
 

 

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 
   

 

 

  

En kartläggning av 
inköpsprocessen för 

fabriksutrustningen till en 
Husmutternfabrik  

 
 
 

 
2017 

Examensarbete 
 

Grundnivå, 15 hp  

 

Produkt- och processutveckling 
 

Fidel Sabbagh 
 
 
 

 
 
 

Handledare, företag: Johan Tjernell VD, Husmuttern AB 

Handledare, Mälardalens högskola: Martin Kurdve 

Examinator: Antti Salonen  



2 (67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 (67) 

ABSTRACT  
The purpose of the project: The aim of this project was to finish the current BOM-list that 

already existed so it could be sent to X-ponent. When that was done it got possible to identify 

the non X-ponent products from other suppliers. These products had to be order by the needs to 

build walls, roof, and etc. When all the products were on place on the BOM-list the next goal 

was to send it back to X-ponent so they could buy them and then start to build different car-

riages/boards by knowing who to call. The last step was to plan a delivery based on the most 

effective way by identify the risks.  

 Make sure that the existing BOM-list is finished with the most suitable tools/ equip-

ment’s and how to strategically buy them from X-ponent. 

 How can X-ponent buy the non X-ponent products effective from the suppliers? 

 How will these assembled products arrive effective from X-ponent to Husmutterns facil-

ity? 

 How will these products be financed? 

Sum: A plan for the purchaser on Husmuttern AB so he/she just have to call X-ponent only 

once and to tell them a thought date for the products to be on place. 

Method: To achieve with these tasks, the author had to do a literature study on lean and six 

sigma tools. The comparison that was done between Husmuttern AB and XX gave a clear im-

age about how respective companies purchasing process are. When these studies were done it 

became easier to handle these tasks, sush as fill in the rest on the BOM-list, knowing how 

transport the goods effective and also know what to take up on the attended meetings with the 

suppliers and to communicate through email and phone. 

Study results: The result for this project was to fill the required equipment’s/tools for the 

company that is thought to be purchased, considering the best products for these types of car-

riage/boards. When all the tools/equipment’s were covered and finished the result was how to 

strategically buy them from this supplier (X-ponent). The author had to find the best logistics 

company to deliver these products and therefore was the delivery time estimated and founded 

based on Google maps estimated time to travel from Phils to X-ponent and then to Husmuttern 

AB:s facility. To transport the goods from X-ponents facility to the truck was estimated based 

on earlier experience out of the seller on X-ponent and CEO on husmuttern. The total price for 

each product from X-ponent: 

The exact price exkl moms: 

1 Instruction carriage/board: XXkr 

2 Tool/equipment carriages/boards: XXkr 

1 Charging carriage/boards: XXkr 

1 Unloading carriage: XXkr 

1 Unrolling stand: XXkr 

16 Pallet carriages: XXkr 

The estimated price for the fixtures: 

1 Roof fixture: XXkr 

1 Wall fixture: XXkr 

1 Inner wall/inner roof fixture: XXkr 

1 Floor fixture: XXkr 

1 Corner fixture: XXkr 

The estimated delivery price for the total transport: XXkr 

A total estimated price for the whole process: XXkr excl VAT 

Recommendations: When the facility is on place and is producing the houses, it is important 

that the staff on the company evaluate the products that was bought, so if they know if any 

changes will be done or not. This will also help them to save money so they do not have to buy 

same tools/equipment over and over again. If you see it from another perspective, it will make 
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it possible for Husmuttern to tell X-ponent that the products they bought is not good as they 

thought and that will help X-ponent to fix the coming problems, and maybe make a discount to 

other Husmuttern facilities that probably be established in the coming future.It is also very im-

portant that the company always looks what the market has to tell, and be very aware what the 

costumers needs in the coming future. 
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SAMMANFATTNING 

Projektets syfte: Målet med det här projektet var att avsluta den nuvarande BOM-listan som 

redan existerade. Detta så att den kunde skickas till X-ponent där det sedan kunde disskuteras 

om vilka de icke-X-ponent produkter som ska komma ifrån andra leverantörer. Dessa 

planerade produkter är till för att bygga dessa hus, genom att bygga väggar, tag och så vidare. 

När alla produkter var på plats på BOM-listan var nästa mål att skicka den tillbaka till X-

Ponent så att de kunde börja köpa in dem. Detta genom att de får inköpslistorna specifierade 

och på så sätt kunna planera in när och vem de som ska ringa till. Det sista steget var att 

planera en leverans baserat på det mest effektiva sättet genom att identifiera risker som finns då 

de kunde påverka tiden på transporten. Detta var givetvis viktigt då priset var tidbaserat.  

 Se till att den existerande BOM-listen är färdig med de mest lämpliga 

verktygen/utrustning och hur man strategiskt köper dem från X-ponent. 

 Hur kan X-Ponent köpa de icke-X-Ponent produkterna så effektivt som möjligt från 

leverantörerna? 

 Hur ska dessa produkter finanseras? 

 Hur kommer dessa monterade produkter från X-Ponent kunna transporteras så effektivt 

som möjligt till Husmutterns anläggning? 

Summan: En plan för inköparen på Husmuttern AB så att han/hon bara behöver ringa ett 

samtal till X-ponent och berätta för dem ett tänkt datum för produkterna att vara på plats hos 

Husmutterns fabrikslokal. 

Metod: För att uppnå dessa mål måste författaren göra en litteraturstudie om lean och six 

sigma verktyg. Jämförelsen som gjordes mellan Husmuttern AB och XX gav en tydlig bild om 

hur respektive företags inköpsprocess ser ut. När dessa studier gjordes blev det lättare att 

hantera dessa mål, som att fylla det som saknades på BOM-listan, veta hur transporteren utav 

varorna effektivt skulle transporteras. Men även veta vad som skulle tas upp på de närvarade 

mötena med leverantörerna samt kommunicationen via e-post och de telefon samtal. 

Studiens resultat: Resultatet för detta projekt var att hitta de nödvändiga 

utrustningarna/verktygen för denna produktionsutrustning som skulle köpas, med hänsyn till de 

bästa och lämpliga produkterna för just dessa typer av vagnar/tavlor. När alla verktyg och 

utrustningar var på plats och färdiga var resultatet att göra ett flödesshema för hur man 

strategiskt ska köpa dem från leverantören (X-ponent). Författaren var tvungen att hitta det 

bästa logistikföretaget för att leverera dessa produkter och därför beräknades leveranstiden 

baserat på google maps. Den beräknade tiden att köra från Phils till X-ponent och sedan till 

Husmuttern AB:s anläggning. Att transportera varorna från X-ponents anläggning till lastbilen 

uppskattades utifrån tidigare erfarenhet från säljaren på X-Ponent och VD på husmuttern.  

