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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Södertörns Fjärrvärme. Författarna fick i uppdrag att undersöka om det 
fanns möjlighet att effektivisera nyanslutningsprocessen. Denna process sträcker sig från kundkontakt 
och orderbekräftelse till kulvertläggning och slutbesiktning av byggnation. Efter kundkontakt skapar 
företaget en offert som skickas till kund. 
 
Rapporten utgår från handboken som är det styrande dokumentet över processen, men även genom 
intervjuer och observationer på arbetsplatsen. Denna faktainsamling har därefter knutits ihop med 
teorier som leanfilosofin, organisationsstrukturer och företagskultur som kommunikation och 
sammarbete. 
 
Arbetet startades med att en nulägesbeskrivning upprättades parallellet men en processkartläggning. 
Kartläggningen gav en överblick hur de olika avdelningarna samspelade för att genomgå processen och 
vilka och var de olika problem fanns. 
En värdeflödesanalys genomfördes för att identifiera slöserier. Problematiken var att det inte fanns 
några tydliga tider över varje delprocess, och detta resulterade till att en fullständig värdeflödesanalys 
inte kunde upprättas. 
  
Resultatet visar att fler delprocesser borde flyttas till samma avdelning för att undvika överläminingar av 
arbetsuppgifter, minska köbildning och reducera den totala genomloppstiden. Förbättringsarbeten har 
också identifierats som revidering av hanboken och en mer fullständig värdeflödesanalys. 
 
Det har kommit fram förbättringsförslag om hur företaget ska gå mot en mer processorienterad 
arbetssätt genom "team tänk", vilket skulle bidra till en kapacitetutjämning, reducering an den totala 
genomloppstiden, bättre samarbete och kommunikation. 
 
Författarna tror att SFAB på så vis kan bli ännu effektivare som företag. 

Nyckelord 
Processkartläggning, processoptimering, förbättringsarbeten, värdeflödesanalys
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Abstract 
The thesis has been performed at Södertörn Fjärrvärme district. The authors were commissioned to 
investigate whether there were opportunities to make new connections process more effective. This 
process ranges from customer contact and order confirmation to pipe laying and final inspection of 
construction. After contact with customers, the company creates a quote sent to the customer. 
  
Report is based on the controlling documents, but also through interviews and observations in the 
workplace. This fact‐finding has subsequently been linked to theories that the lean philosophy, 
organizational structures and company culture like communication and collaboration. 
  
The work started with a status report established, parallel to a process mapping.  
The survey provided an overview over the departments that interacted to undergo the process and 
what and where they are different problems.  
A value stream analysis was conducted to identify wastage. The problem was that there was no clear 
time of each sub‐process, and this led to a complete value stream analysis could not be established. 
  
The results show that more sub‐processes should be moved to the same department to minimize the 
risk of handovers of tasks, reduce congestion and reduce the total throughput time. Improvements have 
also identifies as revision of the handbook and a more complete value stream analysis. There has been 
some improvement suggestions on how the company should move towards a more process‐oriented 
approach through "team mindset," which would contribute to a capacity equalization, reduction than 
the total throughput, better collaborating and communication. 
  
The authors believe that SFAB thru this can be even more efficient as a company. 
Key-words 
Process mapping, process optimization, improvement, value stream mapping 
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1 Inledning 
Kapitlet redogör för problematiken med nyanslutningsprocessen på SFAB. 
Målet presenteras samt vilken metod som använts för att kunna genomföra detta arbete. 
Rapportens avgränsningar gällande insamling av data samt presentation av denna 
beskrivs i detta avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
SFAB (Södertörns Fjärrvärme AB) strävar efter att höja kundvärdet genom att 
bland annat effektivisera nyanslutningsprocessen. Processen sträcker sig från att 
kundkontakt inletts till slutbesiktning av byggnation godkänts. 
 
Problem inom nyanslutningsprocessen är enligt uppdragsgivaren följande:  

• För höga kvalitetsbristkostnader 
• För långa ställtider och ledtider 
• För lång tid mellan accepterad offert till byggstart 
• Vid nyproduktion är SFAB styrda av byggherrarna 
• För mycket tid nedlagt på offertritningar med villor 
• För detaljerade offerritning 
• För lång ledtid till offertritning 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att komma fram till om det går att effektivisera 
nyanslutningsprocessen och i sådana fall vari processen och hur. 

1.3 Omfattning 
Vi kommer att arbeta med nyanslutningsprocessen inom det interna arbetet för 
SFAB. Fokus ligger på tid och kvalitet i processen. 

1.3.1 Frågor som ska besvaras: 
• Hur kan genomloppstiden för nyanslutningsprocessen reduceras? 
• Hur kan processen förenklas? 
• Vilka slöserier finns i nyanslutningsprocessen idag? 
• Vilka problem finns idag inom processen? 

 

1.3.2 Avgränsningar 
Vi har inte undersökt kostnader för SFAB. Eventuella tredjeparters företag 
kommer ej att tas hänsyn till. Med tredjepartsföretag menas företag som utför 
olika byggtjänster t ex schaktning och rörläggning. 
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1.4 Metod 
I detta avsnitt tas det upp de metoder som använts: datainsamling, litteraturstudie, 
kvalitativa undersökningar och intervjumetodik. 

1.4.1 Datainsamling 
Insamling av data kan delas in i två olika kategorier. Primärdata är information 
som kommer direkt från ursprungskällan genom t ex intervjuer och 
observationer, medan sekundärdata bygger på eller kritiserar primärdata 
(Akademin för ekonomi, 2014). Primärdata har samlats in genom intervjuer med 
nyckelpersoner i nyanslutningsprocessen och workshops med dessa personer 
samt observationer. Sekundärdata har fåtts genom SFAB:s handbok och 
litteratur. 

1.4.2 Litteraturstudie 
SFAB har gjort en intern underökning för att se om de kan förbättra 
nyanslutningsprocessen. Dessa dokument har använts som fakta och för att se 
var det finns problem.  

1.4.3 Kvalitativa undersökningar 
Kvalitativa undersökningar handlar om hur människor upplever verkligheten. Vi 
har använt os av denna metod i form av intervjuer där vi har intervjuat alla 
nyckelpersoner i nyanslutningsprocessen. Detta gjorde vi för att få en 
övergripande bild om hur processen fungerar samt för att få de anställdas 
åsikter om vad som är bra respektive dåligt. Denna undersökning ligger till 
grund i nulägesbeskrivningen och värdeflödesanalysen.  

Observationer har gjorts där vi har deltagit i olika möten för att se hur de 
anställda arbetar på SFAB. Dessa observationer har varit ostrukturerade d v s att 
vi har iakttagit och därefter antecknat allt som händer.  

1.4.4 Intervjumetodik 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med färdiga frågor som sedan 
kan få olika följdfrågor beroende på svar. Alla anställda får därmed samma 
frågor och har chans att säga sin åsikt om samma frågor. Detta gav oss ett 
mönster om vad de anställda tyckte var bra respektive dåligt samt 
förbättringsmöjligheter. Intervjuerna har spelats in med deltagarna samtycke för 
att få med all information.  

Vi har även använt fokusgruppsmetod, i form av workshop där vi har samlat alla 
nyckelpersoner i nyanslutningsprocessen där de fått delta i en diskussion utifrån 
strukturerade frågor, med en intervjuare och en observatör (Anon., 2014).  
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1.4.5 Kvalitetssäkring 
En projektplan har använts där det togs upp, dokumenthantering, hantering av 
litteraturförteckning, avstämningsmöten och problem som kan uppkomma 
under arbetet. Detta genomfördes för att förhindra problem. 

 

Nedanstående figur illustrerar examensarbetets förlopp från början till slut. 

 

Figur 1: Examensarbetets förlopp 
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet redogör för vilka teorier författarnas arbete bygger på och varför de valdes. Här 
beskrivs leanfilosofin och dess verktyg samt organisationsstrukturer. 

2.1 Lean 
Arbetet riktar sig mot förbättring av en process där mycket kommer att baseras 
på leanfilosofin. 

Lean har blivit allt mer vanligare och idag förekommer det i alla möjliga 
branscher. Lean är en filosofi som handlar om hur man hanterar resurser. Syftet 
är att ha ett synsätt och arbetssätt i verksamheten som skapar ett värde för 
kunden. Genom att identifiera aktiviteterna i organisationen kan man fokusera 
på och optimera värdeskapande aktiviteter och eliminera och ifrågasätta icke 
värdeskapande aktiviteter (Group, 2014). Lean är ingenting som man kan 
implementera för att sedan vara klar, utan det är en vision; att ständigt sträva 
efter att eliminera allt slöseri i verksamheten, vilket i praktiken är omöjligt. Det 
är därmed en samlings begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, 
grundläggande principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap etc. Lean kan 
leda till förbättring av lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad produktivitet 
och flexibilitet men de kan lika gärna leda till förlust (Pettersson Per, 2009), 
således är det viktigt att anpassa Lean utifrån verksamhetens egna behov och 
förutsättningar. 

2.1.1 Processkartläggning 
För att visualisera processens steg och följd. 

Denna metod användes för att få en helhetsbild om hur nyanslutningsprocessen 
går till. Hur SFAB är uppbyggt, vilka avdelningar och personer som är inblandade 
i processen. Denna kartläggning ligger till grund tillsammans med intervjuer av 
nulägesbeskrivningen. 
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2.1.2 Nuvarande karta och framtidens karta 
Generella råd och tips om framtagning av förbättringskarta. 

 

 

Figur 2: Illustrerar nuvarande karta och framtida karta (Bellander, 2012) 

Vid kartläggning av en process måste först och främst det bestämmas vilken 
process som ska analyseras, var den börjar och var den slutar. Vad som får den 
att startas och vilken aktivitet som slutför den.  Att definiera dessa delar är en 
förutsättning för att gå vidare.  

Vid kartläggning är den bästa källan personalen (Bellander, 2012). De är de som 
vet hur det går till i verkligheten. För att nå förbättringar i en process kräver det 
att engagera personalen i arbetet med kartläggningen. När personalen arbetar 
tillsammans förenas personalen och de anställda lär sig av varandra.  Arbetet 
bidrar också med att visa vad individen bidrar med i processen och vad de andra 
står för.  

