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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till kartläggningen, som resulterat i denna rapport, ligger i ett behov att 
förbättra effektiviteten i projekteringsprocessen hos Lindbäcks AB. Syftet med studien är 
att kartlägga projekteringsprocessen som ett underlag för effektivisering i form av tid. 
Tiden kan då användas till att ta till vara på bra lösningar och göra förbättringar samt att 
klara av fler projekt under samma tidsram. Målet är att ta fram en övergripande bild som 
presenterar hur projekteringsprocessen ser ut. För att presentera kartläggningen har olika 
typer av mått och verktyg använts såsom tider, flöden, koder och kategorier. Studien har 
genomförts genom besök, intervjuer och dokument där målet med insamlingen var att 
komma så nära projekteringen och därigenom också se helheten för 
projekteringsprocessen. Studien ger även en möjlighet att kunna mäta och planera 
framtida projekt utifrån det analyserade resultatet som framkommit. Materialet baseras på 
18 projekt som Lindbäcks genomfört under åren 2006 och 2007. Detta intervall speglar 
den utveckling som projekteringen blivit tvungen göra för att anpassa sig till den 
automationsinvestering som genomfördes inom produktionen under 2005 till 2007.  
 
Lindbäcks projekteringsprocess har genom att arbeta med flera projekt samtidigt inom 
projekteringen anpassat sin planering och sina resurser för att kunna arbeta mer flexibelt. 
Det påbörjade standardiserade arbetet som Lindbäcks genomfört, för planering och olika 
typlösningar, kan utvecklas genom stödfunktioner och olika erfarenhetsåterkopplingar 
eftersom Lindbäcks kunskapsdatabas ökar för varje projekt som genomförs. Genom att 
Lindbäcks arbetar med en relativt hög grad av processbaserat arbete med många 
parallella aktiviteter, för att vara inom byggbranschen, krävs att koordinering och 
kommunikation mellan olika gränssnitt blir tydlig och har stöd av olika funktioner och 
system. Kartläggningen visar på att projektledning och koordinering av projekten upptar 
över 40 % av projekteringstiden. Nedlagd tid i projekteringen jämfört med storleken på 
projekt (takttid) visar på att projekt med stort antal volymer har högre takttid för 
projekteringen an de med färre.  
 
Lindbäcks har påbörjat arbetet med att utveckla ett eget processtöd för projekteringen. 
För att dra nytta av repeterade arbetsmoment använder sig Lindbäcks av visuell planering 
och checklistor för arbete inom projekteringen. De projekt som har hög repetitionsgrad på 
volymerna visar sig också ha hög takttid genom projekteringen, både stora som små 
projekt. För att arbeta mer processorienterat med standardiserade arbetsrutiner med hög 
repetitionsgrad ger IT-kartläggning grunden för att bygga vidare på olika stödfunktioner 
som processtödet ska uppfylla. Flertalet moment görs fortfarande på ett projektbaserat 
arbetssätt. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den industriella tillverkningen av byggnader i trä har expanderat under de senaste 10 
åren genom ny teknik för produktion och behovet av miljövänligare tillverkningsmetoder. 
De industriella träbyggarna har effektiviserat sina byggsystem och produktionsmetoder 
för att skapa högre tillverkningsflöden genom fabrikerna. Lindbäcks tillhör ett av dessa 
företag. Spikportaler med CAM-styrning från berett underlag från projekteringen har ökat 
standardiseringen och noggrannheten inom produktionen. För projekteringen har den 
ökade produktionstakten inneburit att takten för att leverera underlag ökat samtidigt som 
beredningen måste hålla hög noggrannhet och arbetssättet måste anpassas för nya 
produktionsmetoder. Nuläget innebär att projekteringen ibland blir en trång sektor för 
hela produktionen och har inte möjlighet att ta emot kunskapsåterföring från tidigare 
projekt (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Kunskapsåterföring för projektering inom processen för Industriellt Byggande (Meiling). 
 
Lindbäcks syfte med effektiviseringen är att ge utrymme för mer kontinuerlig 
kvalitetsuppföljning och hinna ta vara på bra lösningar inom projekteringen. Lindbäcks 
har även som syfte att kunna genomföra ytterligare projekt parallellt i projekteringen. 

1.2 LWE 
Processkartläggningen hos Lindbäcks har genomförts inom forskningsprojektet 
Industriell Byggprojektering vilket ingår i kompetenscentrat Lean Wood Engineering 
(LWE). LWE är ett kompetenscentra där Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska 
Högskola, Linköpings Universitet, VINNOVA och tolv företag ingår. Företagen är: 
Flexator, IUC Sydpoolen, Lindbäcks, Moelven Byggmodul, Moelven Töreboda, NCC 
Construction, Norvag Byggsystem, SCA Timber, Setra Group, Träriket, Tyréns, 
Vasakronan. 

1.3 Lindbäcks 
Lindbäcks har under det senaste decenniet kontinuerligt satsat 3% av sin omsättning på 
forskning och utveckling. En alltmer förfinad förståelse för såväl externa som interna 
processer har uppnåtts. Lindbäcks är idag ett av en handfull företag som arbetar med 
trävolymbyggnadsteknik. Företaget omsätter 380 miljoner/år och har 150 anställda. 
Kontor och fabrik ligger i Öjebyn, Piteå. Huvudsakliga kundstocken finns i Mälardalen.  