Det totala priset för varje produkt från X-ponent:  

Exakt moms exkl moms:  

1 Instruktionsvagn: XXkr  

2 Verktyg/utrustning vagnar: XXkr  

1 Laddningsvagn: XXkr  

1 Avlastningsvagn: XXkr  

1 Unrolling stativ: XXkr  

16 Pallvagnar: XXkr 

Det uppskattade priset för armaturerna: 

 1 Takfixtur: XXkr  

1 Väggfixtur: XXkr  

1 Innervägg/inner fixtur: XXkr 

 1 golvfixtur: XXkr 

 1 Hörn fixtur: XXkr 

Det uppskattade fraktpriset för den totala transporten: XXkr  
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Totalt beräknat pris för hela processen: XXkr exkl moms 

Rekommendationer: När anläggningen är på plats och producerar husen är det viktigt att 

personalen på företaget utvärderar de produkter som köptes, så om de vet om några ändringar 

kommer att göras eller inte. Detta kommer också att hjälpa dem att spara pengar så att de inte 

behöver köpa samma verktyg/utrustning om och om igen. Om man ser det från ett annat 

perspektiv, kommer det att göra det möjligt för Husmuttern att berätta för X-ponent att de 

produkter de köpt inte är bra som de trodde och det hjälper X-ponent att åtgärda de kommande 

problemen och kanske göra rabatt till Andra Husmuttern anläggningar som förmodligen 

kommer att etableras i den kommande framtiden. Det är också mycket viktigt att företaget 

alltid ser vad marknaden har att berätta och vara väldigt medveten om vad kunderna behöver i 

den kommande framtiden. 
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FÖRKORTNINGAR/FÖRKLARNINGAR 
 

CAD  Computer aided design 

 

IDT  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

Mdh  Mälardalens högskola 

 

MUDA   Slöseriet (aktiviteter som inte ger något värde) 

 

MURA Att designa ett jämnare produktionsflöde för att kunna hinna med 

olika variationer 

 

MURI  Att minska överbelastning på personal och maskiner 

 

5S Ett lean verktyg, som står för Städa, sortera, strukturera, skapa vana 

och standardisera 

 

BOM  Bill of materials lista på material inklusive kostnader 

 

P-BOM  Produktionsutrustnings-BOM 

 

FAT  Factory acceptance test 

 

SAT  Site acceptance test 

 

JIT  Just in time 

 

TPS  Toyota production system 

 

RSC  Responsible supply chain  

 

RPN  Risk priority number 1  
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 INLEDNING 1.
Examensarbetet beskriver ett inköp och logistik uppdrag av den produktionsutrustning som ska 

köpas in till Husmuttern AB i Eskilstuna. Detta arbete utförs på Civilingenjörsprogrammet 

inom innovation, produktion och logistik under vårterminen 2017. Handledarna i detta uppdrag 

är Martin Kurdve och Husmutterns VD Johan Tjernell. 

 

 

 Bakgrund 1.1.
Husmuttern AB är ett nyetablerat företag som planerar ha sin första produktion lokalt i 

Eskilstuna. Företaget har konceptutvecklats av studenter på olika program på Mdh i Västerås 

och Eskilstuna. Huvudsakligen är de flesta projekt formade åt studenter med inriktning mot 

produktutveckling, produktion och logistik. Företaget har ännu inte byggt något hus eftersom 

utvecklingsarbetet inte är färdigt. Målet för företaget är att få ett klart modulhus under 2018 

som ska kunna spegla projektets slutmål. Huset kommer testas och utifrån detta justera de saker 

som var mindre bra på huset. Dessa modullhus kommer att produceras nära den plats husen ska 

byggas, alltså är fabriken tänkt att kunna etableras snabbt i vilken ort som helst då utrustningen 

ska vara flyttbar. (Tjernell, 2018) 

 

Huset kommer att vara anpassat för olika målgrupper i samhället, exempelvis pensionärer, 

ensamstående, barnfamiljer och även olika typer av verksamheter så som skolor och dagis. 

Under hösten och vintern 2015 kom det många invandrare till Sverige som påverkade den 

redan svårlösta bostadskrisen i landet (Stenberg, 2017). Många av dessa nyinvandrare fick 

beviljat uppehållstillstånd 2016 (migrationsverket, 2017), det gjorde det ännu svårare för 

bosatta i Sverige att hitta bostad. Ett mål för företaget är att lösa bristen på byggnader för 

människor utan bostad och verksamheter som förskolor och skolor (TT, 2015). Bild på en tänkt 

skola finns under bilagor (Se Figur 38).  

 

Ett annat mål är att skapa enkla jobb. Huset ska därför vara enkelt att tillverka. Huset ska även 

vara enkelt att bygga ihop vilket gör att kostnaderna sänks för konsumenten. Detta kan även få 

många nyinvandrade som stått utanför arbetsmarknaden att komma igång med sitt första jobb i 

Sverige och på så sätt hjälpa till att minska Sveriges redan höga arbetslöshet och speciellt för 

industristaden Eskilstuna, en av kommunerna med högst arbetslöshet i landet 

(Ekonomifakta.se, 2016).   

 

 Problemformulering och projektspecifikation 1.2.
Humutterns fabrikssystem består av två verktygsvagnar, en instruktionsvagn, en 

avlastningsvagn och en laddningsvagn som ska köpas. Dessa saker kommer behöva köpas in 

flera gånger då visionen med företaget är att expandera och få igång fler fabriker i drift. För att 

möjliggöra inköpet av dessa måste de delar som ingår köpas av underleverantörer. Problemet 

företaget har var att göra klart den nuvarande P-BOM-listan (Bill of materials: lista på material 

inklusive kostnader) genom att specificera priser, leveranstider och storlekar på de olika 

komponenterna. Varje vagn behövde en inköpslista för varifrån produkterna ska beställas och 

ett kontaktformulär gjordes för att veta vem man skulle vända sig till. Dessa vagnar kom att 

monteras i underleverantören X-ponents fabrikslokaler där andra produkter för Husmuttern 

redan finns och ska senare tillverkas. Det som redan fanns var en stor Husmuttern skylt, 16 

pallvagnar och ett rullställ. De resterande produkter som är planerade att tillverkas är en 

takfixtur, en väggfixtur, en innervägg/innertak-fixtur, en golvfixtur, en hörnfixtur. De fem olika 

fixturerna hade redan uppskattade priser så någon specificerad BOM-lista för de behövdes inte 

göras, då de inte är färdigställda ännu, både hur de ser ut eller vad de ska innehålla. 
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För att effektivt börja denna inköpsprocess behövdes god planering för arbetet så att allt kunde 

ske problemfritt. En planerad pålastning för hur de olika varorna ska placeras i lastbilen 

behövde också göras för att, när de ska transporteras veta hur de placeras. 

När dessa produkter var färdigställda och redo att transporteras så behövdes det göras olika 

flödeskartor för Phils som tydliggör rutten.  

Dessa ska sedan presenteras för X-ponent och VD:n på Husmuttern för att då kunna få ett 

uppskattat pris för leveransen ifrån X-ponents fabrikslokal till Husmutterns fabrikslokal. Detta 

behövdes göras för att kunna jämföra det med X-ponents och VD:n på Humutterns 

uppskattning. 

 

 

 

 Syfte och frågeställningar 1.3.
Målet med arbetet var att sammanställa alla inköpsprocesser för Husmutterns fabriks 

produktionsutrustning, så när X-ponent ska montera ihop produktionsutrustningen har de 

möjlighet att följa processer som baseras på denna examensrapport. Dessutom även, för att 

förtydliga arbetet, en jämförelse med hur ett traditionellt byggföretag köper sin 

produktionsutrustning jämfört med en tänkt Husmuttern fabrik.  

 

 Se till att den befintliga BOM-listan är uppdaterad med de mest lämpliga 

verktygen/utrustningen och hur man strategiskt beställer/köper från X-ponent. 

 Hur kan X-ponent köpa tillverkade produkter effektivt från underleverantör 

 Hur ska dessa produkter finansernas? 

 Hur kommer de här monterade produkterna att transporteras effektivt från X-ponent till 

Husmutterns anläggning? 

 

 Avgränsningar  1.4.
 