Vid kartläggningen är det viktigt att få mångas perspektiv sedda.  
En bra början kan vara att starta ett möte med de anställda då de får hjälpas att 
rita en karta över processen. Dessutom kan personalen intervjuas, där en mer 
djupare information kan förmedlas (Bellander, 2012).  

Nedanför visas exempelfrågor som kan ställas till en anställda som deltar i 
processen. 

Information om ärenden och aktiviteter:  
Vad styr ditt arbete i ärendet? dokument, instruktioner, rutiner, ordrar 
Hur och av vem får du information om ändringar i processen? 
Hur skiljer sig ärenden åt, vad är den vanligaste typen? 

Leverantör/input. 
Från vem och hur får du data för att arbeta med ett ärende? 
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Kund/output. 
Till vem eller vilka går ärendet till efter dig? Eller till vilket system? 

Arbetet med ärendet. 
Beskriv hur du arbetar med ett ärende och hur lång tid det tar? 
Hur ofta gör du detta? 
Fattar du egna beslut? 
Har du några "deadlines"? 

Förbättringar. 
Har du några förslag på förbättringar som inte implementerats? 
 

2.1.3 Slöseri 
För att bli medveten om vad slöserier är. 

Detta verktyg används för att eliminera eller reducera slöserier för att göra en 
verksamhet mer effektivt. För att lyckas med detta måste organisationen vara 
medvetna om vilka saker som tillför värde respektive slöseri för att sedan kunna 
eliminera dessa. För att kunna urskilja vilka aktiviteter som är värdeskapande 
och icke värdeskapande i nyanslutningsprocessen har vi använt oss av dessa 
slöserier. (Pettersson Per, 2009) 

 Inom Lean talas det oftast om de sju slöserierna följande: 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Överarbete 
• Onödiga rörelser  
• Omarbete 
• Lager 
• Transport 

2.1.3.1 Slöserier på kontoret 
Mycket av arbetet inom nyanslutningsprocessen sker på kontor.  Punkterna 
nedanför rör de punkter som kan uppkomma. Det är viktigt att personalen är väl 
medveten om slöserierna och att företaget som helhet försöker eliminera dessa 
(Bicheno, 2012). 
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1. Sortera och leta. 

Denna punkt gäller ofta filer eller pappersdokument. Det kan gå mycket tid och 
skapa frustation då de anställda ej hittar den informationen de är ute efter. 

2. Överbelastning. 

När detta uppkommer leder det till köbildning då ledtiderna växer. Detta kan 
också leda till stressig arbetsmiljö.  

3. Felaktig prioritering. 

Det läggs ofta fokus på det som är bråttom men ej viktigt. Detta bidrar med att 
det som ej är bråttom men viktigt får ta konsekvenserna av prioriteringen.  

4. Uppstart och slut.  

Både vid början på arbetspasset och slutet av arbetspasset kan arbetet bedrivas 
långsammare. Detta sker även vid raster.  

5. Väntan. 

Uppstår när personal väntar på annan personal för att kunna utföra en 
arbetsuppgift. 

6. Onödig närvaro. 

Slöseriet uppkommer då personal medverkar vid möten då ingen funktion 
tillförs.  Möten ska vara korta och fokuserade istället för långa och generella.   

 

2.1.4 Värdeflödesanalys 
Förbättra processen genom att identifiera bl a slöserier för att sedan eliminera dessa. 

Värdeflödesanalys är ett centralt begrepp inom Lean som ofta används för att 
kartlägga en process. Kartläggningen används sedan som ett utgångsperspektiv 
för att identifiera förbättringar ur ett helhetsperspektiv. Här kategoriseras varje 
moment inom processen enligt följande: 

1. Värdeskapande (bidrar med värde till kund) 
2. Icke värdeskapande men nödvändigt (bidrar ej med värde men måste ske) 
3. Slöseri 

Syftet med analysen är att kunna mäta och förstå hela processen för att sedan 
förbättra den (Kvalitetsmagasinet, 2014). Kartläggningen underlättar 
identifieringen av flaskhalsar och förbättringsmöjligheter. 
Vanliga förbättringar kan vara t ex kortare ledtid, mindre överlämningar, mindre 
komplex flöde, mindre köbildning mm.  
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Figur 3: Illustrerar kartläggning av värdeflödesanalys (Kvalitetsmagasinet, 2014) 

Nedanför presenteras en 9 stegs metod, för hur en analys går till rent praktiskt. 

1. Bestäm start och slutpunkt.  
Bestäm vad som ska ingå i processen men också vad som inte ska ingå. 
 

2. Sätt samman ett lag med kunskap om flödet. 
Samla de människor som ingår i processen och kan förmedla olika synvinklar.  
Skapa en ledare för arbetet med kunskap inom värdeflödesanalys och med god 
problemlösningsförmåga. 
 

3. Studera flödet. 
För att laget ska få en god förståelse för hur arbetet sker i praktiken följ med 
processen från början till slut. 
 

4. Utgå från kundens behov. 
Utgå från kunds förväntningar och behov för att se vad som är värdeskapande, icke 
värdeskapande men nödvändigt och rent slöseri.  
 

5. Gör en översiktskarta. 
Rita upp en karta över flödet utifrån brainstorming med de personer som har 
kunskap inom flödet och processen. Studera alla delprocesser och fördjupa de delar 
som behövs. Märk de platser där kö uppstår och flödes stannas upp. 
 

6. Följ flödes uppströms. 
Följ produkten eller tjänsten baklänges det vill säga från klar produkt till start. 
 

7. Beskriv nuläget. 
Beskrivningen ska redogöra hur flödet sker i praktiken och inte hur det borde 
fungera. Detta kan presentera på en whiteboard eller post-it lappar. 
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Här ska det ingå vem som gör vad, hur lång tid det tar, var köer uppstår, vem som 
väntar på delprocessen och vart allt uppstår. 
 

8. Analysera värdeflödet. 
När processkartan är klar ska den analyserats. Här ska ingå vad som är 
värdeskapande och inte, var flaskhalsarna är, hur det uppstår mm. 
Fokusera även på hur ett större kundvärde kan skapas och inte bara på besparingar. 
 

9. Skapa ett förbättrat framtida flöde. 
Upprätta en förbättringsplan som beskriver de punkter som identifierats. Här är det 
viktigt att personalen drar åt samma håll och är överens vad som ska göras.  

2.1.5 Förbättringsarbete 
Leanfilosofin har en nyckelroll då det strävas efter ständiga förbättringar. 

Inom Lean strävar man efter ständiga förbättringar s.k. Kaizen på japanska. 
Denna filosofi har en nyckelroll för att skapa en effektiv verksamhet. Kaizen 
bygger på standardiseringar, eftersom alla förbättringar måste utgå från en 
överenskommelse om hur saker och ting ska fungera, och på sätt kan man 
upptäcka och åtgärda avvikelser. För att man ska lyckas med förbättringsarbete 
är det oerhört viktigt med dokumentering om saker som behöver förbättras. I 
annat fall är det väldigt svårt att kunna fullfölja sina idéer och sätta de i 
praktiken. För att nå önskat resultat måste det klargöras vad som ska göras, vem 
som är ansvarig och när det ska vara klart. 

Det som skiljer företag som har lyckats med Lean tänkande är att de har 
utvecklat ett självgående förbättringsarbete där så många som möjligt är 
involverade. Det man bör tänka på när man gör förbättringsarbete är att alltid 
utgå från hela verksamheten, annars finns det risk för suboptimering d v s att 
förbättringen gynnar t ex enbart en avdelning istället för företaget som helhet 
(Pettersson Per, 2009). 

2.1.5.1 Medarbetarna driver förbättringsarbete 
När man har kommit långt i ett Lean framhållningssätt är det medarbetarna som 
ansvarar och utvecklar processerna i verksamheten. Det är viktigt att det finns 
en organisationsstruktur med stöd för att medarbetarna ska klara av detta. En 
bra början är att skapa lagkänsla där gruppen är starkare än summan av 
individer, därefter kan man bilda förbättringsgrupper som arbetar hela tiden 
mot ständiga förbättringar. Det är därmed deras uppgift att driva och följer upp 
arbetet med att lösa avvikelser (Pettersson Per, 2009). 

2.1.5.2 Ledarskap i förbättringsarbete 
Det ledarskap som krävs för att sträva mot ständiga förbättringar är situations 
anpassat, närvarande och stödjande. Chefen ska ge stöd i form av uppmuntring, 
vägledning men ska även föra medarbetarnas åsikter från avdelning till 
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avdelning. En framgångsrik ledare arbetar med detaljer, personen behöver inte 
kunna alla detaljer utan mer veta att det är detaljerna som bygger helheten i 
verksamheten. En annan viktig aspekt som ledare ska ta till sig är att de ska 
uppmuntra personalen att avvikelser är någonting bra, annars finns det risk att 
de anställda undanhåller avvikelser, vilket leder till att man inte kan åtgärda 
problemen (Pettersson Per, 2009). 

2.2 Kommunikation på arbetsplatsen 
Kommunikation har en avgörande roll i företaget. Med kommunikation avser man allting 
som sker på arbetsplatsen d v s alltifrån information, interaktioner till att respektera 
varandra. Kommunikationens uppgift är att göra informationen begriplig och godtagbar, 
så att den omsätts i handling. Utan kommunikation på arbetsplatsen kan inget arbete 
göras.  

Lyckad arbetskommunikation (Hagerlund, 2013): 

• Ökar kunskapen, medvetenhet och förståelse 
• Ökar känslan av samhörighet 
• Väcker intresset och viljan att vara delaktig 
• Stärker gemenskapen och engagemanget 
• Främjar jämlikheten 
• Främjar Interaktionen 
• Ökar öppenheten och förmågan att hantera även svåra frågor 
• Undanröjer osäkerhet 
• Skapar trygghet 
• Ökar motivationen och prestationsförmågan 

Alla medarbetare i företaget har ansvar för arbetsplatskommunikationen d v s 
att man lyckas förmedla den information som krävs för att verksamheten ska 
fungera. Men det är ledningens uppgift att se till att organisationen strävar mot 
rätt riktning som t ex att man är lyhörd, ger feedback och har en ömsesidig 
kommunikation för att skapa en tillfredställelse miljö på arbetsplatsen. Detta 
visar att ledningen anser att kommunikation är en av nycklarna till en effektiv 
organisation. 