Försäljning 
 

Projektering 
 

Produktion Montering  
 

  
 

Transport
   

 

Komplettering
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1.4 Tidigare forskning 
Följande tre studier relaterar till Lindbäcks eller delar av projekteringsprocessen för 
industriellt byggande inom trä. 

1.4.1 IT-stöd för industriellt byggande 
IT-rapporten beskriver processen från upphandling till tillverkning medans denna rapport 
fokuserar på projekteringsfasen från startmöte till produktion. Studien är fokuserad på 
lagring och systemering kring CAD-modeller och filer i olika system. I rapporten är data 
i form av projektdata som är kopplad från kund och projektering separerad från 
produktdata som relaterar till produktionen. Studien visar även att de flesta data är 
lagrade som dokument eller i excel format och har ingen koppling mellan sig eller något 
gemensamt system. Ärendehantering, status i projekten samt stuktur för lagring uppkom 
som viktiga punkter i rapporten. 
 
 

1.4.2 En standardiserad projekteringsprocess 
Under hösten 2007 genomfördes en beskrivning av projekteringsprocessen på Moelven 
Byggmodul AB av doktoranden Sara Holmlund tillhörande kompetenscentrat LWE. Sara 
beskriver processen hos Moelven där ”tidig projektering” används för att klargöra vad 
som ska volymprojekteras och beredas hos projekteringsavdelningen. 
Projekteringsavdelningen består av 6 st. byggprojektörer och 3 installationsprojektörer 
där viss del av arbetet lejs ut till konsulter då arbetet kräver detta. Sara sammanfattar i sin 
rapport att projekteringen behöver en tydligare definition av byggsystemet för enklare 
projektering. Överlämnande och intern kommunikation kräver mycket tid inom 
projekteringen. På grund av tidsbrist inom projekteringen levereras handlingar sent till 
inköp och produktion. 
 
För att få projekteringen effektivare har förslag på förbättringar framförts inom 
områdena: 

- överlämningar och deadlines 
- informationsdelning med versionshantering 
- standardiserad projekteringsprocess med mallar och checklistor 
- beställarrutiner, förbestämda informationsleveranser mot byggsystemet 
- CAD-kunskaper inom projekteringen 

 

1.4.3 IT-strategi, iTid 
En kartläggning och analys av befintlig IT-miljö på Lindbäcks är utförd av företaget iTid. 
Lindbäcks syfte med IT-strategin är att genom en analys av nuläget för miljön skapa ett 
underlag för upphandling av IT-system som ska finnas som stöd för projekteringen och 
sammanlänka olika verktyg och system i LPS (Lindbäcks ProcessStöd). Målet med IT 
upphandlingen är inte hitta nya effektiva lösningar för projekteringen utan att använda sig 
av väl beprövade IT-miljöer som personalen är van vid. I iTids kartläggning är sälj, 
projektering, beredning och ledning de mest centrala för IT-strategin gällande gränssnitt 
och samkörning mellan system (se figur 2). 
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Figur 2. Kartläggning och framtida system och teknikkarta över IT-miljön kring projekteringen. (iTid) 

1.5 Syfte 
Syftena med kartläggningen är att: 

- förstå informationsflödena i projekteringen 
- skapa en nulägesbild av projekteringen 
- skapa mått som kan användas för att mäta takten i projekteringsprocessen 
- skapa en mall för framtida kartläggningar (som kan användas som mått på om 

förändringen gett resultat) 
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2 Metod 
Insamling av underlag för denna studie av projekteringen har skett genom: 

- Observationer och deltagande vid Lindbäcks projekteringsmöten (hur många, hur 
ofta?). 

- Öppna frågor enligt olika intervjudokument användes för intervjuer av 
konstruktörer, projektledare vid projekteringsavdelningen hos Lindbäcks samt 
underkonsulter inom VVS och El (se figur 4.). 

- Insamling av data i form av tider från Lindbäcks tidrapporteringssystem, utlejd 
konsulttid samt projekteringens planerade tider. 

- Data i form av ritningar och rutiner för arbetet inom projekteringen 
- Kompletterande uppgifter via e-post och telefon. 

2.1 Studerade byggprojekt 
I kartläggningen av Lindbäck projekteringsprocess har 18 projekt studeras för att belysa 
variation, komplexitet, standardiserade bygg och arbetssätt. Projekten har utförts under 
2006 och 2007 för projekteringen. Projekten varierar på: hyresrätt eller bostadsrätt, 
flertalet 2 plans byggnader till enstaka 5 plans byggnader. Utanpåliggande loftgångar 
eller centrala korridorer med trapphus. Externprojekterat eller internprojetkterat. Ett 
annan variant är beställaren. Lindbäcks har fyra typer av beställare för sina projekt: 
 

1. Privata fastighetsägare 
2. Projektutvecklingsföretag 
3. Allmännyttan 
4. Lindbäcks Fastigheter (eget bolag) 

 
1. Beställarna för privata fastighetsägare köper ofta hela koncept med totalentreprenad. 
Dessa fastighetsägare har både hyreslägenhet och bostadsrätter som slutkunder. 
Beställarna är marknadsorienterade och vet vad slutkunden vill ha och lämnar över de 
byggtekniska frågorna till tillverkaren.  
 