 Denna rapport kommer endast innehålla den planerade produktionsutrustningen för 

företaget och kommer alltså inte inkludera råvaror för produkterna som ska tillverkas. 

 Leveranskartan kommer att inkludera en hel Husmuttern fabrik. Inköpslistorna kommer 

vara specificerade för just verktygsvagnen, instruktionsvagnen, laddningsvagnen, 

avlastningsvagnen och trucken till fabriken. De resterande produkter så som de fem 

fixturerna, rullstället och husmutterns fasadskylt kommer inte vara specificerad då de 

bara ska åka med samma leverans som vagnarna. 

 Endast delen för leveransen (adressen) för produktionsutrustningen kommer vara 

annorlunda för kommande Husmuttern fabriker, annars kommer utrustningen vara 

identisk för fabriker som etableras någon annanstans i Sverige. 

 Arbetet avgränsar sig till en total inköpsprocess av produktionsutrustningen med 

tillhörande kostnader för en Husmuttern fabrik i Eskilstuna. 

 Fakta för delprodukterna i produktionsutrustningen kommer att specificeras utifrån 

leveranstid, leverantör, tillverkare, kostnader inkl. moms och exkl. moms, eventuella 

artikelnummer och antal. 
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 ANSATS OCH METOD 2.
 

 Ansats och tillvägagångsätt 2.1.
Arbetet var tänkt att grunda sig på handboken: Utveckling av Robust produktionsutrustning 

som är en instruktion för hur företag kan gå tillväga baserat på hur olika parter i projektet/nya 

företag kan gynnas. Denna bild gav en översiktsbild på vilka metoder/verktyg man kan 

använda. Handboken Utveckling av robust produktionsutrustning visade tillvägagångsättet 

medan DMAIC-verktyget var ett hjälpmedel till att kunna förklara processerna VSM (value 

stream mapping), processkartor, FMEA (Failure mode and effects analysis) och 

fiskbensdiagram (ishikawa diagram).  

De olika internetsidor på nätet som studerades där olika lean och six sigma verktyg presenteras 

och förklarades var också tänkta att vara ett stöd till resultatet. Dessa nätsidor var lämpliga då 

de gav idéer om hur man kan gå tillväga för att strategiskt lösa denna inköpsprocess. Parallellt 

med detta skulle olika möten planeras och på så sätt kunna veta vilka frågor som ska lyftas 

fram. På möterna skedde disskutioner genom intervjufrågor. Möten med Almi företagspartner 

var det som ska vara grunden för att kunna lösa finansieringen. För att kunna få en djup inblick 

om hur inköpsprocessen för andra traditionella byggföretag ser ut så gjordes en fallstudie inom 

detta område. 

 

Summerat:  

 Göra en flödeskarta för hur man strategiskt ska köpa produkterna (inköpsprocesskarta) 

 Göra klart BOM-listan (sammanställa alla priser och produkter osv.) 

 Planera en säker paketering för transporten genom intervju med Martin Hedblom som 

är försäljare på X-ponent och Johan Tjernell som gav tips om hur man effektivt kunde 

ställa utrustningen säkert. 

 Planera transporten utav varorna med effektivaste rutt (kortast, lämpligast och minst 

tidkrävande rutt) genom Google Kartor samt mejlkontakt med Conny Libäck från Phils 

som är trasnsportörsbolaget. 

 Planera en finansiering, genom att närvara på mötet om hur finansieringen kan/kommer 

se ut med Almi Förtagspartner vilket är ett statligt finanseringsföretag. 

 

 

2.1.1 Planering  

Ett möte planerades in och genomfördes under vecka 5 på MDH på avdelningen IDT. Under 

träffen bestämdes det snabbt vad som skulle göras och hur det skulle gå tillväga. VD:n 

förklarade att leverantörsmöten var planerade och därför var det viktigt att ha ständig kontakt 

genom mejl och telefon. På företagsmöterna skulle uppgifter/frågor lyftas fram som täcker all 

information som behövs till specifikationerna för inköpsprocessen av produktionsutrustningen. 

När dessa priser var sammanställda skulle ett möte genomföras med Almi avseende 

finansieringslösning för företaget. 

För att kunna veta hur leveranserna kommer att se ut måste BOM-listan vara färdig. Först då 

kan en planering ske för transporterna och paketeringen.  

 

Tidslinjen var alltså en hjälp för att kunna i grova drag se vilka moment som skulle göras under 

vilken tid på de två perioderna som arbetet genomfördes (period 3 och 4 under 2017). 
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 Kontakter för inköpsplanering, finansiering och utvärdering 2.2.
Det givna utkastet till P-BOM var ett bra underlag för arbetet. För att kunna sammanställa en 

full P-BOM krävdes olika möten med leverantörerna. Mötena grundade sig på olika frågor som 

ställdes till de ansvariga på de olika företag som besöktes. Träffarna skedde i leverantörernas 

fabrikslokaler eller kontor. Frågor och följdfrågor diskuterades och på så sätt sammlades 

informationen för P-BOM. Saker som var oklara löstes via mejl eller telefon till respektive 

företag. En utvärdering med eventuella kommentarer och specifikationer gjordes utifrån de 

anteckningar som fanns ifrån mötena. Dessa utvärderingar ska vara ett stöd och en bra grund 

för företagets framtida inköpsmoment. Val av transport kommer att väljas med hänsyn till låg 

kostnad och effektivitet. 

 

 Google kartor 2.3.
På google.se hemsida finns funktionen Google kartor som ger till tillgång till världskartor. 

Denna funktion användes för att identifiera avstånd och den uppskattad tid det tar med olika 

tillvägagångsätt att transportera. Valet blev att se hur lång tid det tog för en bil att åka de olika 

rutter som valdes för att sen kontrollera ifall tiden stämde med Conny Libäck från Phils. 

  

 

 Hur en inköpsprocess drivs 2.4.
Inköpsprocesser ses som väldigt viktiga för företag och är en process som syftar på att köpa 

varor och tjänster. De brukar sammanvävas genom gemensamma processer inom processen. 

Det finns olika inköpsmetoder där små köp sköts rutinartat med exempelvis inköpskort med 

olika rabatter. Medan stora investeringar behandlas med olika samverkan genom avancerade 

upphandlingar. (Bruch, et al., 2016) Företag brukar ofta kategorisera och kartlägga processerna. 

Man brukar även planera inköpen så man kan se hur man ska gå till väga genom olika 

inköpsprocesser förklarade med flödesscheman (EFFSO AB, 2013). 

Fallstudie: 

En jämförelse mellan XX och Husmutterns inköpsstrategi. Jämförelsen är utförd för att kunna 

stärka projektet som gjorts. 

 

 

 

 Litteraturstudie 2.5.
Litteraturstudierna genomfördes med hjälp av lämpliga vetenskapliga rapporter från databasen 

Google schoolar och Scoupus databas som ledde till reaserachgate och sciencedirect. Det som 

söktes var orden: ”supply chain”, ”lean”, ”5S”, ”FMEA”, ”six-sigma” och ”MUDA”. En del av 

de vetenskapliga artiklar som lästes tillhandahölls av handledaren Martin Kurdve.  

 

Samt studier av två böcker, Toyota Way (lean för världsklass) och Operation Management 

(processes and supply chain).  

 

Toyota way: 
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I denna bok fick man veta hur Toyota ständigt och strategiskt jobbar för att överträffa 

kundernas behov med minimerade resurser och kostnader. Man fick även en bra grund för att 

lära sig hur man ska samverka för att tillsammans knyta ihop specifikationen för olika 

produkter. 