2.3 Projektledarrollen 
Nyanslutningsprocessen är ett projekt där en projektledarroll behövs för att driva arbetet 
på det mest effektivaste sättet. Teorin utgår från vad en projektledare ska göra och vad 
personen bör ha för egenskaper. 

Projektledaren har till uppgift att leda och styra projektet i rätt riktning, för detta 
krävs ett förtroende av alla berörda (Hallin Anette, 2012). Projektledaren bör 
kunna anpassa sitt ledarskap till projektets speciella situationer. 

Personen bör även alltid jobba med att utveckla sig själv men även andra 
samtidigt som projektledaren reflekterar över sina värderingar. 
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Projektledarens uppgift är att både leda och styra mot projektets mål om nu 
projektet är ett målstyrt projekt, det kan också vara mot en vision som då kallas 
ett målsökande projekt. 

En förutsättning för framgång är att projektledaren är medveten om vilka 
befogenheter personen har och att dessa satts upp med både beställaren och 
styrgruppen innan projektet startar. 

En projektledare bör vara/kunna (Hallin Anette, 2012): 

• En länk mellan ledning och specialfunktioner 
• Bra på mycket men inte specialist på något 
• Bra på att planera projekt 
• Kontinuerligt motivera medarbetare 
• Kunna utvärdera resultat 
• Formulera visioner 
• Lösa konflikt 
• Förbättra den interna kommunikationen 
• Alltid ha ett helikopterperspektiv över företaget 

Trots att projektledaren har fått mandat i frågor innan projektets start kan det 
uppkomma oklarheter under projektets gång. Den vanligaste orsaken är då att 
denna projektledare inte har en formell chefsroll på företaget. Då kan det inträffa 
att medlemmar i projektgruppen tar över ansvaret dock ej formellt. 

 
Figur 4: Illustrerar hur en projektledare bör vara sammansatt i företaget 
 (smartbiz.nu, 2014) 
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2.4 Organisationsstrukturer 
Denna teori ger en bra helhetssyn över hur olika organisationsstrukturer fungerar. Varför 
organisationer ser ut som de gör och vilka fördelar respektive nackdelen de olika 
strukturerna har. 

Organisationsstruktur är det sättet som ansvarsfördelningen och 
arbetsuppgifterna uträttas i en organisation och även hur det samordnas och 
styrs (Bruzelius Lars H., 2004).  

2.4.1 Funktionsorienterad organisation 
I den traditionella funktionella organisationen går orden och produkten från 
avdelning till avdelning utan att avdelningarna har något direkt samarbete. Den 
ena avdelningen vet egentligen ingenting om övriga avdelningars arbete utan vet 
bara vad som händer inom den egna avdelningens processteg. Den funktionella 
organisationen är kostnadsoptimerad för varje avdelning för sig, vilket inte 
betyder att kostnaden är låg för företaget som helhet. 

Nackdelar: 

• Otydliga kunder 
 

• Ingen ansvarig för helheten i organisationen, utan ansvaret skickas vidare 
med produkt. Det är vid dessa överlämningar som risken är som störst av 
borttappad information eller att den misstolkas. 
 

• Revirtänkande förekommer ofta där avdelningarna prioriterar sin egen 
avdelnings bästa istället för företaget. 
 

• Konkurrens mellan olika avdelningar kan uppstå då varje avdelning ofta har 
sitt egna budgetmål att leva upp till. 
 

• Stor lagerhållning för att täcka upp störningar som ofta uppkommer på grund 
av bristfälligt samarbete (Aronsson Håkan, 2013).  
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2.4.2 Processorienterad organisation 
Processorienterad organisation är att alla i flödet arbetar för att hålla utlovad 
leveranstid. Funktionerna finns fortfarande kvar men alla arbetar istället med 
flödet som fokus. Kunden blir synlig för alla i flödet och man arbetar gemensamt 
för att tillfredsställa kund. Problematiken är att det inte är så enkelt att 
reorganisera sin verksamhet. Om man har ett litet antal kunder med få 
produkter kan man tillfredsställa kunden och skapa optimala flöden för varje 
produkt. Men vid många olika kunder och produkter är det svårt att i praktiken 
behandla varje kund unikt, vilket då krävs att man ger avkall på 
processtänkandet. 

Fördelar: 

• Tydlig kund 
• Reducerad ledtid 
• Ökad produktivitet 
• Ökad vinstmarginal 

Nackdelar: 

• Vid många olika kunder är det svårt att i praktiken behandla varje kund unikt 
(Aronsson Håkan, 2013). 

2.5 Beräkningar 
Matematiskformel som använts för beräkning av effektiv tid.  

Den värdeskapande tiden inom ett företag brukar oftast bara bli ca 2-10%. 
Detta beräknas genom adderande av de värdeskapande tiderna inom processen 
genom den sammanlagda genomloppstiden. 
 
Effektiv tid är tiden då inget avbrott eller ingen väntetid sker.  
(learning4sharing.nu, 2014) 
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3 Företagspresentation 
Kapitlet redogör företagspresentation, här beskrivs vad SFAB är för företag, vilken 
struktur företaget har och vilka system de använder.  

3.1 SFAB (Södertörns Fjärrvärme AB) 
SFAB är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av 
holdingbolaget Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av 
Botkyrka och Huddinge kommuner. Företaget arbetar i huvudsak med 
distribution och försäljning av värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge 
och Salem. I nuläget produceras ca 10 % av värmen i egen regi, resterande 
produceras till största del av produktionsbolaget Söderenergi. På SFAB:s kontor i 
Norsborg arbetar det i dagsläget 50 personer (SFAB, 2014). 

 

 

Figur 5: SFAB:s organisationsstruktur(Interna dokument) 

SFAB:s system 
I detta avsnitt redogörs SFAB:s interna system som ingår i nyanslutningsprocessen. 
 

3.1.1 Projectplace 
Projectplace även kallade projektplatsen är ett webbaserat dokument 
hanteringsprogram. 

SFAB lägger här upp aktuella dokument som rör pågående projekt. Samtliga 
interna berörda blir här inbjudna till projektet där de kan ta del av information 
och lägga upp information i form av dokument i Word, Excell, PDF samt andra 
olika format (Projectplace, 2014). 



17 
 

3.1.2 Meridian 
I denna plattform arkiveras informationen om olika dokument. Det är tänkt att 
information om pågående projekt hittas i Projectplace medan Meridianstår för 
lagringen av dessa. 

3.1.3 Win Heat 
I detta system registreras kunder med kontaktuppgifter. Härifrån sker även 
kontroll av effektförbrukning. Serviceavdelningen använder också detta system 
som ett register av kunder. 

Marknadsavdelningen sköter faktureringen för kunder på denna plattform. 

Win heat är SFAB:s affärssystem.   

3.1.4 C2 
C2 är ett system som behandlar förbättringsförslag. Här har de anställda 
möjlighet att rapportera avvikelser eller synpunkter som företaget bör se över, 
för att skapa en effektiv verksamhet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet redogör hur SFAB går från kundkontakt, till offertutskick (marknadsdelen), till 
projektering för byggnation(projekteringsdelen), till byggnation av fjärrvärmeledning för 
att sedan gå vidare med besiktning där processen avslutas(byggdelen). 

4.1 Marknadsdelen av nyanslutningsprocessen del 1 
Nedanstående text beskriver hur SFAB går från kontakt med kund till en orderbekräftelse. 
Eftersom varje projekt är mer eller mindre skräddarsytt kan det skilja en del mellan de 
olika projekten. Denna första del står avdelningen Marknad & Försäljning mestadels för. 

Kundkontakt 

Det börjar med att säljaren får kontakt med kund, vilket kan ske på två olika sätt. 
Antingen kontaktar kund SFAB eller kontaktar SFAB kund. Det senare sker ofta 
med att kommunen meddelar att en nybyggnation planeras.  

När kontakt skapas mellan kund och säljare skapar säljaren ett dokument 
(oftasQB72-10) där kundinfo ifylls. Dokumentet läggs upp på SFAB:s plattform 
Projectplace där samtliga på SFAB har tillgång till informationen. När detta 
dokument är korrekt ifyllt görs det möjligt för SFAB att skapa en offert. 

Kreditkontroll 

Marknad & Försäljning ber Ekonomi & Debitering att göra kreditkontroll på 
kund. Denna del är tänkt att ske precis efter kundkontakt men kan ibland ske 
även precis innan kontraktsgenomgång 1. 

Om kund inte blir godkänd av kreditkontrollen avgör SFAB om de bör gå vidare 
eller inte. 

Energi och effektbehov 

Här ingår kunds effektbehov, energibehov, husyta (m2), placering av fastighet, 
schaktning mm.  
Ibland kan inte kund meddela effektuppgifter (kW) och energiuppgifter (kWh) 
omgående, då kan Affärsutveckling ta fram nyckeltal, dock stämmer inte dessa 
med den verkliga. Om de använder nyckeltal skrivs det på offerten. 
I denna del av processen har Marknad & Försäljning en utmaning att få fram rätt 
siffror. Ibland kan SFAB få material av kund som hjälper dem att räkna fram rätt 
antal siffror. Detta kräver dock arbete från SFAB:s sida. 
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Ledningskapacitetskontroll 

Teknik & Energiplanering gör parallellt med ovanstående en 
ledningskapacitetskontroll där de undersöker om rören närmst objektet har 
tillräcklig kapacitet att leverera kundens önskade kapacitet, t ex om kunden 
önskar 100 kWh men det finns endast 50 kWh "ledigt" i röret börjar en 
förhandling med kunden som kan leda till att SFAB går miste om en affär.  
Teknik & Energiplanering utför även en ledningskontroll där de ser vilken typ av 
kulvert som måste läggas till objektet från SFAB ledningar. Detta dokumenterar 
Teknik & Energiplanering i blankett QB72-10. Uppgiften utförs på Marknad & 
Försäljnings order.  