2. Projektutvecklingsföretag kan vara HSB, Riksbyggen, NCC som både kan vara 
byggare och fastighetsutvecklare. Företagen har inte samma krav på fabrikat men har ofta 
inbyggda manualer och regelverk kring miljö, kvalitet, arbetsmiljö vid uppförandet. 
Projektutvecklingsföretagen gör förarbetet och övriga byggnader runt om har ofta samma 
krav.  
 
3. Allmännyttans är kommunala och statliga fastighetsbolagen (Lulebo, Svenska 
bostäder, etc.) med god kunskap om marknaden om byggkonstruktionen. Stora krav på 
underhåll, tekniska system (larm, lås, värme, ventilation) och  med styrsystem, låssystem 
och vaktmästare känner igen sig.  
 
4. Lindbäcks hyresfastigheter är ett systerbolag som främst hyr ut studentlägenheter, men 
också hyresrätter. 
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2.2 Analysmetod 
Kartläggningen hade som första plan att samla in data för att ge en schematisk bild över 
hur projekteringen ser ut hos Lindbäcks med aktiviteterna som bas och analysera mot 
projekten. Arbetet inleddes med att samla in data i form av aktiviteter och tider för dessa 
aktiviteter. Detta hade som syfte att presentera ett flödesschema där aktiviteter och 
in/output skulle presenteras. Kartläggningen skulle baseras på tidigare studier kring 
området och utvecklas i en högre upplösning för att ge en tydlig bild om hur arbetet inom 
projekteringen utfördes. Då intervjuerna sinsemellan och planeringen gav olika svar på 
sökta frågor angående aktiviteter inom projekteringen, konstaterades att projekten, 
aktörerna, CAD-systemet och externa konsulter påverkade vilken ordning och vilken tid 
som aktiviteterna resulterade i. Projekten var den centralaste och den del som påverkade 
aktiviteterna och planeringen mest. Valet blev därför att studera projekten som bas och 
sedan jämföra detta mot de aktiviteter och processer som påverkade flödet mest inom 
projekteringen. Kodning och analys av volymerna valdes för att testa en karaktäristik som 
enligt intervjuade hade stor betydelse.  

2.2.1 Kategorisering av volymer 
För att analysera repetitionsgraden i projekten har en kategorisering av planritningarna 
utförts  
Volymerna i de olika projekten är kategoriserade för att jämföras utifrån nedlagd tid från 
olika aktörer i projekten. Kategorierna i figur 3 baseras på vilken typ av funktion som 
ingår i volymen. 
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Figur 3. Volymindelning med kategoriserade varianter. 
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3 Processorienterat arbetssätt 
Lindbäcks har valt att organisera sitt arbete och sina resurser i en processorienterad 
organisation. Den processorienterade organisationen medför mer flexibilitet och är styrda 
av de olika aktiviteterna som genomförs inom projekteringsprocessen. Detta kan jämföras 
med en projektorienterad organisation som styrs till största del av vilket projekt som 
genomförs och har mindre möjlighet till flexibilitet mellan olika projekt då resurserna är 
låsta till ett projekt under längre tid (se figur 4). 

 
Figur 4. Projektorienterad och processorienterad organisation av projekteringsprocessen. 
 
Det processorienterade arbetssättet innebär att aktiviteter inte behöver göras i en viss 
kronologisk följd utan aktiviteter kan planeras utifrån projektens fortlöpande. 
Volymprojektören kan arbeta med beredning av styrfiler för ett projekt samtidigt som 
projekteringsledaren arbetar med rumsbeskrivning i ett annat projekt. Lindbäcks har 
organiserat sig i interna och externa resurser. Valet att ha externa resurser medför stor 
flexibilitet samtidigt som konsulter externt får inblick i ny teknik från andra 
samarbetspartners än Lindbäcks. Nackdelen med för stor externt beroende av 
konsulttjänster kan medföra svårare planering, uppföljning och kontroll enligt 
intervjuade. Fördelningen internt och externt kan variera beroende på projekt (se figur 5). 
Byggprojektering CAD och arkitektförslag varieras beroende på projektets storlek och 
byggnadstyp enligt intervjuade. 
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Figur 5. Organisation projekteringen Lindbäcks för varje projekt. 
 
Projekteringsavdelningen är organiserad efter funktioner. Ett tätt samarbete finns mellan 
projekteringsavdelningen och försäljningen. Säljarna (2 pers) lämnar över ett underlag till 
projekteringen innan projekteringsstart. Projektets huvuddelar och teknikval är i 
huvudsak lösta vid detta tillfälle. En projektledare utses för varje projekt. Projektledaren 
samordnar aktiviteterna mellan inköp, UE, bygg- och volymprojektör.  

3.1 Processen 
Projekteringsprocessen på Lindbäcks kan liknas vid en tågbana som kan rymma flertalet 
projekt inom ett varv i processen (se figur 6). 

 
Figur 6. Projekteringsprocessen illustrerad som tågräls med projekttåg och stationer. 
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Varje station kan ses som olika in- och utleveranser av information, dokument eller 
handlingar, exempelvis ritningar, rumsbeskrivningar, mängdningar, etc.  Aktörerna åker 
antingen med tåget eller fungerar som stins vid varje station. För Lindbäcks kan 
Projektledare, Platschef, etc. (se figur 4) anses följa med tåget och följa hela processen 
medans Projekteringsledare, Inköp och Teknikprojektörer såsom Bygg, VVS, El, Mark, 
etc. har rollen som stinsar och utför olika aktiviteter till varje projekt (se figur 4).  
 