Nyckelord från boken: MURA, MURI, MUDA, 5S, Ishikawa, JIT (just in time), TPS (toyota 

production system) ”TPS”-huset, Kanban-system 

 

Operations management: 

Denna bok gav en bra grund till hur man går tillväga för att kunna göra en så kallad BOM-list. 

Boken beskriver grundläggande hur man ska sammanställa alla bitar för att till sist få ut en 

komplett produkt. Som i exemplet ifrån boken, då man monterar ihop en stol av flera bitar så 

som fyra ben, ryggstöd osv. 

 

Det som gynnar detta arbete var hur man gör olika flödeskartor för olika processer. Det som 

främst användes var vad man ska tänka på innan man gör en flödeskarta och vilka program som 

är lämpliga att använda för detta. 

 

Nyckelord från boken: 5S, BOM-list, flowcharts 
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 TEORETISK REFERENSRAM 3.
Under detta kapitel redogörs och förklaras vad som lästs för att kunna lösa frågeställningarna.  

För att inköpsstrategin ska bli så effektivt som möjligt när Husmuttern ska beställa dessa 

vagnar/tavlor, fixturerna och de resterande varorna ifrån X-ponent så krävs att arbetet grundar 

sig på pålitliga metoder. Därför grundades arbetet i stor del på handboken ”Utveckling av 

robust produktionsutrustning”. Denna handbok var en bra grund för arbetet och ger tydliga 

signaler om hur man ska gå till väga. Övrig litteratur är kompletterande för att effektivt lösa de 

problem som kan uppstå innan, under och efter processen. 

 

 Planering av inköpsprocessen 3.1.
Det behöver skapas en strategisk planering för inköpet. En flödeskarta för hur man ska gå 

tillväga behöver även skapas och enligt Morii Hideki (Hideki, 1991)  behövs det specificeras 

exakt vad som ska köpas i en tydlig lista. Denna lista kommer innehålla leveranstider, priser 

ink moms och ex. moms osv.  

 

För att kunna styrka det Morii (1991) menar att företag borde göra inför olika köp så studerades 

handboken ”Utveckling av robust produktionsutrustning”. 

 

3.1.1 Samverkan mellan beställare och leverantör 
En investering i ny produktionsutrustning öppnar nya innovativa möjligheter och hållbara 

lösningar för en mer effektiv produktion. För att verkligen få bäst utrustning för just det 

specifika företaget så krävs en god samverkan mellan båda partner. Detta för att kunna täcka 

alla frågor som uppstår under uppstarten och planeringen för det nya företaget. De synliga 

fördelarna kan och kommer leda till:  

1. – ”minskad utvecklingstid” (Bruch, et al., 2016) 

2. Lägre kostnad för olika moment vilka inte inträffar ifall god samverkan mellan 

partnerna saknas 

3. En effektivare och mer robust produktion 

4. – ”ökad tillgång till resurser, kompetens och möjlighet till lärande” (Bruch, et al., 2016) 

För att få en så bra bild på hur produktionen kommer att se ut så är det väldigt viktigt att titta 

närmare med olika leverantörer, forskare och personer som finns i branschen för att kunna 

skapa den mest optimala produktionsprocesser. (Bruch, et al., 2016) 

 

För att gynna båda partner så krävs långsiktiga lösningar och kontinuerlig samverkan, enligt 

artikeln ”The drivers of cooperation between buyers and suppliers for 

product innovation” (Bidault, et al., 1998) så framförs det att man ska ha god samverkan 

mellan köpare och säljare för att långsiktigt kunna handskas med eventuella problem som kan 

dyka upp så som att nå fram den optimala JIT och långsiktigt kunna jobba med ständiga 

förbättringar. Enligt TPS så krävs det att man ständigt är vaksam inom området JIT och 

ständiga förbättringar för att kunna konkurrera starkt med sina konkurrenter (Liker, 2009). 

God samverkan med leverantörer kan i dåliga tider påverka företaget negativt! Många 

vetenskapliga artiklar tar upp att god samverkan mellan underleverantörer ger 

konkurrenskraftigare marknad. I denna artikel sägs det att osäkra affärsmiljöer bör undvikas 

just när de uppstår. En osäker miljö påverkar närheten mellan inköpsföretag och 

underleverantörer. En osäker miljö kan medföra en osäkerhet om hur det kan gå för just denna 

produkt. 
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Företagen måste alltså undvika nära leverantörsrelationer i osäkra miljöer för att kunna 

flexibelt byta leverantörer av olika produkter så företaget inte påverkas. Av den studien med 

empiriska data ifrån 175 Hong Kong elektroniktillverkare fann att ifall osäker affärsmiljö 

uppstår kan olika leverantörer påverkas olika (Lee J, et al., 2013). 

 

 

Det är även väldigt viktigt att hänga med i utvecklingen för att kunna modernisera sina 

produkter utifrån kundbehov och marknadsbehov ”Responsive supply chain: A competitive 

strategy in a networked economy” (Grunasekaran et al., 2008) är en artikel som tar upp hur 

kundernas behov förändras med tiden, och hur företagen ska vara så anpassningsbara till denna 

förändring för att förbättra sin omsättningstillväxt. Företagen måste övervinna kundernas 

utmaningar med bra kvalitet och så lågt pris som möjligt. 

 

Utbytes information om specning av produkter och tjänster ses viktigt mellan leverantörer och 

slutkunder så man kan säkerställa kundbehoven tydligare. Denna styrktes också utav 

handboken; utveckling utav robust produktionsutrustning (Bruch, et al., 2016). Syftet med 

denna artikel var att tydliggöra var RSC är och sedan hur man kan hur utveckla en ram för RSC 

baserat på strategier, metoder och tekniker. RSC tankesätt är att producera enligt kundens 

önskemål, då man inte produceras själva produkten utan endast delar. 

 

Strategisk planering ger förbättrad prestanda och ökar uppmärksamheten i en organisation. 

(Gunasekaran et al., 2008)  

 

Det mest givande var att företag alltid måste vara beredda på att kundkraven alltid förändras 

och därför måste man anpassa sig för att kunna hålla sig fortsatt konkurrenskraftig. Att kunna 

konkurrenera med sina konkurrenter krävs det att man ligger steget före hela tiden. För att 

kunna enkelt och smidigt veta hur man ligger till under dagarna i fabriken så ska man utvärdera 

sina moment. Artikeln ”Performance measurement of supply chain management: A balanced 

scoredcard approach” lyfter fram att i nuläget så finns det olika datasystem som mäter och 

utvärderar varje dag. Mätningen och utvärderingen sker på fyra affärsverksamheter: finans, 

kund intern affärsprocess, lärande och tillväxt. (Bhagwat & Sharma, 2007)  

 

Att det är viktigt med utvärderingar och mätningar på olika processer som sker dagligen för att 

kunna veta hur man ska utvecklas i framtiden genom en titt i backspegeln. 

 

Handbok i utvärdering av informationsprojekt 

”Den lärande processen” 

Teorin styrks utav den valda vetenskapliga artikeln med att i handboken lyfts det fram att med 

den kunskap man fick från mötet så kan man gå vidare och utveckla det nuvarande projektet 

eller skapa nya projekt med samma grund. De utvärderingar som görs är väldigt bra då det 

skapar lärande. Sammanfattningsvis lyfter handboken att ”utvärdering är ett medel för att 

kvalitetssäkra” verksamheten man varit hos, samt kunna kompetensutveckla sina 

underleverantörer och dess medlemmar (Bergman et al., 2011).  