Schaktning 

Här har kund möjlighet att schakta själv eller kan SFAB utföra arbetet. Vid 
nybyggnation är det oftast bättre om kund schaktar själv, då det kan ske i 
samband med installation av andra system. Detta kan däremot leda till att SFAB 
ej har kontroll över arbetet under byggnationen. 

Specialoffert 

I vissa fall finns det möjlighet för kunden att få ett annat pris än standard taxan 
som SFAB erbjuder. Detta är ett övervägande som sker i kontakt med VD. 

Kontraktsgenomgång 1 

När samtlig data finns tillgänglig för kontraktsgenomgång 1, d v s den 
informationen som SFAB behöver för att skapa offert. Samlas berörda 
avdelningar för att gå igenom informationen.  
På kontraktsgenomgången fördelas arbetet som behövs.   
Efter denna genomgång brukar det ta ca två veckor för SFAB att framställa en 
offert. Från protokoll har den genomsnittliga tiden beräknats fram till 11 
arbetsdagar. 

Byggvärme 

Marknad & Försäljning ger kund information om eventuellt byggvärme. 
Byggvärme väljer kund oftast men är mindre vanligt under sommarmånaderna. I 
de flesta fallen är värmeleverans och byggvärme samma sak, d v s kundens 
önskade värmeleverans sammanfaller med byggvärmens leverans.  
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Offertritning, byggkostnad och investeringskostnad 

Nu tar Teknik & Samordning fram pris för kulvertläggningen och en offertritning. 
Detta dokumenteras i QB72-17. 

Fjärrvärmecentral 

Marknad & Försäljning meddelar Service & Kund om pris som ska tas fram för 
fjärrvärmecentral (FC). Kunden kan välja mellan att köpa på annat hål eller från 
SFAB.  

Sammanställer resultatkalkyl 

Nu sammanställer Marknad & Försäljning färdig offert för att skicka till kund. 
Vanligtvis ges ett preciserat pris men det kan även skickas ett indikativt pris. Det 
sistnämnda är ett cirka pris som oftast måste räknas om kund accepterar offert. 
När kund godkänner det indikativa priset börjar SFAB om i processen för att få 
fram ett exakt pris.  

Kontraktgenomgång 2 

Under genomgången granskas offerten och förslag kan komma upp. Tider 
granskas även och justeras om det behövs. 

Beställning kommer 

Undertecknad beställning av kund läggs upp i Projectplace samt Meridian. 
Originalhandling sparas av Marknad & Försäljning. 
I vissa fall kan muntligt avtal räcka för påbörjande av arbete. Detta kräver dock 
att Marknad eller Drift godkänner avtalet. 

Kontraktgenomgång 3 

Marknad & Försäljning samlar till möte där ytterligare åsikter diskuteras. Här 
beslutas även leveransplan och övergripande punkter. 
Orderbekräftelsen gås även igenom. 
Under denna kontraktsgenomgång går projektet mer över till 
konstruktion/projektering.  
Under mötet hålls en genomgång över projektet och en avstämning angående 
tider med Teknik & Samordning. 
Teknik & Samordning hittar beslut angående projektet i QB55-14 och går efter 
checklistan QB72-10. Vid avslutat ärende sparas dessa i Meridian.  
Teknik & Samordning kontrollerar att beslutsunderlag överensstämmer med 
eventuell kalkyl/offertritning i fråga om ledningslängd och dimension. Detta är 
även en del som VD:n får skickad till sig. 
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4.2 Projekteringsdelen av nyanslutningsprocessen del 2 
När kontraktsgenomgång tre lett till en orderbekräftelse följer nedanstående process fram 
till en arbetsritning för objektet. 

ÄTA (Ändringsarbete och tilläggsarbete) 

Detta är arbeten som behövs och skiljer sig från beställning eller 
orderbekräftelsen. 
Dessa kan ses av Konstruktören vid projektion och antecknas i QB72-10.  Här ges 
också information om kunden eller SFAB ska stå för kostnaden.  
Kunden måste underteckna arbetet innan det utförs.  
ÄTA- arbeten kan även uppstå vid byggnation. 

Genomförande av projektering 

Teknik & Samordning får orderbekräftelse och faktainsamling (QB72-10) från 
Marknad & Försäljning. QB72-10 finns upplagt på Projectplace där även alla 
berörda har tillgång till informationen. 
Därefter ordnas en tidsplan och arbetsfördelning. Arbetet tilldelas sedan vidare 
till någon av Konstruktörerna, om inte Teknik & Samordning har beslutat att 
köpa projekteringstjänsten av FVB (Fjärrvärme byrån). SFAB har två projektörer 
anställda. 

Faktainsamling 

Från ledningskollen (Ledningskollen, 2014)hämtas fakta om objektets ledningar 
i marken. Grundkartan hämtas från Net Map.    
Konstruktör tar även kontakt med byggnadsarkitekt och markkonsult för 
eventuell nödvändig och aktuell information. Även interna kontakter ger 
information som räknas nödvändig t ex Service & Kund om fjärrvärmecentralen.  

Förhandsritning 

Konstruktören upprättar ritning i Autocad enligt en viss teknisk standard. 
Underlaget för ritningen är delar av den föregående faktainsamlingen. 
Förhandsritningen ger förlag på de lösningar som setts.  

Konstruktören framtar även en plan och profilritning. Denna ritning kräver ofta 
ett besök vid objektet med Byggledaren. Konstruktören åker ungefär ut i hälften 
av fallen, detta är en fråga om det ses som nödvändigt eller inte.  

Med samråd av Drift & Nät tas även förslag till kulvertlarmritning och 
signalkabelritning fram.  

Konstruktör tar även fram kammarritning och inomhusritning. Detta ska ske 
efter besök på platsen men som ovan nämner åker sällan Konstruktör ut.  
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Även en riskanalys upprättas av Konstruktör. Denna analys tar hänsyn till bland 
annat miljö och natur. 

Konstruktionsgenomgång 1 

Nu samlar Konstruktör berörda interna avdelningar och går igenom ritningar. 
Om även kammarritningar och inomhusledningar har ritats kallas 
skyddsombudet. Däremot deltar sällan skyddsombudet sällan under 
konstruktionsgenomgången trots att kammarritningar och inomhusledningar är 
involverade. Berörda avdelningar är; Teknik & Samordning, Drift & Nät, 
Byggledaren, Marknadsavdelningen, Teknik & Energiplanering och 
Affärsutveckling där de får yttra sitt perspektiv.  
Konstruktör använder blankett QB 73-12 för genomgången och för även 
protokoll.  

Efter mötet justerar Konstruktör ritningar om det är nödvändigt. Om ingen har 
haft synpunkter på ritningarna och godkänt dessa behövs ej ytterligare en 
konstruktionsgenomgång till. Om ytterligare en konstruktionsgenomgång anses 
nödvändig beslutas på mötet. Om det ska ske små ändringar anses ett till möte 
inte aktuellt. 

På en konstruktionsgenomgång två ses Konstruktörens ändringar över. På 
komplexa projekt kan även en konstruktionsgenomgång tre äga rum. Om en 
ytterligare konstruktionsgenomgång ska äga rum bestäms på mötet. 

Remissrunda 

När ritningar är granskade av berörda och godkända skickas dessa om det 
behövs på remissrunda för godkännande av tillstånd och yttrande. Här kan 
vägverket och banverket komma in för godkännande. 

Godkännande av ritningar 

När ritningarna har blivit godkända av tredjepart signeras dessa av Teknik & 
Samordning och blir nämnda som Arbetsritningar. Dessa läggs upp på Meridian. 
Teknik & Samordning skickar ritningarna till Byggledaren samt Drift & Nät via 
Projectplace. 
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4.3 Byggdelen av nyanslutningsprocessen del 3 
Här beskrivs processen från att arbetsritningen är klar till att slutbesiktningen är 
genomförd av bygget. Därefter tar driftavdelningen över och processen avslutas. 

Genomgång av arbetsritningar 

Byggledaren (TBL) får arbetsritningen via Projecktplace av Konstruktören. Om 
nödvändigt hålls ett möte där arbetsritningen gås igenom med Konstruktör och 
Teknik & Samordning. TBL hittar även fler aktuella dokument på Projectplace 
nämligen följande: 

• QB72-42 Kontaktlista med berörda  
• QB 72-43 Tidplan för serviser  
• QB72-40 Beställning  
• QB 72-10 eller QB 73-11 Checklista/kravspecifikation alternativt styrelsebeslut 
• QB 73-14 Checklista för projektering  
• QB 72-50 blankett för ÄTA arbeten  

Innan TBL fått arbetsritningen kan det hända att Konstruktör och Byggledaren 
besöker objektet så att Byggledaren kan lämna synpunkter på arbetsritning. 
I handboken (de styrande dokumenten) står det att det ovan ska i samtliga fall. 

Materialbeställning 

Byggledaren beställer nu material för objektet där leverantör svarar med 
orderkännande. Här får även Teknik & Fastighetsförråd en kopia. Eftersom 
ledtiden från beställning kan vara ett hinder för byggstart kan Byggledaren 
beställa material innan arbetsritning är klar. Det innebär däremot en risk 
eftersom arbetsritning kan ändras vilket leder till att fel material beställs.  

Tidplan 

Nu går Byggentreprenör och Rörentreprenör ihop och skapar tidplan för 
objektet. Planen skickas sen till Byggledaren där den granskas, kalkyleras och 
godkänns. 

Syn 

Här åker Byggledaren och berörda ut till objektet för planering av arbetet. En till 
två veckor innan måste Byggledaren kalla berörda med en kallelse (QB 75-22). 
Berörda kan vara exempelvis följande: 

• Entreprenörer (Bygg och rör)  
• Kommunens tekniska förvaltning eller gatukontor  
• Ledningsägare 
• Fastighetsägare  
• Samfällighet  
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• Nyttjanderättshavare  
• Vägverket  

Efteråt upprättas ett protokoll för synen och skickas till berörda(QB 75-29). 
Protokollet upprättas av Byggledaren. Uppsättningen fotograferas och 
dokumenteras, dock används sällan (QB75-29) för dokumentation. 