Ett processrelaterat arbetssätt medför större flexibilitet i resurser då flera projekt kan 
arbetas med samtidigt och olika aktiviteter inte behöver vänta. Parallella aktiviteter utförs 
vid sidan av spåret och levereras till projektet vid varje station.   

3.1.1 Processteg 
Lindbäcks har delat upp projekteringsprocessen i ett antal fördefinierade processteg som 
planeras inför projekteringen. Dessa steg är; Startmöte, Strategiska inköp, 
Byggprojektering, Installationsprojektering Bygg, Volymprojektering, 
Installationsprojektering Volym, Ritningar för diverse, AF-del för UE, Rumsbeskrivning, 
Inköp UE. Granskningshandlingar läggs in i processen kontinuerligt för de stora 
leveranserna av underlag (se figur 7). 

 
Figur 7. Parallella processteg med ett medeltal av startpunkt och planerad genomförandetid. 
 
Aktörerna inom projekteringsprocessen börjar arbetet med ett överlämnande i form av ett 
startmöte. Startmötet innebär att projektledaren tar över projektet från säljarna. 
Av de arton studerade projekten har ett genomsnitt beräknas för både genomförandetid 
(blått fält) och startpunkt för varje processteg (vänster del av blått fält). Processtegen sker 
växelvis sekventiellt och parallellt genom hela processen. Resultatet av de planerade 
projekten visar på fem veckors tolerans innan projekten går till produktion. 
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3.1.2 Aktiviteter 

 
Figur 8. Aktiviteter kopplat till olika aktörer inom projekten. 
 
Ett antal aktiviteter utförs under projekteringsprocessen, figur 8. Aktiviteterna 
återkommer varje gång ett nytt projekt skall projekteras. Samma rådata in i processen och 
samma resultat skall presenteras varje gång. Däremot är inte informationsflödet in och ut 
ur aktiviteten väldefinierat i tid eller innehåll. Detta skapar stora variationer som slår 
igenom i hela projekteringsprocessen. 
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Figur 9. Aktörers arbete inom processen 
 
Antalet parallella aktiviteter kan utvärderas ur figur 9. Sett över de 20 veckor som 
projekteringen pågår så varierar antalet parallella aktiviteter mellan 1 och 9 av totalt 13 
st. I medeltal pågår 5 aktiviteter samtidigt. 

3.1.3 Gränssnitt mellan processerna 
Ett processrelaterat arbetssätt medför att gränssnitten är tydliga och antalet 
informationsleveranser ökar. Gränssnitten mellan projektering och produktion har 
tydliggjorts genom automatiseringen av styrfiler från projektering till spikportaler och 
kapmaskiner. Mängdning och leveranser av ritningar sker idag manuellt och utan ett 
dragande system där produktion själv hämtar informationen. Beställarens val och krav 
har inte kunnat tillskaffa sig nog stort beslutsunderlag innan start mötet vilket medför att 
många beslut och val görs parallellt med projekteringen. Beställarrollens process för val 
och beslut sker i samråd med projektledare vartefter projekteringen fortskrider. Problem 
uppstår då gränssnittet inte är definierat utifrån om vad som ska beslutas och när 
beställaren bör ta dessa beslut. Att parallell beslutsordning används är inget problem i sig 
utan krävs för att kunna leverera en byggnad som är unik just för kunden. 

3.1.4 Definierade processer och ickedefinierade processer 
De definierade processer i planeringen som Lindbäcks utgår ifrån är checklistor, 
statustavlan (se figur 10) och rollerna i planeringen. Flertalet oskrivna rutiner finns för 
projekteringen hos Lindbäcks som t.ex.: 

- Projektöverlämnande mellan sälj och projektering vid startmöte 
- Volymindelning för Lindbäcks byggsystem inom Byggprojektering/Arkitekt 
- Återföring av erfarenheter in i projekteringen 
- Entreprenörsupphandling (UE) 
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I arbetet med att definiera och dokumentera olika rutiner ökar Lindbäcks sin 
standardisering av arbetsrutiner. 

3.2 Planering 
Planeringen sker på olika nivåer där övergripande planeringen och uppföljning sker 
kontinuerligt vid varje projekteringsmöte. Mötet avslutas med en uppdatering av 
statusnivåer för definierade aktiviteter inom projekteringen med visuell planering (se 
figur 10.) 
 

 
Figur 10. Statustavla över aktiviteter och ansvariga för olika projekt. 
  
Statustavlan är ett bra visuellt verktyg för att upptäcka förseningar och planera fortsatt 
arbete inom projekten enligt intervjupersonerna inom projekteringen.  

3.2.1 Övergripande planering 
Den övergripande planeringen ger underlag för hur aktörerna ska arbeta mellan och i 
projekten. Upplösningen är idag på 16 olika aktiviteter inom projekteringen där olika 
aktörer är ansvariga för upp till 3 olika aktiviteter inom planeringen. Planeringen görs 
idag med ungefär 20 veckor från startmöte till produktionsstart (se figur 7). Varje projekt 
upptar inte hela 20 veckor utan arbetet fördelas med andra parallella projekt. 
Övergripande planeringen görs mycket utifrån vilken typ av byggnader och beställare 
som projektet innehåller. Planeringen har dock inte kategoriserat upp olika projekt utan 
jämför dessa ofta med tidigare genomförda projekt som t.ex.: 
”Planlösning som projektet Västerhaninge men allmännyttan som beställare”  
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Projekteringsmöten sker varje fredag. Under projekteringsmötena genomförs 
projektuppföljning, planering, rollfördelning och projekteringsutveckling. Till stor del 
handlar projekteringsutvecklingen att vilka rutiner som ska användas. Samordning 
utanför mötena sker utifrån Projektledare, Projekteringsledare och Platschef till olika 
aktörer inom projekteringen dock utan något stöd för informationsspridning. 