 

 

 

Slutsatser från teorigenomgången  

Kort utvärdering är att titta på följande frågor: 

I handboken utveckling av robust produktionsutrustning är det kortfattat beskrivet att man tar 

upp följande frågor som nedan är citerat ifrån sidan 8. 
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– ”För båda parter:  

 Hur komplext är projektet? 

 Hur beprövad är produktionsutrustningen? 

 Vilket engagemang krävs av beställare respektive leverantör? 

 

Beställare: Hur många leverantörer är nödvändiga för projektet? 

Leverantör: Är det möjligt att överföra produktionslösningar till andra beställare?” 

– (Bruch, et al., 2016) 

 

 
Figur 1 Komplexiteten för produktionsutrustningen (Bruch, et al., 2016) 

Utmaningar som finns inom samverkan 

Innan och under projektets gång så kan flera olika problem uppstå som kan ställa till med en 

rad olika problem med väldigt stora och svårhanterade lösningar. Flera exemplar kan vara 

såsom projektförseningar som kan leda till kostsamma moment för att utföra något man måste i 

sista sekund för att det inte ska leda till större kostnader, ”domino påverkan”.  

 

Många av problemen kan uppstå utifrån missdömningar och missuppfattningar. Vissa 

utmaningar sker inom organisationen och andra mellan organisationer. Därför är det väldigt 

viktigt att rangordna olika problem som uppstår och sedan bocka av det som är kvar att göra. 

(Bruch, et al., 2016). Enligt författarna i artikeln "Application of Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA), Cause and Effect Analysis, and Pareto Diagram in Conjunction with 

HACCP to a Corn Curl Manufacturing Plant” är det även viktigt att sortera vilka problem som 

är störst genom pareto diagram och eventuellt en FMEA också. Dessa diagram kommer visa 

tydligt vilket problem som ska handskas först (Varzakas TH, et al., 2007)  
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 De olika faserna ifrån Handboken 3.2.
Grovsammanfattning: 

FAS 1: 1–3 

För att kunna få så optimal produktionsutrustning som möjligt krävs tydliga förstudier, så som 

beräkningar om hur det kan eller kommer att kosta för olika modeller för utrustningen. Detta 

genom att göra en specificerad BOM-lista som författaren i litteraturen ”Operations 

management” tyder på att det är väldigt viktigt att göra inför ett köp. Man ska försöka få så bra 

och träffsäkra produktionsutrustningar för just det specifika företaget. (Lee J, el at., 2013) 

  

FAS 2: 3–7 

En klar modell på utrustningen, som ska vara från något visuellt till något riktigt man kan ta på 

och sedan börja producera som vanligt! 

 

Detaljerad sammanfattning: 

 

1 Förstudie 

Förstudien kräver en kartläggning för att förstå den bakomliggande orsaken till 

investeringsprojektet. Det är också väldigt viktigt för beställaren att diskutera eventuella 

lösningar och ha förståelse för leverantörens utvärderingar och utredningar för olika tankar och 

funderingar. 

 

Resultat utifrån förstudie: - ”Ett offertunderlag ska tagits fram och de funktioner som 

behövs i projektet ska ha kartlagts”  

– (Bruch, et al., 2016) 

 

2 Konceptstudie 

Här ska man förklara kravbeskrivningen och de listade behoven av funktioner för att hitta de 

bästa lösningarna som uppfyller den önskade prestanda som man tänkt sig. Här kan man titta 

med olika leverantörer för att se vad de säger och på så sätt få större helhetssyn på vad som 

kommer vara bäst. 

 

Resultat utifrån konceptstudien: -”Konceptuell lösning föreslås” 

– (Bruch, et al., 2016) 

 

3 Upphandling  

För att välja en mest passande leverantör behövs en kravspecifikation som baseras ofta på en 

budgivningsprocess. Här tittar man den mest lämpliga för just projektet. 

 

Resultat utifrån upphandling: Lämpliga leverantörer ska väljas, eventuellt kontrakt skrivs 

under! 

 

 

 

 Transportoptimering 3.3.
Artikeln Improvements in vain – the 9th waste tar upp sambanden mellan MURA, MUDA och 

MURI, då företag inte helt begripit vad lean är. Detta handlar om att öka effektivitet genom att 

minska slöseriet i olika processer. Detta för att gynna företaget ekonomiskt samt miljön genom 

minskade användning utav onödiga rörelser (resurser) som leder till minskat koldioxidutsläpp. 

(Wu, 1994) 
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 Minimera MUDA genom att implementera ANDON-system samt 5S 3.4.

i Husmutternsfabrikslokal 
För att kunna tydliggöra för produktionspersonalen att något inte stämmer så skall en ANDON-

tavla finnas på plats. (Liker, 2009) Denna funktionslampa skall exempelvis signalera att 

verktygen inte står på plats när arbetarna skall gå hem. Enligt Paulo Ghinato överensstämmer 

det med att de flesta tillverkningsfabriker bör implementera ett ANDON-system för att enkelt i 

förväg se ifall material eller verktyg inte finns eller är på plats.  (Ghinato, 2010) 

 

Standardisering är också en del av grunden i TPS-huset även princip 6 – standardize tasks are 

the foundation for continuous improvment. Det handlar om att bygga och utveckla stabila och 

återkommande metoder överallt för att bevara förutsägbarheten, regelbunden timing och den 

regelbundna outputen. Fånga den samlade läran om en process och standardisera den bästa 

tekniken. Tillåt kreativitet och andra individers inflytande i utvecklingen av standarden så att 

när arbetaren går vidare och arbetar efter standarden kan han/hon lära ut den till andra. 

  

Ständiga förbättringar är baserad på japanska ordet/konceptet kaizen som betyder just stegvisa 

förbättringar. Dess syfte grundar sig på att eliminera slöseriet vilket är ett av de viktigaste 

målen med denna inköpsprocess. 

 

 

  Litteraturstudie för hur TPS arbetar för att strategiskt kunna lösa 3.5.

problem genom SIX-sigma verktyg 

SIX-sigma är en metodik som används utav TPS som inkluderar förbättringsmetoder för smarta 

lösningar. DMAIC är ett SIX-sigma verktyg som används väldigt flitigt utav många stora 

företag. Detta verktyg används då man vill kunna få det bästa resultatet som möjligt genom att 

sikta rätt. (Lynch Donald P et al., 2003) Definitionen utav DMAIC är define measure, analyze, 

improve and Control (Lee , et al., 2013). 

 

Define: definiera projektet/processen. Här skall man göra processkartor för att tydliggöra det 

som skall tillämpas. 

 

Measure: samla in mätdata. Här kan man använda sig utav olika verktyg som fiskbensdiagram 

för att titta på vad som kan påverka transporten. Det är väldigt viktigt att se vad som kan 

påverka utfallet. 

 

Analyze: Här ska man analysera det som mäts för det man ska göra. Exempelvis Pareto-

diagram som ska visa rangordningen (högsta först) om vad som kan påverka processen i detta 

fall transporten utav varorna. 

 

Improve: att förbättra processen genom en noggrann design utav processen. 

 

Control: Nu kan man kontrollera och jämföra processen. 