Miljöansvarig 

Vid läggning av ledningar ska Byggentreprenör vara miljöansvarig där 
Byggentreprenör måste ta hänsyn till miljörisker och miljöhänsyn. Ansvaret 
övergår till Rörentreprenör om Byggentreprenören är delaktiga i projektet. 

Elförsörjning 

Byggledaren beställer elförsörjning av vattenfall. 

TA-plan (Trafikanordningsplan) 

Trafikanordningsplaner skapas om nödvändigt av antigen Konstruktör eller 
Byggentreprenör. Detta är en del som kan ta tid att få fram beslut. 

Arbetsmiljö 

Byggentreprenören ansvarar för arbetsskyddet enligt AFC(Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter). Om inte Byggnadsentreprenör medverkar vid objektet övergår 
ansvaret till Rörentreprenör.  
Rutiner för arbetet ska finnas på samtliga arbetsplatser. 

Godsmottagning 

Som ovanstående beskriver är det Byggledaren som beställer material, 
materialet kan anlända till objektet eller till SFAB:s förråd. Oftast skickas 
materialet till förrådet där Teknik & Fastighetsförråd ansvarar för kontrollen vid 
leverans.  
Byggentreprenören och Rörentreprenören ansvarar mot att materialet är rätt 
enligt ritning. Om materialet inte används lagras det för kommande projekt i 
förrådet. 

Byggnation 

Nedanstående aktiviteter redogör olika moment som utförs när schaktning är gjord och 
kulvert ligger på plats. 

Rörrensning 

Rörentreprenör rensar röret under Byggledarens närvaro, detta sker om 
nödvändigt. 
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Röntgen 

OFT-provning (oförstörande provning) beställs av Byggledaren vid aktuellt läge. 
Provningen görs av ett ackrediterat kontrollorgan där det kontrolleras kvaliteten 
på utfört svetsarbete. Detta är dock ej godkänt som täthetsprovning. 

Provtryckning 

Nu trycksätts ledningen med vatten för att kontrollera svetsningsarbetet.  
Kammare besiktas av ett ackrediterat organ.  
Problematiken med provtryckning är att om det är varmt eller regnar ute kan 
man inte vara säker på att resultatet stämmer. 

Förvärmning 

Byggledaren meddelar Rörentreprenör när förvärmning ska utföras. Värmen 
hålls konstant tills Byggentreprenör påfört och komprimerat 
återfyllningsmassorna. Här kontrolleras av Byggledaren att ledningen ligger 
spänningslös. Uttorkning utförs under fem dagar. Under tiden kontrolleras att 
muffar är placerade korrekt. 

Muffning 

Muffentreprenören kopplar larmtrådar och utför skumningsarbeten. 
Byggledaren kontrollerar med hjälp av värmekamera. 

Fuktlarm 

Under tiden muffning sker kontrolleras fuktlarmen. Detta sker på Byggledarens 
begäran av Drift & Nät (QB 75-23). Efter muffning kontrolleras larmfunktionen. 

Värmefotografering 

Med hjälp av värmekamera upptäcker Byggledaren var i isoleringen som hål 
finns vilket markeras. Hålen åtgärdas efter med skum. 

Underlag för relation 

Byggledaren beställer underlag för relation. Koordinater för muffar mm. läggs in 
i Net map. Detta mäts i x, y och z-led. 

Riskbedömning 

Innan ledningen trycksätts skall en riskbedömning ha upprättats.  

Installationsbesiktning 

Innan ledning driftsätts måste den besiktigas av ett ackrediterat organ. 
Besiktningen är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
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Egenkontroller 

Efter arbetet är färdigställt enligt kundens krav kan besiktning utföras. 
Detta kräver dock att samtliga egenkontroller är utförda och upprättade. 
Samtliga involverad ej byggnation ska utför egenkontroller på utfört arbete.  

• QB 75-15 Egenkontrollplan Byggledare 
• QB 75-16 Egenkontrollplan Rörentreprenör 
• QB 75-17 Egenkontrollplan Byggentreprenör 
• QB 75-45 Egenkontrollplan Driftbesiktning av Drift & Nät Driftbesiktningen kan 

komma in i ett senare skede 

Slutbesiktning 

När egenkontrollerna är klara lämnar Byggledaren meddelande till Teknik & 
Samordning som då utser besiktningsman. Besiktningsmannen granskar då 
egenkontrollerna som ligger i Projectplace. 

Följande dokument ska finnas tillgängliga i Projectplace innan besiktning utförs: 

• QB72-10 Beställare samt kontaktpersoner 
• QB75-36 Installationskontroll av installerad FC  
• QB 75-15 Egenkontrollplan Byggledare 
• QB 75-16Egenkontrollplan Rörentreprenör 
• QB 75-17 Egenkontrollplan Byggentreprenör 
• QB 75-45 Egenkontrollplan & Driftbesiktning av Drift & Nät 
• QB75-29 Synprotokoll av Byggledare  
• QB75-23 Larmprotokoll av Drift & Nät 
• QB75-38 Kulvertlarmmätning av Drift & Nät 
• QB75-26 Nöjdförklaring avseende anläggningsarbete  
• Relationsritning 
• Provtryckningsprotokoll 
• Röntgenprotokoll 
• Arbetshandlingar 
• Arbetsritningar 

Två veckor innan besiktning skickar besiktningsmannen kallelse till 
Byggledaren, Drift & Nät, Rörentreprenör, Byggentreprenör, kunden och andra 
övriga kontaktpersoner som finns tillgängliga i blankett QB 72-10. 

Fotografering av byggnation och anteckning av komponenter upprättas vid 
besiktning.   

Denna inventering kontrolleras sedan av Service & kund genom Winheat. 
Besiktningsman meddelar besiktningens resultat på plats vilket även antecknas i 
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protokoll (QB75-25). Protokollet skickas därefter till berörda samt Service & 
Kund. 

Vid eventuella anmärkningar från besiktningsman utför Byggledaren åtgärder 
som säkerställer ett positivt resultat för en efterbesiktning. Byggledaren avgör 
vilka som behöver närvara vid efterbesiktningen.    
Efter en godkänd besiktning läggs ett bevakningsdatum in av besiktningsman i 
Meridian. Detta bevakningsdatum ska ligga ca 6 månader innan garantitidens 
utgång. 

Projektet flyttas också i Meridian till portföljen för avslut.  
När besiktningen är godkänd tar Drift & Nät över ansvaret för ledning. 

Fakturering  

Byggledaren meddelar marknadsavdelningen att kund är klar att faktureras. 

Uppföljning 

Byggledaren lämnar relationsritningar till Teknik & Samordning. 
När detta har skett hålls även ett möte där granskning och analys av eventuella 
avvikelser diskuteras. Här tas även fram extra debitering för kund som 
faktureras. 
Mötet sker på Teknik & Samordnings order där berörda träffas. Protokoll 
upprättas på QB 72-16. 
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5 Analys 
Kapitlet redogör hur författarna tillämpade metoderna och dess verktyg som nämnts i den 
teoretiska referensramen. 

5.1 Processkartläggning 
Kartorna hittas under bilagor. 

För att få en övergripande bild av nyanslutningsprocessen, kartlagdes alla 
delprocesser som ingår i flödet och hur de förhåller sig till varandra (Bellander, 
2012). Detta ger en djupare förståelse om hur processen fungerar men även 
underlättar för identifiering av förbättringsmöjligheter då man kan se hela 
processen (Kvalitetsmagasinet, 2014). 

Kartläggningen över nyanslutningsprocessen har delats upp i tre delar. 

Den första presenterar Marknad & Försäljnings del där det börjar med en 
kundkontakt som sedan löper till ett offertutskick och slutar med en 
orderbekräftelse. 

Den andra visar hur projekteringen går till och avslutas med ett skapande av 
arbetsritning.  

Den sista och tredje delen beskriver hur byggnationen utförs och slutligen 
besiktigas där processen avslutas.. För att få en mer detaljerad text om 
delprocessernas läs under nulägesbeskrivningen. 

Kartorna är baserade på intervjuer av personal som är inblandade i 
nyanslutningsprocessen och även handboken (de styrande dokumenten) över 
processen. 

Kartorna presenterar olika avdelningarna lodrätt (från horisontellt A4) medan 
flödet löper vågrätt. Siffrorna efter QB representerar de dokument som används 
för att föra protokoll eller för att fylla i uppgifter. Den sista delens karta är 
uppdelad på två delar. Se under appendix där kartorna presenteras. 
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Nedstående kartor presenterar en förenklad bild av de detaljerade kartorna. 
Marknad, konstruktion och bygg. Gröna områden representerar milstolpar. De 
blå områdena visar faser som består av arbetsuppgifter. 

Kund-
kontakt

Samlar information del 1 Skapande av offert del 2K1 K2 Väntan på kund del 3 K3

START

Marknad

Planering
Order-

bekräftelse
Konstruktör 

framställning av ritning
K1 Arbetsritning bearbetning K2 Arbetsritning sammanställning K3

Bygg
Genomgång 
Arbetsritning

Förberedning del 
1

1 Byggnation del 2 2 Besiktning del 3 3

SLUT

Avdelning

Mil
stolpe

Aktivitet

 

Figur 6: En förenklad kartläggning över processen. 
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5.2 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysen är en påbyggnad av processkartan. Här beskrivs processen mer 
detaljerad med ledtider. Detta är för att klargöra var det finns slöserier i form av 
köbildningar och flaskhalsar som man vill eliminera. I nedanstående text beskrivs 
tillvägagångssättet för framtagningen av värdeflödesanalysen.  

5.2.1 Beräkning av ledtider 
De ledtider som presenteras på kartorna samt i nulägesbeskrivningen är den 
genomsnittliga tiden från ett antal avslutade projekt.  Här har endast arbetsdagar 
(ej lördag och söndag) räknas in och inte i veckor. Beräkningarna kommer från 
Projectplace där protokoll finns tillgängliga från de olika projekten. Ledtider 
harräknats fram för att identifiera var i processen det tar kortast och längst tid. 