3.3 Informationshantering 
För Lindbäcks är informationshantering en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
projekteringen. Idag finns ingen definierad strategi för informationshantering i 
gränssnitten mellan olika parallella aktiviteter. Detta behövs som stöd för att underlätta 
arbetet inom projektledning och ut mot externa aktörer.   

3.3.1 CAD-system 
Lindbäcks använder en varierad skara av CAD-produkter inom projekteringen. CAD-
modeller för projekteringen kan ibland ha byggts upp av upp till 6 olika programvaror: 
ArchiCAD, AutoCAD, ADT, AutoCAD med POINT, AutoCAD med MagiCAD, DDS-
CAD. Variationen av CAD-system innebär många gränssnitt vilket ofta leder till att 
modellerna byggs upp på nytt istället för att återanvändas. Det finns ingen produktmodell 
i CAD-systemet som fungerar som informationsbärare genom hela 
projekteringsprocessen. 

3.3.1.1 DDS-CAD 
Lindbäcks använder sig av CAD-systemet DDS-CAD för att ta fram volymritningar, 
beredning av produktionsritningar , mängdning och styrfiler för produktionsrobotar. 
Arbetet är baserat på 3D-modellering och indelning sker som olika delar (ytterväggar, 
innerväggar, lägenhetsavskiljande väggar, bjälklag). Varje vägg genererar 
produktionsritningar som 2D-objekt i CAD-systemet. Lindbäcks använder sig av 
modulen DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion. Programvaran DDS-CAD har 
begränsningar gällande objektorienteringen vilket medför tidsödande generering vid 
uppdatering av modeller. Consultec är produkt- och tjänsteleverantör inom IT för 
byggbranschen. Inom produktfamiljen DDS-CAD från norska progamvarutillverkaren 
DDS finns applikationerna: DDS-CAD Electro, DDS-CAD VVS, etc. Consultec som är 
återförsäljare inom Sverige levererar enbart DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion med 
anpassningar, support för den svenska marknaden. Inom volymprojekteringen med DDS 
så projekteras modellerna från mall till volym till plan. Mallarna används som underlag 
för de olika volymerna för byggsystemet och är gemensamma mellan olika projekt. 
Variationen av mallar kan vara upp till 50 olika mallar för ett projekt medans ett mer 
standardiserat projekt enbart har under 20 stycken mallar. 

3.3.1.2 DWG 
DWG är standard som ritningsformat under byggprojekteringen vid leveranser från  
externa konsulter. DWG fungerar som neutralformat för hanteringen av ritningar mellan 
aktörer inom projekteringen frånsett leveranser av volymmodeller till underentreprenörer 
El och VVS. Inom Lindbäcks så används AutoCAD tillsammans med applikationen 
POINT för uppritande av 2D ritningar. 
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3.3.2 Lagring 
Arkivering och struktur inom det interna nätet är baserat på biblioteksstruktur där 
hierarkin baseras på ordningen: projekt, teknik, dokument, revision.  Ett vidareutvecklat 
framtida processtöd har bättre förutsättningar, för funktioner och rutiner, om det är lagrat 
elektroniskt i en databasstruktur än i Windows filhierarki. Däremot krävs att den framtida 
databasen för projekteringsrelaterade dokument är systematiskt genomarbetad. 

3.3.3 Erfarenhetsåterföring 
Idag finns en plus/minuspärm som används för erfarenhetsåterföring. Efter varje projekt 
utvärderas projektering, produktion och montering utifrån vad som varit bra och dåligt i 
projektet. Det finns inte några direkta arbetsrutiner för hur fel eller förbättringar fångas 
upp vid tiden då de uppmärksammas. Inte heller någon direktsortering (kodning) för 
erfarenhetsåterföringen. Idag har inte projekteringsavdelningen heller något stöd eller 
någon rutin för att föra in erfarenheter från produktion, montering och från beställare i det 
dagliga arbetet för projektering. 

3.3.4 Leveranser av ritningar 
Leveranser av ritningar för produktion samt uppdatering av digitalt arkiv sköts till stor 
del av volymprojektörerna vilka skriver ut ritningar inför produktionsstart och vid 
revisioner av ritningar. Detta leder ofta till oönskade ställtider för volymprojektörerna i 
deras dagliga arbete vilket ytterligare kan leda till kvalitetsbrister i projekten. 

3.4 Standardiserat Byggsystem 
Lindbäcks har standardiserat sitt byggsystem med olika teknik och 
konstruktionslösningar som är anpassade mot deras tillverkningsmetoder i fabrik. 
Exempel på detta är infästning av bjälklag mot väggar, standardiserade lösningar för 
trapp och hisschakt. För att projekteringen ska arbeta mer processorienterat krävs att fler 
typlösningar och standardlösningar används som redan är beprövade. Gränssnitt och 
möten mellan olika konstruktionsdelar har varit ett problem för projekteringen. 
Därför har arbete påbörjats med att standardisera olika typlösningar av gränssnitt för 
byggsystemet som ex. entréparti, badrumströsklar, fönster, etc.. 
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Figur 11. Konceptbild standardlösningar 
 
På grund av att CAD-modeller byggs upp på nytt ett antal gånger inom projekteringen 
finns risken för att missa kopplad information samt att det försvårar ett standardiserat 
arbetssätt då anpassningar måste göras från projekt till projekt (se figur 11). 