 

3.5.1 BOM-lista 
För att kunna tydliggöra inköpsanmodan behöver man veta vad leveranstiden är, priset 

inklusive och exklusive moms, vem som är leverantör utav produkten, vilket företag som 
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tillverkat produkten, vilket artikelnummer det är och samt hur många som ska beställas. (Lee et 

al., 2013)  

 

 

Fututre state genom en VSM 
En VSM är en tydlig bild på hur flödet utav produkter ser ut. I detta fall vill man se hur flödet 

ser ut för just transporterna mellan dessa tre platser och hur man ska göra för att kunna nå så 

kallade ”the future state” (Tools, 2017). Enligt författarna i artikeln; Value stream mapping 

used in interaction between industry and university) är VSM ett bra sätt att tydliggöra flödet i 

logistiska och i olika produktion tillverkning.  

 

 MUDA MURA och MURI 3.6.
Fokus kommer vara på att få ner MUDA, som betyder ”slöserier/slöseri” (Se Figur 1), för att få 

en simpel och smidig transport till Husmutterns fabrikslokal. Det handlar om att varorna ska 

vara i tid via snabbaste vägen till Husmutterns tänkta lokal. Detta genom att på så sätt kunna 

sammarbeta med X-ponent på bästa och effektivaste sätt för att uppnå dessa mål (Bengtsson 

and Osterman, 2005).  

 

Figur 2 Illustrationsbild utav MUDA, MURA, MURI (Vallino, 2013) 

Som bilden visar så krävs det att man paketerar varorna på rätt sätt. Det för att få så optimala 

transporter som möjligt genom rätt placering utav varor så man inte åker med allt för full last 

eller tom last. 
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  Ishikawa-diagram 3.7.
Denna metod innefattar en del av det så kallade “The seven quality tools” som används 

inomsix sigma. Detta verktyg redogör eventuella risker som kan uppkomma under transporten 

av varorna. (Anon., u.d.). De påverkande parametrarna kan vara miljö, människa, mål, 

maskiner/maskin, material och metoder. (Lee J, et.al, 2018)  

 

 FMEA för transporten utav varorna 3.8.
En FMEA för transporten ska visa vilka påverkande faktorer som kan få transporten att bli 

försenad. Dessa faktorer kommer att beräknas med i vilken frekvens de uppstår, 

allvarlighetsgraden samt hur stor upptäckssanolikheten är. Till sist en uträkning utav vilket 

risktal (risk priority number) den högsta påverkande faktorn kan vara (EFFSO AB, 2015). I 

litteraturen ”kvalitet från behov till användning” så uppmanade författarna att det kan vara bra 

att utvärdera riskfaktorer som stämmer överens med EFFSO:s kvalitetsverktyg (Bergman, et 

al., 2011). 

 

 DMAIC 3.9.
DMAIC är ett six-sigma verktyg som används när man ska definera, mäta, analyera, förbättra 

och kontrollera sitt project/uppgift (Se Figur 2 nedan). 

För att få perfekt körning utav varorna gjordes en DMAIC-analys för fick det eneklare att dela 

upp uppgiften (Se Figur 2). 

 

 

 
Figur 3 Förklarning utav DMAIC  

 

D) Det som ska transporteras är två verktygsvagnar, en laddningsvagn, en instruktionsvagn, en 

avlastningsvagn, en stor Husmuttern AB skylt, 5 fixturer, 16 pallvagnar och ett rullställ. 

 

M) se fiskbensdiagram under avsnitt 3.1.1. 
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A) Se FMEA, titta på högsta riskfaktorn (RPN). 

 

I) Här ska den effektivaste vägen föreslås med hänsyn till kortaste väg, tid för transport samt 

minimerade störningar/risk för transporten. 

 

C) Kontrollera att lastbilen kommer förbi broar, kontrollera väderprognoser, kontrollera 

eventuella störningar (vägbyggen). Kontrollera alltså snabbaste väg, då det kan finnas kortare 

rutter och varför de är mindre lämpliga. 

 

Detta verktyg är tillämpbart till detta projekt och inspirerades ifrån Effso.se (EFFSO AB, 2013) 

och litteraturstudien av litteraturen Peration management. 
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 FRAMTAGANDE AV EN INKÖPSPROCESS FÖR EN 4.

HUSMUTTERN FABRIK (Empiri) 
Under detta kapitel kommer läsaren få en inblick hur ett traditionellt byggföretag arbetar under 

sina byggen utav hus. Detta för att sedan kunna jämföra Husmutterns sätt att arbeta fram sina 

hus och på så sätt kunna få en helhetsbild om hur Husmuttern AB kan lära sig att köpa in sina 

varor. Resultatet ifrån inköpsmöterna kommer även att presenteras i detta kapitel. 

 

 Empiri ifrån XX 4.1.
XX köper in råmaterial och verktyg när de behövs. Detta för att få en helhetsbild utav vad som 

behövs. En nogrann planering sker innan bygget startas och små inköp sker under tiden bygget 

är igång, detta för att få ner kostnaderna enligt styrelsen. Priserna brukar vara standardiserade 

och köps av stora byggleverantörer så som bygg max och Beijer etc. Olika enkla verktyg köps 

även från Jula. En noggrann koll på priserna sker samt uppskattning om vad som kan behövas 

till eventuellt parallellt projekt eller till kommande byggen.  

 

 Teori koppling  4.2.
Arbetssättet XX har för att köpa in sina arbetsredskap/varor var väldigt resurskrävande och 

stämmer inte överens med six sigma/lean metodikens sätt att arbeta fram sina produkter. På 

Husmuttern kommer leanmetoder att tillämpas. XX arbetssätt stämmer även inte med de andra 

teorier för hur man strategiskt köper sina arbetsredskap/råvaror som finns förklarade under 

FAS 1 (3.2 Hur en inköpsprocess ska drivas).  

 

 Jämförelsen mellan traditionella byggföretaget XX och 4.3.

Husmutterns inköpsprocesser 
Skillnaden för Husmuttern blir att Husmuttern har en produktionslokal där allting tillverkas och 

skickas till kund, medan köper in varor till de olika platser där husen byggs. Skillnaden i 

inköpsstrategin blir olika för Husmuttern och XX. På XX bygger man efter erfarenhet tills man 

märker att materialet börjar ta slut och efter det köps nya material (A, 2017). Väntetider kan 

uppstå på dessa byggprocesser. Skillnaden blir att Husmutterns material alltid fylls på enligt 

ANDON-tavlan som skall signalera att material börjar ta slut, det ska alltid finnas i lager så att 

inga väntetider uppstår. Det betyder att Husmuttern kommer ha ett ständigt flöde av material 

(enligt prognoser), medan man på XX försöker erfarenhetsmässigt bestämma hur mycket som 

behövs. Hos Husmuttern kommer arbetsredskapen som inte står på sin plats indikeras väldigt 

tydligt på verktygsvagnen då 5S struktur kommer att vara etablerat. Medan det blir 

jämförelsevis svårare för XX att hålla ordning på sina arbetsredskap då de kan stå lite hur som 

helst på bygget. Ibland finns arbetsredskapen på olika byggen och är inte tillgängliga. Vid 

sådana tillfällen måste arbetsredskapen transporteras eller köpas. 

 

Lean verktyget som skall tillämpas i fabrikslokalen 5S ser till att teamwork mellan personalen 

optimeras genom ständigt arbete som skall hålla reda på strukturen för verktygen som används. 