En genomsnittlig beräkning är inte utförd mellan kundkontakt och 
kontraktsgenomgång 1 då denna tid varierar för mycket samt att uppgifter från 
kundkontakt ej finns dokumenterad. Detta dels också eftersom det kommer 
förfrågningar om planerade byggnationer som inte går vidare med ett skapande 
av offert. 

Kontraktgenomgång 1 till kontraktsgenomgång 2 

Beräkningen av den genomsnittliga tiden mellan kontraktsgenomgång 1 och 2 är 
beräknad av 17 stycken protokoll. Där maximum var 75 dagar samt minimum 
var 0 dagar. Denna beräkning gav 11 arbetsdagar i genomsnitt.  Under denna tid 
står Teknik & Samordning mycket för offertritning och beräkningar av 
byggkostnaden. 

Kontraktgenomgång 2 till kontraktsgenomgång 3 

Beräkningen av tiden mellan kontraktsgenomgång 2 till 3 gav det genomsnittliga 
värdet 43 arbetsdagar där maximum var 210 och minimum var 7. Här användes 
19 protokolldatum. Under denna tid vänta SFAB av offertbeslut från kund. 

Kontraktgenomgång 3 till konstruktionsgenomgång 1 
Under denna tid löper projektet mer över till Teknik & Samordning om nu 
offerten har blivit godkänd av kund.  
Här är den genomsnittliga tiden 18 vardagar där endast 7 protokoll har hittats av 
författarna.  

Konstruktionsgenomgång 1 till 2 

En del av projekten behöver ytterligare en konstruktionsgenomgång då 
anmärkningar har uppstått under mötet.  Här har författarna hittat fem protokoll 
som data hämtas ifrån. Ledtiden kalkylerades till 8 arbetsdagar.  
 
Konstruktionsgenomgång 1 till relationsritning 



31 
 

Även här har en tid kunnat fastställas. Dock har denna för många aktiviteter för 
att egentligen ge författarna något väsentligt. 
Denna tid beräknas till 37 arbetsdagar där endast fyra protokoll har hämtas data 
ifrån. 

5.2.2 Beräkning av effektiv tid 
För att ta reda på hur effektivt flödet är, har vi räknat ut den effektiva tiden av 
varje delprocess i nyanslutningsprocessen. Genom denna beräkning kan man få 
reda på om väntetiderna är acceptabla eller något som man borde se över 
omgående. Eftersom det är omöjligt att få exakta tider då det inte finns några 
dokumenterade tider för delprocesser och att varje projekt är unikt så har vi 
intervjuat anställda som har uppskattat tiden i varje delprocess. Därmed är 
beräkningarna inte hundra procent trovärdiga utan endast en riktlinje om hur 
effektivt arbetet är. 

Med effektiv tid menas tiden då företaget arbetar med moment utan väntetid. 
Väntetider för företaget står tredjepartsföretag för men också interna väntetider 
då arbeten hamnar i kö. Tiderna har ej kategoriserats till värdeskapande tid eller 
inte, vilket beskrivs i den teoretiska referensramen. 

Effektiv tid i marknadsdelen 

I beräkningen ingår alla delprocesser förutom tiden mellan kontraktsgenomgång 
2 och 3, eftersom att det står för en väntetid som SFAB inte kan kontrollera. 

14,45
184

 = 0,078 = 8 % 
Effektiv tid i projekteringsdelen 

Här har det räknats med alla delprocesser fram till servitutdelen som uteslutes 
ur beräkningen p.g.a. att SFAB inte kan påverka processen.   

Den verkliga tiden för processen är 128 timmar, då har vi utgått från fem 
arbetsdagar med åtta timmars arbete per dag. 

Den effektiva tiden är 10,8 timmar. 

10,8
128

= 0,08 = 8 % 
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Effektiv tid i byggdelen 

Här har det beräknats med en veckas schaktning (5*8 h) och en total tid från 
genomgång av arbetsritningar till egenkontroller innan besiktning. 
Tiderna kommer från uppskattningar av personalen i processen.  

 

119
720

= 0,165 = 17 % 

 
5.2.3 Kategorisering av delprocesserna 
Av definitionen av värdeskapande, icke värdeskapande samt slöserierkategoriseras 
följande. 

Värdeskapandeprocesser: 

• Energi och effektbehov 
• Schaktning 
• Beräkning av ledningskapacitet 
• Special offert 
• FC info 
• Byggvärme 
• Byggkostnad 
• Offert skickas 
• Indikativt pris 
• Tidsplan(Konstruktionsdel) 
• FC 
• Slutbesiktning 
• Funktionskontroll av växlar och FC 
• Offertritning 
• Faktainsamling 
• Förhandsritning 
• Arbetsritning 
• Driftsättning 
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Icke värdeskapande men nödvändiga processer: 

• Kreditkontroll 
• Sammanställning av resultatkalkyl 
• Arbetsfördelning 
• Servitut 
• Ritningar skickas på remissrunda 
• Riskanalys 
• TA-plan 
• Genomgång arbetsritning 
• Beställer material 
• Upprättar och godkänner tidplan 
• Syn 
• Miljöansvarig 
• Rapporterar resultat(syn) 
• Godsmottagning 
• Rörrensning 
• Provtryckning 
• Förvärmning 
• Signalskåp 
• Muffning 
• Elförsörjning 
• Sammanställning 
• Underlag för relation 
• Rapport fuktlarm 
• Egen kontroller 
• Kammarmontage 
• Installationsbesiktning 
• Referensmätning av fuktlarm 
• Kallelse till slutbesiktning 
• Skickar besiktningskallelser  
• Utser besiktningsman 
• Relationshantering 

Icke värdeskapande: 

• Justeringar 
• Efterbesiktning 

  



34 
 

 

5.3 Slöserier 
För att identifiera slöserier upprättades en värdeflödesanalys. Intervjuer samt 
handboken för processen ligger här till grund för identifieringen av slöserierna. 
Detta genomfördes för att se var i processen slöserier sker. Författarna utgick 
ifrån definitionen av slöserier från den teoretiska referensramen. (Pettersson 
Per, 2009) 

5.4 Slöserier på kontoret 
Den teoretiska referensramen utgår från ett visst antal punkter som berör 
vanliga slöserier som ofta uppkommer på kontor. Dessa punkter diskuterades 
med de anställda där de fick yttra sig om vad som var aktuellt på företaget och 
inte. (Bicheno, 2012) 

5.5 Projektledarrollen 
Projektledarrollen som beskrivits tidigare i referensramen uppkom genom 
intervjuer då de anställda menade att denna roll inte sker till fullo av den 
nuvarande ansvarige. Nuvarande projektledarens egenskaper jämfördes mot den 
teoretiska referensramens egenskaper. (Hallin Anette, 2012) 

5.6 Organisationsstruktur 
Efter att ha utfört nulägesbeskrivningen genom intervjuer fick författarna en bild 
av hur ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna uträttas på SFAB. Genom att 
dra paralleller till funktionsorienterad och processorienterad egenskaper kunde 
SFAB:s organisationsstruktur klargöras. (Bruzelius Lars H., 2004)  

5.7 Förbättringsarbete 
Denna teori lade grund för författarnas förbättringsförslag och synpunkter under 
projektets gång. Utifrån dessa punkter kunde brister och förbättringsmöjligheter 
ses utifrån intervjuer och observationer. (Pettersson Per, 2009) 

5.8 Kommunikation 
Från intervjuer, observationer och processkartläggning kunde författarna få en 
bild hur kommunikationen är på SFAB. Författarna jämförde den nuvarande 
kommunikationen på företaget med den teoretiska referensramen.  

Även denna teori är en kunskap författarna måste besitta för att kunna komma 
med förbättringsförslag och synpunkter. (Hagerlund, 2013) 
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5.9 Nuvarande karta, framtida karta 
Denna teori användes för att ställa relevanta och rätt sorts frågor vid intervjuer. 
Den gav även information om vem man bör ta kunskap och åsikter ifrån. Både de 
anställda och ledningen har kunskap om hur arbetet bedrivs och vad som strävas 
efter. (Bellander, 2012) 
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6 Resultat 
Kapitlet redogör vad författarna har kommit fram till. Första delen presenterar resultatet 
av värdeflödesanalysen. Frågeställningar som knyts mot resultatet visas nedanför. 

• Hur kan genomloppstiden för nyanslutningsprocessen reduceras? 

• Hur kan processen förenklas? 

• Vilka slöserier finns i nyanslutningsprocessen idag? 

• Vilka problem finns idag inom processen? 

6.1 Identifiering av de sju slöserierna 
Nedanför presenteras resultatet av genomförandet av värdeflödesanalysen 
Dessa punkter berör frågorna: 
Hur kan genomloppstiden för nyanslutningsprocessen reduceras? 
Hur kan processen förenklas? 

Väntan 
En väntan som har identifierats sker när kund väntar på offert. Detta gäller då 
villaprojektet trots området ligger utanför projektets begränsningar. Genom 
intervjuer har det uppkommit att för mycket tid och resurser läggs på skapande 
av offert för villaprojekt. Enligt intervjuer kan denna ledtid till offertutskick 
nerkortas genom att offertritning görs mindre komplex eller möjligtvis stryks 
helt. Det sistnämnda är då ett beslut som måste fattas av SFAB från fall till fall.  

En intern väntan har även uppkommit när det kommer till kreditkontrollen. I 
nuläget skickar marknadsavdelningen en uppgift till ekonomiavdelningen. 
Uppgiften går ut på att upprätta en kreditkontroll på kund. Enligt författarnas 
bedömning bör uppgiften stanna kvar hos marknadsavdelningen då det sker 
onödig överlämning samt onödig väntan. En kreditkontroll görs på några 
minuter genom en simpel sökning i en webbläsare. Överlämningen anses av 
författarna vara en onödig överlämning.   

En till väntan och överlämning som marknadsavdelningen står för i nuläget rör 
uppgiften som marknadsavdelningen skickar till Teknik & Energiplanering. På 
marknadsavdelningens order sker en ledningskontroll och en kontroll om 
ledningskapaciteten. Även denna uppgift skulle förkorta ledtid om 
marknadsavdelningen stod för uppgiften.  