3.4.1 Mallar och checklistor 
Idag använder sig projektledarna och volymprojektörerna sig av checklistor inom 
projektering för att komma ihåg och ha som stöd i det dagliga arbetet. Checklistorna är 
inte på detaljnivå utan är relaterat till dokument och handlingar för Projektledarna 
medans för Volymprojektören är det mer arbetsförfarandet inom CAD-systemet som ska 
stödjas. Det påbörjade arbetet att standardisera arbetsrutiner genom checklistor medför, 
enligt intervjuade, att aktiviteter kan effektiviseras tidsmässigt. Projektledarnas 
checklistor är inte generella utan baseras på att olika aktörer inom projektledningen har 
olika förfarande. Checklistor behöver inte vara allenarådande för alla bara det finns en 
genomarbetad rutin att följa så arbetet blir mer standardiserat och är repeterbar, menar 
projektledarna och projekteringschefen.  
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4 Projekten 

4.1 Tidsfördelning på aktiviteter 
En uppföljning på antalet timmar för olika aktörer i projekteringsprocessen genomfördes 
genom att gå in i tidkort och fakturor från konsulter och summera antalet timmar som 
lagts ner för de studerade projekten. Medelvärdesbildning över 18 projekt ger en 
övergripande bild över tidsåtgången per aktivitet i projekteringsprocessen, figur 12. 
Projektledning upptar uppemot hälften av tiden för projekteringen (se figur 12). Inom 
projektledning innefattas aktörerna: projektledare, projekteringsledare och UE-
samordnare.  
Tid för byggprojektering läggs ut i vissa projekt vilket betecknas intern eller extern 
byggprojektering. En aktivitet som effektiviserats en del genom övergången till 
projekteringsverktyget DDS Huspartner är volymprojekteringen. Denna står dock för 
endast 5%+3% av den totala tidsåtgången. Att ta beaktning till detta är att stor del av 
tiden för Volymprojektering görs med påverkan på flödet för hela processen. Flertalet 
aktiviteter inom projektledning kan utföras när tid finns tillgänglig och påverkar inte 
flödet. Exempel på detta kan vara betalningsplan, kvalitetsplan, U-värde, etc. Det är 
därför viktigt att analysera vilka aktiviteter som påverkar hela flödet, delar av flödet och 
inte alls.  
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Figur 12. Medelvärdet för nedlagd tid för olika aktörer inom de 18 studerade projekten. 
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4.2 Takttid projektering v.s. produktion 
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Figur 13. Jämförelse mellan takten för alla parallella aktiviteter inom projekteringen mot produktion. 
 
De femton aktörer som arbetar inom projekteringen hos Lindbäcks har analyserats utifrån 
den nedlagda tiden för de olika projekten. En aktör är kopplad till varje tårtbit inom 
diagrammet i figur 12, med undantag för projektledning som har tre aktörer inom sin 
tårtbit. En jämförelse i figur 13 visar att projekteringen håller knappt samma takt som 
produktion om alla arbetar parallellt hela tiden. Enligt intervjuer och tider så lägger vissa 
aktörer ned mer tid än andra i projekten (se figur 12) vilket medför att takten för hela 
projekteringen följer den som behöver mest tid i projekten. På grund av detta och att 
aktiviteterna inte alltid körs parallellt bör takten i projekteringen vara något under den 
ideala bild som visas i figur 13 ovan.  

– Hur klarar Lindbäcks detta? 
Eftersom större projekt (som Marksjön) körs med mycket högre takt inom projekteringen 
kan leveranser hållas in till produktion. Analysen av detta är att Lindbäcks har blivit 
tvungen att hitta ett arbetssätt med parallella aktiviteter för att kunna hålla leveranserna.  
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4.2.1 Projektledning 
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Figur 14. Projektledning flöde mellan olika projekt och beställare. 
 
För att kunna jämföra olika aktörer inom projekteringen har antalet mantimmar/volym 
använts som mått. Detta beror på att fabriksproduktionen använder volym som basenhet 
för att beräkna takttid. Resultatet visas i figur 14.  Jämförelsen mellan olika projekt visar 
att flödet för Projektledning varierar med upp till 15 gånger beroende på projekt. Det är 
tydligt att projekt med privata beställare är de mest välkontrollerade då spridningen i 
flöde är liten mellan dessa projekt. Den största variationen uppvisar gruppen 
objektsspecifika projekt. 

4.2.2 Byggprojektering 
Flödet i byggprojekteringen beräknades som mantimmar/volym. Byggprojekteringen 
innefattar intern och extern nedlagd tid inom projekteringen samt volymprojektering där 
även beredning och ritningsframtagning ingår. 
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Figur 15. Projekteringsflöde för byggprojektering 
 
Variationen i byggprojektering tycks inte följa variationen i total tid för projekteringen, 
figur 15. Till exempel hade projektet Gamla Filmstaden ett lågt flöde (många 
mantimmar/volym) i figur 5, men flödet genom byggprojekteringen var ändå 
genomsnittligt. 
 