Det ska eliminera slöseriet (MUDA) som kan orsaka misstag, fel eller personalskador. (Liker, 

2009) I artikeln clean house with lean 5S tar även upp att ifall man implementerar 5S i sin 

fabrik så kan det även gynna ergonomimiska förändringar i de rörelser som sker, sänka 

operationskostnader, att man kan få högre produktivitet och kortare ledtider. Alla dessa 

aspekter är sådana som orsakar MUDA och ses viktigt för nyetablerade produktionsfabriker 

som strävar efter hög produktivitet. (Chapman, 2005) 
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Husmuttern kommer att ha standardiserade leverantörer som X-ponent. Detta för att kunna 

köpa standardiserade arbetsredskap. 

 

XX har inte lika starka relationer till sina underleverantörer som säljer verktyg, medan 

Husmuttern redan har börjat knyta goda relationer till sin underleverantör X-ponent. Sådana 

goda relationer gör att man ibland kan få olika rabatter på köp samt goda råd som alltid finns 

tillgängliga. XX köper sina varor med olika företagskort som ger rabatter under den tiden jobb 

tillfällen finns som är oftast är under vår-höst. Jämfört med Husmuttern som kommer att kunna 

producera året runt och lagra. Det ger fördelen att Husmuttern kommer att kunna leverera mer 

hus då de är enklare att bygga ihop husen på plats (figur 6 illutrationsbild på hur husen byggs 

ihop) jämfört med XX som tar längre tid då de bygger olika typer av villor. 

 
Figur 4 Bild på ett standardiserat Husmutten hus (ARKIV, 2016) 

 

 

  Empiri ifrån inköpsmöten med de olika leverantörerna 4.4.

4.4.1 X-ponent 
Första mötet med den största leverantören (X-ponent) för Husmuttern skedde 16 februari. 

Under mötet diskuterades den nuvarande P-BOM-listan. Många ändringar och tillägg skedde 

för de vagnar/tavlor då de fick göras mindre, olika krokar byttes ut och annan plats för 

brandsläckaren fick göras om. Även plastlådor för de olika skruvarna byttes av kvalitetsskäl 

samt att de var för små. De olika ändringar som inte nämns som nytt väggfäste för tv:n etc. som 

föreslogs var baserat på (Tjernell), 2017) och (Hedblom), 2017) idéer. 

För att kunna veta hur de olika vagnarna/tavlorna skulle se ut så fanns utkast på ritningar klara 

från studenter på MDH under kursen PPU413 (industriell processutveckling) som gick 

hösten/vintern 2017 (period 2). Dessa vagnar/tavlor kommer utgöra grunden för utrustningen 

som ska sitta monterade på dessa. Det diskuterades även hur de resterande utrustningarna ifrån 

underleverantörerna skall monteras på ”tavlorna”. En annan viktig punkt var att ta upp hur de 

skall paketeras för att transporteras säkert och stadigt under färd. De fem fixturerna 

diskuterades, man ville veta hur mycket de uppskattningsvis kostar att tillverka baserat på 

(figur 33) samt hur de ska stå paketerade under färden ifrån fabrikslokalen till Husmutterns 

fabrikslokal. 
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När BOM-listan var klar så kan en så kallad inköps-anmodan skickas till X-ponent. Först när 

denna anmodan skickats till Martin Hedblom så kan en överläggning göras som kontrolleras 

utav Martin Hedblom och först efter det göra ännu en kontroll med Johan Tjernell. När allt 

stämmer överens med det man planerat så kan en orderbekräftelse göras via telefon eller nytt 

möte. Nedan finns en bild (figur 5) på hur grunden för vagnarna kan se ut. 

 

 
Figur 5 Den tänka grunden för de olika vagnarna (ARKIV, 2016) 

Tanken med mötet var att sammanställa produkterna som skall beställas ifrån X-ponent så att 

de därefter kan beställade ingående komponenterna från underleverantörerna för dessa vagnar. 

Materialet kan därefter skickas effektivt till X-ponents lager där de skall monteras på plats.  

 

  

 

 
 

Tabell 1 Utvärdering av första mötet med X-ponent 

Möte 1 Tid 

och 

datum 

Kvalitet 

på 

material 

Leveranstid 

för orginal 

produkter 

Leveranstid 

för special 

gjorda 

produkter 

Kontakt Eventuell 

kommenta

r 

Antal 

Stjärnor 

(max 3) 

X-

ponent 

09:30-

12:15 

16:e 

feb 

Väldigt 

Bra  

2 dagar Upp till 3 

veckor 

Ganska 

snabb och 

smidig via 

mejl och 

telefon 

Bra 

hållbarhet 

och bra 

färg på 

materialet 

*** 
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Därefter skedde ständiga mejlkontakt för att yterliggare kunna färdigställa BOM-listan. Men 

även andra spontana besök under vardagarna för att också färdigställa BOM-listan och mätning 

för uppskattning på den tid det tar att lasta varorna ifrån X-ponent. 

 

4.4.2 Arkitektkopia 
Ett möte bokades via mejl och mötet genomfördes den 23 februari. Under mötet bestämdes 

storlekarna för skyltarna samt priset diskuterades. Ett exakt pris bestämdes inte på mötet men 

blev skickat senare via mejl med leveransdagar, artikelnummer och priser. Nedan i tabell 2 

utvärderades mötet. 

Tre skyltar 10x15cm 

 

 

 
Tabell 2 Utvärdering 

Möte 2 Tid 

och 

datum 

Kvalitet 

på 

material 

Leveranstid 

för 

originalpro

dukter 

Leveranstid 

för special 

gjorda 

produkter 

Kontakt Eventuell 

komment

ar 

Antal 

Stjärnor 

(max 3) 

Arkite

ktkopi

a 

15:00-

15:30 

23:e 

feb 

Standard 

papper 

med bra 

inplastni

ng 

2–3 dagar - Bra och 

tydliga 

svar 

- *** 

 

 

De resterande delarna för de olika vagnarna: 

Delarna till de olika vagnarna som inte kom från Arkitektkopia eller X-ponent sammanställdes 

och rangordnades efter vilka leverantörer de levereras från. Det man ville veta var: 

1) Priset ink. Och exkl. moms 

2) Artikelnummer 

3) Tillverkare 

4) Leverantör 

5) Leveranstid 

 

Se bilagor (första sidan) för detaljerad lista på vilka saker som planerades att köpas från de 

olika underleverantörerna. 

 

Figur 8 Bild för laddningsvagnen Figur 6 Bild för Instruktionsvagnen Figur 7 Bild för verktygsvagnen 
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4.4.3 Finansieringsmöte med Almi företagspartner 
Ett möte med Almi företagspartner som ska ge ett så kallat innovationslån. Mötet skedde den 8 

mars i deras lokaler. En presentation utav Johan skedde där han förklarade i detalj om vad 

husen är tänkta att byggas till men även hur de skall byggas. Han förklarade även att första 

huset kommer att monteras/byggas inomhus och sedan för att se ifall allt klarar av målen som 

är uppsatta. Det som även efter diskuterades var hur mycket Husmuttern AB behöver för det 

innovationslånet som söks. En begäran om cirka XX kr. Räntan på lånet kommer att ligga på 

XX %. 

Vad Almis representant Inger lade stor tyngd på var att titta på hur marknaden ser ut parallellt 

med jobbet som görs nu hos Husmuttern AB, alltså vad kommunen och övriga intressenter har 

att säga till (kunderna). I tabell 3 utvärderas mötet. 
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  Empiri data för FMEA 4.5.
En FMEA gjordes för transportens yttre påverkan på tiden för transporten utav varorna till och 

från lokalerna (se tabell 4). 
Tabell 3 FMEA för påverkande faktorer för transporten ifrån Phils till X-ponent sedan till Husmuttern AB 

 
 

 

Här kategoriseras de eventuella påverkande faktorerna för transporten utav varorna samt vilka 

som har högst risktal. Alltså vilket event som har högst chans att ge allvarlig konsekvens. 