Ovanstående kräver dock att marknadsavdelningen har kompetensen och de 
rätta verktygen för att utför uppgiften. I dagsläget fungerar Teknik & 
Energiplanering som för stor och viktig nyckelroll. Uppgiften upprättas av en 
person och bedöms enligt författarna vara för personberoende. Detta anses av 
författarna vara en onödig överlämning. Detta är en punkt som företaget har 
försökt att förbättra men utan goda resultat enligt intervjuer. 
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Teknik & Samordning granskar även Byggledarens och berörda entreprenörers 
egenkontroller från byggnation innan uppgiften besiktning förs vidare till 
besiktningsman. När Teknik & Samordning utsetts besiktningsman granskar 
även besiktningsman denna del innan besiktning utförs. 
Enligt författarna bedöms denna dubbelgranskning skapa onödig väntan och 
borde endast skötas av besiktningsman. Om det vore möjligt borde Byggledaren 
ha direkt kontakt med besiktningsman. Denna del anses av författarna vara en 
onödig överlämning. Detta är endast aktuellt då besiktningen inte utförs av en 
tredjepart. Däremot är detta en punkt företaget är medvetna om och har redan 
en plan för förbättring. 

Ytterligare en onödig väntan gäller besiktningen. Besiktningen sker ej löpande 
och med kort varsel som skulle förkorta processens genomloppstid. Besiktningar 
sker oftast under samma dag då fler beaktningar kan ske samtidigt av olika 
projekt. Detta leder dock till väntan på besiktningen och anses av författarna 
bidra till en längre ledtid.  
Däremot anser författarna att dokumentet Nöjdförklaring från kund är ett 
effektivt verktyg för förbättring. Nöjdförklaringen är en blankett som skickas till 
berörda parter där de kan godkänna arbetet utan att närvara på besiktningen. 
Detta för att inte behöva samla alla berörda vid besiktningen. 

När orderbekräftelse från kund har kommit till SFAB sker en 
kontraktsgenomgång (3). Efter detta går projektet mer över till konstruktion. För 
att byggnations ska starta krävs dock en arbetsritning som Byggledaren måste 
utgå byggnation från. Denna väntan är dock nödvändig men borde förkortas för 
att Byggledaren ska kunna hinna med tidsplanen. Däremot är detta en punkt där 
det finns delade åsikter om enligt intervjuer.  

Överarbete 

Ett överarbete som har identifierats gäller offertritning för villor. Läser mer 
under väntan första stycket. 

Onödiga rörelser/överlämningar  

Onödiga överlämningar har identifierats. Dessa överlämningar tas upp under 
väntan. 

Omarbete 

När ritning skapas av Konstruktör som ej besökt objektplatsen kan onödiga 
omarbeten uppkomma. Enligt intervjuer anses det uppkomma problem som 
borde setts från början.  
Omarbeten kan även uppkomma då Byggledaren och externa entreprenörer 
utför byggnation, dock har författarna inte identifierats eller kommit upp med 
någon lösning på problematiken.  
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Enligt handboken (de styrande dokumenten) ska Konstruktör däremot besöka 
objektplatsen med Byggledaren. Enligt intervjuer sker detta i 50 % av fallen.  
Ett annat onödigt arbete gäller ombesiktningar som uppkommer "för ofta" enligt 
intervjuer. 

Lager 

Författarna har ej identifierat några lagerförbättringar. Mycket av de material 
som anländer innan byggstart skickas till förrådet vid huvudkontoret. Detta 
eftersom det kan uppstå problem om materialet anländer till arbetsplatsen. 

Transport 

Nedanstående berör frågan: Vilka problem finns idag inom processen? 

I samband med projektstart av marknadsavdelningen och konstruktionsstart av 
teknikavdelningen händer det att berörda besöker platsen för att ge synpunkter. 

Det optimala vore om endaste en åkte till platsen för att sen ge information till 
medarbetarna. Detta är däremot en punkt som anses för komplex för författarna 
att avgöra. 

6.1.1 Identifiering avslöserier på kontoret 
Texten berör frågeställningen: Vilka problem finns idag inom processen? 

1. Sortera och leta 

Av intervjuer kan författarna konstatera att Projectplace kan uppfattas som 
ostrukturerad då det ligger för många projekt uppe. 

2.  Överbelastning 

Enligt intervjuer har många på företaget "väldigt mycket att göra". Denna punkt 
är för komplex för författarna att lämna några synpunkter kring.  

3. Felaktig prioritering. 

Har ej kunnat identifieras. 

4. Uppstart och slut.  

Detta är en punkt författarna ej har kunnat fastställa något. 

5. Onödig närvaro. 

Författarna har ej kunnat identifiera några onödiga närvarande vid möten.  
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6.2 Förbättringsarbete 
Dessa områden möter frågeställningen: Vilka problem finns idag inom processen? 

6.2.1 C2-rutin för avvikelser 
Problematiken med detta är att från intervjuerna har författarna haft väldigt 
mycket åsikter om saker som borde ändras och som inte fungerar, men få av 
dessa har dokumenterats. Författarna har även fått reda på att ledarna är själva 
dåliga på användandet av C2. Detta kan vara en förklaring till varför hela 
organisationen döljer avvikelser istället för att vidtaga åtgärder med dessa 
problem.   

6.2.2 Handboken 
Ett allvarligt problem är att det är få som reviderar handboken. Efter att ha både 
läst handboken och intervjuat nyckelpersoner i nyanslutningsprocessen kan det 
fastställas att handboken inte stämmer överens med hur arbetet uträttas i 
praktiken. Dessutom är det inte många personer som använder handboken och 
det är till och med en del personer som aldrig har läst den. De anställda tycker 
att den är alldeles för komplex och väldigt svår att förstå. Detta är ett problem 
som bör åtgärdas omgående, annars kommer det vara väldigt svårt att lyckas 
med förbättringsarbete. Om inte det finns en ordentlig beskrivning om hur 
arbetet går till, hur ska då de anställda kunna avgöra om det finns avvikelser? 

6.2.3 Indikativt pris 
Det finns delade meningar internt om de borde arbeta med indikativt pris till 
kunder eller inte. Författarna anser att frågan är för komplex för att bedömas 
från sina egna kunskaper.  

6.3 Organisationsstrukturer 
Nedanstående text ger svar på frågeställningarna: 
Hur kan genomloppstiden för nyanslutningsprocessen reduceras? 
Hur kan processen förenklas? 

SFAB är en funktionsorienterad organisation, vilket innebär att ordern och 
ansvaret skickas vidare från avdelning till avdelningen utan att avdelningarna 
har något direkt samarbete. Från intervjuer har det framkommit att samarbetet 
och kommunikationen kan förbättras.  

Ett problem var att det bildas ”murar” mellan de anställda och avdelningar, vilket 
resulterar till att kommunikationen inte når fram. Detta är något man bör 
åtgärda då kommunikation har en centralroll i en verksamhet och framförallt ur 
en effektiviseringssynpunkt. Hur ska man effektivisera en process om 
kommunikationen är vag mellan de anställda och avdelningarna? Det är viktigt 
att ledningen ser till att alla på företaget är medvetna om att de högt värdesätter 
kommunikationen i företaget. 
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Ett annat problem är att många är specialister inom sin arbetsuppgift och har 
inte riktig vetskap om medarbetarens arbetsuppgifter. Detta ger ett 
tunnelseende där man inte ser helheten med kunden i centrum, utan när man är 
klar med sin arbetsuppgift skickar man vidare ansvaret till nästa person.  

En annan konkret följd av denna struktur som identifierats är att vid varje 
överlämning så finns det slöserier i form av köbildningar mm, men även risk för 
borttappad information.  

Dessa problem överensstämmer med vad som kännetecknas av en 
funktionsorienterad organisation. 

Det optimala enligt författarna är att reorganisera verksamheten till en mer 
processorienterad. Denna organisationsstruktur är oftast mer effektiv då kunden 
är i centrum och alla arbetar med flödet i fokus. I detta fall kan det vara för 
komplext att ändra organisationsstruktur. Detta beror på att om man har många 
kunder är det svårt att skapa optimala flöden och behandla varje kund unikt. Att 
reorganisera sin verksamhet sker inte över en natt, utan det kräver mycket 
planering och tid.  

Men ett första steg mot processorienterad struktur kan vara att man bildar olika 
grupper som arbetar tillsammans. På det sättet skulle man reducera 
överlämningar, ledtider och man skulle få bättre kommunikation i verksamheten 
då alla samarbetar. Genom teamarbete får de anställda bredare kompetens och 
man skulle eliminera denna väntan på medarbetare. Nedanstående text 
beskriver tankegångar kring teamarbete. 

6.4 Teamarbete 
Nedstående text möter frågeställningarna:  
Hur kan processen förenklas? 
Hur kan genomloppstiden för nyanslutningsprocessen reduceras? 

En idé som kommit upp under arbetets gång rör teamarbete som skulle leda till 
kapacitetutjämning och kortare genomloppstid för arbetet. Det skulle även 
resultera i att de anställda får en bredare vy över hur processen fungerar. 
Kostnaden skulle vara att de anställda måste få en bredare kunskap över olika 
arbetsuppgifter.  

Bilden ger ett exempel. Låt säga att det finns tre grupper/funktioner A, B och C 
där det har olika kapacitetbelastning. B har i detta fall högst. I detta fall borde A 
och C kunna gå in i B och få ner arbetsbelastningen genom mer resurser i delen. 
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De lodräta röda pilarna symboliserar arbetsuppgifter. 

 

Figur 7: Illustrerar kapacitetutjämning av arbete 

 

Det skulle även kunna fungerar att de olika grupperna går ihop och bildar ett lag. 
Om någon grupp inte kan närvara är kapacitet trots allt 66 %. 
Här symboliserar de vågräta pilarna arbetsuppgifterna.  