Indelning av volymer sker mellan Arkitekt och Byggprojektören eller enbart av 
Byggprojektören. Denna indelning görs ibland redan i anbudsskedet men vanligast under 
Byggprojekteringen och innebär att en ny CAD-modell skapas över byggnaden vilken 
görs i AutoCAD. Arbetet med att definiera var volymerna har sina gränssnitt kräver att 
CAD-modellerna genomarbetas med millimeter noggrannhet, vilket underlaget från 
arkitekt oftast aldrig kan uppnå enligt byggprojektören.  

4.2.3 Volymprojektering 
Enligt volymprojektören så går enbart 20% av tiden inom volymprojekteringen till att ta 
fram modellen för byggnaden.  Resterande 80% av tiden inom volymprojekteringen går 
åt till konstruktionsdelar där anpassningar ska in i modellen. Trots att 
volymprojekteringen enbart utgör 5% i tid av den totala projekteringen så är den trots allt 
den mest centrala inom projektering gällande flödet för information. Stor del av 
informationen som ska vidare in i produktion sker via volymprojekteringen. Detta medför 
att volymprojekteringen tillsammans med externa konsulter lätt kan bli en flaskhals som 
stoppar flödet inför produktion.  

4.2.4 Externt 
Externt lejs arbete ut till 41%  (se figur 12) i snitt för de studerade projekten inom 
projekteringen. Lindbäcks har en stor del externa konsulter i sin verksamhet vilket 
medför mycket koordination kring projekten och kräver tydliga ramar om vad som ska 
uträttas i projekten. Elprojekteringen som idag innefattar el, styr och regler utförs av en 
underkonsult vilken i snitt arbetar med 11% av den totala arbetstiden för projekteringen 
(se figur 12). 



Kartläggning projekteringsprocessen på Lindbäcks    
Luleå tekniska universitet, Träbyggnad 
Gustav Jansson 

 -  - 23

Fördelningen mellan VVS och Elprojektering skiljer sig inte så mycket mellan projekten 
(se figur 16). 
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Figur 16. Flöde för el- och VVS-projektering. 
 
Övriga externa konsulter är: Arkitektur, Mark, Ljud, Brand och Beredning. Variationen 
mellan projekten följer ungefär kurvan, som ses i figur 15, för byggprojekteringen. Det 
betyder att projekt som har lågt flöde i byggprojekteringen också har det i el- och VVS-
projekteringen. 
 

4.2.5 Variation i projekt 
Enligt intervjuade personer på Lindbäcks samt inhyrda konsulter så är komplexiteten 
varierande beroende på projekt. Komplexiteten för projekteringen baseras inte enbart på 
en parameter. Som tidigare nämnts så är beställarrollen en stor del av hur mycket 
koordination som krävs inom projekten. Markprojekteringen varierar stort beroende på 
projekt. Duo-projekten Ekebyvallen och Trädgården har båda stor markprojektering 
vilket inte belastar flödet genom processen.  
 

4.3 Standardiserade kategorier 
Volymerna i de olika projekten har kategoriserats på funktionsnivå för att kunna jämföras 
utifrån den nedlagda tiden från olika aktörer i projekten. Tabell 1 visas några olika 
funktionskoder som använts samt hur fördelningen av volymkategorier är gjord för de 
olika projekten. 
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Tabell 1 Volymfördelning med repetitionsgrad, maxvärde utifrån kodade byggritningar 

Projekt 
Antal 
volymer Varianter 

Repetitionsgrad 
(medelvärde) 

Maxvärde enskillda 
kopior (repetition) 

Fördelning våta 
volymer 

Varianter 
trappvolymer 

Rosvik 34 11 3,1 4 29 % 3 
Kattrumpstullen 224 12 18,7 64 78 % 4 
Ekebyvallen 192 25 7,7 38 73% 2 
Måsen 79 30 2,6 4 46% 6 
Gamla Filmstaden 42 11 3,8 12 85% 2 
Inköpschefen 254 44 5,8 20 32% 2 
Västerhaninge 144 14 10,3 12 59% 1 
Flogsta 1-5 495 22 22,5 100 89% 1 
Lillholmen 126 14 9,0 16 38 % 0 
Trädgården 122 20 6,1 8 59% 1 
Tärningen 128 32 4,0 16 25% 6 
Krusmyntan 147 26 5,6 27 50% 5 
Traktorn 2 154 30 5,1 15 32% 7 
Marksjön 252 22 11,4 48 76% 7 
Ormsta 56 17 3,3 8 100% 0 
Marksjön Mini 104 16 6,5 8 44% 2 
Godtemplaren 52 15 3,5 4 56% 1 
Mälarängen 76 20 3,8 8 45% 0 
 
Repetitionsgraden är medelvärdet av antalet kopior för varje variant. Varianterna är 
antalet olika volymer i samma projekt. Likheter på volymer finns mellan vissa projekt 
men aldrig någon exakt kopia vilka finns i de enskilda projekten. 
  
Ett och samma projekt kan ha lika många varianter som det finns volymer i projektet. De 
18 projekt som studeras har en variation av att använda repeterbara volymer från i snitt 3 
kopior/variant (Rosvik) till i snitt 18 kopior/variant (Kattrumpstullen) och 22 
kopior/variant (Flogsta). Ett större projekt har större antal kopior och mindre projekt har 
mindre antal kopior. Antalet varianter som används i projekten är ofta inte styrda till 
storleken på projektet utan mer på vilken kategori. 
 
Medelvärdet av varianter visar på hur många kopior som i snitt finns för de enskilda 
projekten. De vanligaste volymkategorierna som används är sovrum/vardagsrum vilket 
tillhör kategorin torra volymer. För kriterierna våt volym är vatten och avlopp indraget, 
dock ej uppvärmning genom vattenburet värmesystem. 

4.3.1 Fördelning kategorier av volymer  
Projektet Västerhaninge har lågt antal varianter och medelvärdet för nyttjade varianter 
som kopior är väldigt högt i jämförelse med antalet volymer. Detta kan medföra att flödet 
för projekteringen är också det näst bästa efter Marksjön. 
Fördelningen mellan våta respektive torra volymer i de olika projekten visar på att 
projekt med liten andel våta volymer (Tärningen, Traktorn, Inköpschefen) har alla bra 
värden gällande flöde projekteringen och då särskilt för El och VVS-projekteringen (se 
figur 16). 
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Figur 17. Fördelning volymkategorier för 18 studerade projekt 
 
Fördelningen av volymkategorierna inom de 18 projekten visar på att näst efter 
Sov/Vardagsrum kommer Kök+Toalett+Sov/Vardagsrum. Antalet blir högt för denna typ 
av volymkategori, detta beroende på att projekten med studentlägenheter med dessa tre 
funktioner finns i samma volym. Flogsta, Marksjön, Kattrumpstullen, Ekebyvallen är 
exempel på projekt med studentlägenheter som ettor i samma volym. Fördelningen i figur 
17 är det totala antalet volymer (2650 st.) som projekterats för de 18 projekten.  

4.3.2 Repetitionsgrad mot Takttid för projektering 
Takttiden för de olika projekten följer tydligt vilken repetitionsgrad som volymerna 
används inom projekteringen (se figur 18). Undantagen är Kattrumstullen och 
Ekebyvallen. Trots hög repetitionsgrad för båda projekten är taktiden för projektering 
lågt. Projektledningen var extremt högt för Kattrumpstullen vilket kan drar ned takten. 
Ekebyvallen volymprojekterades både i det gamla CAD-systemet (AutoCAD) och det 
nya (DDS-CAD) eftersom övergången mellan programvarorna genomfördes i denna 
period. 
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Figur 18. Jämförelse mellan takttid och repetitionsgrad för projekten. 
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5 Diskussion och Slutsatser 
Slutsatser som kan dras av denna kartläggning är att projekteringsprocessen inte ska 
göras följa en standardiserad mall utan standardiserade mallar med flertalet parametrar. 
Nedanstående punkter är enligt kartläggningen de som påverkar projekteringsprocessen 
mest ur ett effektivitetsperspektiv: 

- Stora projekt 
- Repetitionsgraden 
- Projektledningsstöd 
- Projektens karaktäristik.   

 
Ett konstaterade är att stora projekt alltid har en hög takttid för projekteringen. 
Kattrumpstullen, Inköpschefen, Flogsta och Marksjön är stora projekt (>200 volymer) 
med högt timflöde. Genom att hålla en hög takttid per volym frigörs utrymme för 
erfarenhetsåterföring eller för parallella projekt.  
 
Genom att projekteringens takt följer repetitionsgraden för projekten, speciellt för de 
senaste projekten (Inköpschefen och framåt), visar detta på att antalet kopierade 
volymtyper påverkar hela projekteringen. Ett konstaterade är att volymindelningen redan 
är påverkad i anbudsfasen och arkitektens formgivning. Beslut i försäljningsfasen för 
konceptuella lösningar har betydelse för hur projekteringen kan effektivisera sin tid för en 
bättre produkt. Ju tidigare volymindelningen kan äga rum desto tidigare kan strategiska 
beslut fattas och repetitionsgraden höjas.  
 
Enligt alla olika inhämtningar av data så är personerna inom projektledning de viktigaste 
för hur effektivt arbetet inom projektering är. De projektrelaterade uppgifter som 
Projekteringsledaren , Projektledaren och Platschefen utför, utgör stor tid för hela 
projekttiden samt att koordineringen, informationsdelningen och planeringen av 
projekten. Det är därför av stor vikt att ge dessa personer stöd i form av rutiner 
standardiserade metoder för sitt arbete, genom att vidareutveckla de arbetssätt som redan 
används idag. Ett projektledningsstöd bör anpassas för användaren och inte enbart som 
ett kontrollstöd. 
 
På samma sätt som för projektledningsstöden bör projekten kategoriseras för att 
planeringen ska kunna göras mer exakt. Med underlag från tidigare projekt samt med 
hjälp av erfarenhetsåterföring kan planerade projekt kategoriseras redan i 
upphandlingsfasen likt röda vinets tre smaker (Fyllighet, Strävhet, Fruktsyra).  

 
För projekten kan kategorierna definieras i olika konceptlösningar som ex.; beställare, 
storlek, inre system, repetitionsgrad, etc. Idag görs denna liknelse baserat på 
bygg/konstruktionssystem för produktion och utan att direkt ha tydliga kategorier och 
utan definierad gradering för projekteringen. För alla inblandade kan denna 
kategorisering underlätta planering och effektivisering av byggsystemet. 