 

Figur 8: En annan form av kapacitetutjämning  

Detta arbetssätt skulle fungera bra för SFAB då många arbeten är 
säsongsrelaterade. En del har väldigt mycket att göra på sommarhalvåret, men 
betydligt mindre arbete på vinterhalvåret då tjälen finns i marken. Enligt 
intervjuer är det en del som tycker att det är väldigt mycket att göra och känner 
sig stressade, men genom detta system anser författarna att man kan få ett 
jämnare arbetsflöde vilket resulterar till mindre stress. 
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6.4.1 SFAB framtida struktur av nyanslutningsprocessen 
 

En överblick på strukturen av nyanslutningsprocessen idag. 
Funktionsorienterad. 

 

 

Figur 9: Illustrerar SFAB:s struktur som funktionsorienterad, 

 

Översikt av den framtida strukturen av nyanslutningsprocessen. 
Processorienterad. 

 

Figur 10: Illustrerar SFAB:s framtida struktur som är processorienterad. 

Varje team består av delar från respektive avdelning på SFAB med en 
projektledare som styr projektet. Här är alla medvetna om varandras 
arbetsuppgifter och alla samarbetar för att tillfredsställa kund. 

Marknad Teknik Bygg 

Marknad 

Bygg 
Drift 

Besiktning 

Teknik 
Konstruktion 
Projektering 

Projektledare 
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Enligt författarna skulle denna struktur leda till: 

• Reducering av den totala genomloppstiden 
• kapacitetutjämning av arbete 
• De anställda bli mer kompetenta 
• Bättre kommunikation 
• Bättre samarbete 
• Bättre arbetsmiljö, mindre stress 

6.4.2 Projektledarrollen 
Under arbetets gång har det framkommit genom intervjuer att en projektledare 
skulle behövas under större projekt. Det är dock tänkt att Marknad & Försäljning 
ska stå för denna roll men det finns delade meningar bland de anställda om detta 
uppdrag fullbordats. Med detta menas att projektledarrollen ej uppfyller kraven 
som nämnts inom den teoretiska referensramen (Hallin Anette, 2012). 
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7 Diskussion 
En generell diskussion förs om vem som bör upprätta en värdeflödesanalys. 
Kapitlet redogör även examensarbetets gång. Här beskrivs författarnas åsikter; vilka 
problem som uppkommit, vad som har varit svårt, lärdom och saker som kunde ha gjorts 
bättre.  

Examensarbetet tog längre tid än vad som hade räknats med. Detta berodde på 
att det var svårt som utomstående att få en övergripande bild över 
nyanslutningsprocessen. Handboken som vi har bl a utgått ifrån var komplex och 
för detaljerad vilket gjorde att de tog tid att förstå den. En lärdom som man har 
fått under arbetets gång är att intervjuer tar mycket tid. Tiden som vi har lagt ner 
på examensarbetet har i princip gått åt att boka möten, intervjua, renskriva, 
analysera och sammanfatta intervjuer. Men det har varit väldigt lärorik då vi har 
träffat alla möjliga personer med olika åsikter. Vi var tvungna att skapa en 
avslappnad stämning och göra de anställda medvetna om att vi var här för att 
förbättra situationen på SFAB och inte för att döma. Efter att ha klargjort detta 
ville de flesta mer en gärna komma med åsikter och förbättringsförslag. 

En annan viktig aspekt är att det har varit svårt för oss ibland att avgöra 
trovärdigheten från intervjuer. Vi alla tolkar och upplever saker olika och när 
man får flera olika förklaringar av samma sak blev det problem. Då var vi 
tvungna att ta en ny vända med djupare intervjuer för att få en förståelse, vilket 
tog tid. 

Från början av examensarbetet skulle vi undersöka om det fanns möjlighet för 
ekonomisk besparing genom att implementera Lean i nyanslutningsprocessen. 
Detta upptäckte vi ganska snabbt att det var en alldeles för stor uppgift och 
avgränsade oss från kostnader. 

Hade vi haft mer tid hade vi gärna benchmarkat mot ett annat företag. För att se 
saker utifrån ett annat perspektiv. 

Det hade även varit bra att genomföra fler observationer. Tyvärr hann vi inte åka 
ut med Byggledaren och klocka varje delprocess vilket skulle ge en trovärdigare 
värdeflödesanalys. 

En viktig synpunkt som man ska ha i åtanke, är att vi har för lite kunskap om 
SFAB:s verksamhet som helhet. Vi har endast fokuserat på 
nyanslutningsprocessen och om man gör radikala förändringar finns det risk för 
suboptimering. Därmed är det viktigt att analysera förändringarna och dess 
konsekvenser ur ett helhetsperspektiv.  

Författarna planerade att rita upp en ny förbättrad karta för 
nyanslutningsprocessen. Detta har inte gjorts då den nuvarande kartan endast 
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behöver justeringar. Författarna har identifierat några punkter som borde skötas 
av marknad, inga stora omläggningar. Detta ger att en ny karta ej är nödvändig. 

Författarna som upprättade värdeflödesanalysen har kommit som utomstående 
in i en ny bransch och ett nytt företag. Författarna kan därmed ses som konsulter 
som kommer in med ett nytt perspektiv och ett par "nya ögon". Däremot kan 
kunskaperna skilja markant mellan en erfaren konsult och en student. 

Det upprättades aldrig en fullständig värdeflödesanalys med aktiva tider och 
väntetider, eftersom författarna aldrig fick fram de tiderna trots intervjuer med 
de anställda. De anställda menade att alla projekt var olika från varandra och att 
en uppskattning av tider inte var möjliga. Detta gäller dock inte alla aktiviteter 
men de flesta. För att skapa en framtida värdeflödesanalys behövs mer 
genomsnittstider dokumenteras. Detta gäller alla delprocessers tider men också 
väntetiderna där emellan. 

Som student kan en beskrivning av det nuvarande flödet analyseras och dra 
paralleller med de teorier som finns inom ämnet. Det är här Lean "tänket" 
kommer in och kan reflekteras till frågeställningar som i sin tur kan leda till 
reducering av ledtiden och slöserier. Det en student bör fokusera på är att 
betona teorier. En annan viktig punkt är att samtalsämnet med personalen kan 
skapa medvetande bland de anställda. Det är då problemen kan lyftas upp 
ovanför ytan.  

Forskning har visat att en värdeflödesanalys och förbättringsalternativ ej bör 
komma från konsulter utan från de anställda själva. Detta dels eftersom en 
utomstående sällan har den auktoritet som krävs för att få igenom ett förslag.  
Författarna kan inte avgöra hur det kommer att gå med förslagen förens senare. 
Detta är en del som författarna kommer att ta redare på efter en tid efter avslutat 
projekt. Efter projektet är det även upp till företaget att bedöma rapporten och 
de punkter som studenterna har identifierat. Är analysen tillräcklig? Är 
rapportens förbättringspunkter aktuella för förändring? Med andra ord får 
företaget avgöra var och hur fokus ska läggas på förbättringar.  

Författarna påstår att en värdeflödesanalys bör föras av de anställda då de kan 
processen bäst. Däremot kan det vara svårt för de precis som för författarna, då 
inte tider finns tillgängliga. 
Detta är en punkt författarna pekat på och ligger som rekommendation.  Alltså 
att ta fram alla aktiviteters tider och väntetider där emellan. 
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8 Slutsats och rekommendation 
Kapitlet redogör vad författarna har kommit fram till från arbetet samt 
rekommendationer för SFAB:s förbättringsarbete. 

Målet med examensarbetet var att underöka om det fanns möjlighet att 
effektivisera nyanslutningen hos bolaget. Detta anser författarna har uppfyllts då 
lösningar och förbättringsområden har kartlagts. 

För att undvika överlämning av arbetsuppgifter, minska köbildningen och få den 
totala genomloppstiden kortare krävs att marknad minskar sina överlämningar 
när det kommer till kreditkontrollen, ledningskapaciteten och 
ledningskontrollen. Avdelningen måste också skapa ett förtroende för de 
anställda var gäller projektledarrollen. TA-planen (Trafikanordningsplanen) bör 
även ses över för att placeras på bästa plats setts från kundens perspektiv. 

Handboken bör uppdateras för att stämma överensmed det verkliga arbetssättet. 
Den bör även förenklas för att ge bl a nyanställda en bättre överblick. 
Dokumenteringen över tider, statistik och avvikelser bör göras för att underlätta 
framtida förbättringsarbeten.  

Författarna har även kommit med ett förslag om hur SFAB ska gå från en 
funktionsorienterad arbetsstruktur till en mer processorienterat arbetssätt av 
nyanslutningsprocessen. Genom ”team-tänk” menar författarna att de skulle leda 
till en reducering av den totala genomloppstiden, kapacitetutjämning, bättre 
kommunikation, bättre samarbete och mer kompetent personal. 

Den kartläggning som gjordes gav en bra överblick om hur 
nyanslutningsprocessen går till och hur avdelningar samspelar för att genomgå 
den. De anställda uppskattade denna karta och tyckte att man enkelt kunde se 
hela flödet då allting visualiserades. Därför rekommenderar författarna SFAB att 
använda en form av kartläggning som komplement till handboken. 

Dessutom rekommenderar författarna att SFAB utför mätningar av tider för 
varje delprocess i nyanslutningsprocessen. För att därefter kunna upprätta en 
värdeflödesanalys och eliminera slöserier. 

Avslutningsvis, det vi har kommit fram till är endast en riktlinje på områden som 
har potential för förbättring, därefter är det upp till SFAB att göra en djupare 
analys. Författarna har endast skrapat på ytan och tror att SFAB kan bli ännu 
effektivare företag genom att de undersöker förbättringsmöjligheterna och 
upprättar en värdeflödesanalys, men även att man försöker utveckla 
företagskulturen som kommunikation och samarbete. 
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Appendix 
 

 
Förklaring av förkortningar: 

AU= Affärsutveckling  
RE= Rörentreprenör 
BE = Byggentreprenör 
DN= Drift & Nät 
FC= Fjärrvärme central 
MF= Marknad & Försäljning  
TBM= Besiktningsman   
SK= Service & Kund  
TS= Teknik & Samordning 
ED= Ekonomi & Debitering  
TBL= Teknik, bygg, Byggledare 
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