Högsta risktal ligger på 1000. 

 

90 i risktal (Högsta risktalet) 

- Missförstånd mellan chaufför och ansvarige på Husmuttern 

Den högsta RPN var att det kunde uppstå missförstånd mellan föraren och den ansvarige på 

Husmuttern, därför var det väldigt viktigt att förklara tydligt vilka vägar chauffören ska ta. 

Konsekvenser: Detta så chauffören inte kör fel väg och hamnar under en mindre bro som kan 

leda till längre transporttid. Köra fel väg som kan leda till längre transporttid 

 

70 i risktal (näst högsta risktal) 

- Dåligt väder 
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Att det kan bli dåligt väder under transporten är inte omöjligt och därför behöver man vara 

förberedd att det uppstår.  

Konsekvenser: Detta kan leda till att det kommer bli svårare att transportera varorna mellan X-

ponent och lastbilen, då det kan bli jobbigare än att det är finare väder. Det kan även leda till att 

det blir jobbigt vägunderlag eller dålig sikt för föraren som kan leda till längre tranport tid. Det 

kan också leda till att trafiken blir segare då folk väljer att köra saktare. (Korkortskolan.se, u.d.) 

- Poliskontroll 

Spontana poliskontroller så som hastighetskontroll och nykterhetskontroll är inte omöjligt att 

uppstå och medföra förseningar. 

 

Konsekvenser: kan leda till längre transporttid 

- Varorna går sönder under färd 

För att varorna inte ska gå sönder under färd, så krävs det att föraren kör normalt. 

Konsekvenser: Man måste tillverka ny produkt som kommer leda till att fabriken inte kommer 

vara så optimal som den skulle varit med alla ingående komponenter på plats.  

 

63 i risktal 

- Spontant mycket trafik 

För att undvika mycket trafik så borde transporten ske någon gång under 9 tiden då det brukar 

vara mindre trafik, transporten kommer att vara omkring 4,25 timmar och kommer att 

förmodligen att pågå till 13-tiden. 

Konsekvenser: Längre kötider som kommer att leda till längre transporttid. 

9 risktal 

- Problem med lastbilen 

Lastbilen kan få tekniska problem men risken är låg, ifall det händer så krävs det att annan 

lastbil ifrån Phils kommer och tar över transporten.  

Konsekvenser: Detta vill självklart leda till längre transporttid. 

- Problem med trucken 

Ifall trucken som används hos X-ponent slutar fungera så finns det andra truckar som kan 

användas. 

Konsekvenser: Denna parameter är inte så påverkande och därför kan det leda till lite längre 

transporttid ifall den börjar sluta fungera under pålastningen. 

7 risktal 

- En arbetare skadar sig hos X-ponent  

Konsekvenser: Kan leda till något längre transporttid, men verkar knappt påverka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 (67) 

 

 

 

  Ishikawa diagram för de påverkande faktorerna på transporten ifrån X-ponent 4.6.
till Husmuttern AB 

Ett Ishikawa diagram tydliggör eventuella risker som kan försena leverans processen från Phils 

till X-ponents lokal och därefter leverera tre gånger fram och tillbaka. 

 

 

 
Figur 9 Fiskbensdiagram på påverkande faktorer för transporten under pelarna Miljö, människa maskin/maskiner, 

material och metod 

Miljö: 

Denna parameter kan vara påfrestande för transporten då tiden det tar att köra kan variera då 

man aldrig vet ifall nederbörd eller liknande kan påverka körningen för chauffören.  

 

Människa: 
Här gäller det att ha god kommunikation innan leveransen samt tydliga rutter för chaufförer så 

att processen kan flyta som planerat. Det är även viktigt att chauffören har ätit samt sovit 

tillräckligt så att färden sker säkert. Det är även viktigt att chauffören förstår vart han/hon ska 

köra till hundra procent då man vill undvika eventuella stopp under färd. Påverkande trafik så 

som eventuell rusningstrafik vilken kan uppstå då många åker hem ifrån jobbet. Det kan leda 

till köer vilka medför förseningar.  

 

Maskiner/maskin: 

En påverkan kan uppstå ifall någon av maskinerna i logistikkedjan går sönder vilket medför 

stillestånd samt reparation. För att undvika det så krävs bra val av leverantör med bra 

servicefordon alternativt att extra fordon finns tillgängliga. 

 

Material: 

För att produktionsutrustningen till fabriken ska transporteras säkert krävs att man paketerar 

produkterna väl. Det som menas är att paketera produkterna bra ifall något går snett under 
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färden så att de inte går sönder. Rätt materialval är också en viktig parameter så att det tål stötar 

(exempel plastbackar). 

 

Metod: 

Hela metoden, från pålastning, paketering och transport ska ske på minsta tid samt säkraste sätt 

så inte problem uppstår. Transport med lastbil är effektivaste metoden med hänsyn till kostnad 

och tid. 



35 (67) 

 RESULTAT OCH ANALYS AV DE SAMMANSTÄLLDA 5.

BOM-LISTORNA OCH PROCESSKARTLÄGGNINGEN 

MED KOPPLING TILL TEORI 

 

 Hur en inköpsprocess ska drivas baserad på “utveckling av robust 5.1.

produktionsutrustning” 
För att kunna färdigställa den nuvarande BOM-listan för de olika vagnarna krävs möten  

med den största leverantören för att säkerställa de priser ink och exl moms, artikelnummer 

tillverkare, leverantör och leveranstid.  

 

Anledningen till att leverantörsvalen blev X-ponent, Safeaid, Swedol, Office-it partner och 

Arkitektkopia var för att dessa leverantörer hade bäst priser och de redskap som passade just 

denna produktionsutrustning. Det kan kanske bli möjligt att byta leverantörer då dessa redskap 

och verktyg ska utvärderas. De flesta redskap är standardprodukter men så som adaptern för 

skruvdragarna i verktygsvagnen fick bli specialprodukt och även datorhållaren. 

 

En god samverkan mellan oss på Husmuttern och leverantörerna krävdes för att arbetet ska gå 

smidigt, tryggt och förhoppningsvis billigt när dessa specialprodukter ska beställas. För att 

undvika slöseri och överbelastning under inköpsmomentet så krävdes det att de närvarande på 

dessa möten är lyhörda och frågar ifall man känner att något är otydligt. Detta för att undvika 

eventuella fel på vagnarna som man inte räknat med, men även missförstånd för hur de ska 

paketeras och lastas. Därför var det viktigt att föra fram sina idéer och tankar så båda parter 

kände sig nöjda med det som framförs under mötena (Bruch, et al., 2016). 

 

Förstudie: 

Alltså en kartläggning för hur inköpet ska drivas, en sammanställd Bom-lista, en detaljerad och 

planerad rutt för transporten utav varorna samt en planering för hur varorna ska paketeras i 

containern. 

Konceptstudie: 

Här krävdes ett möte med X-ponent för att se till att produkterna passar och eventuellt 

följdfrågor som dök upp.  

Upphandling: 

För att kunna säkerställa produkterna så måste nu BOM-listan säkerställas och bli fullt klar för 

att ett inköp kan ske. 

Detaljerad utformning: 

Husmutterns fall så finns ingen nuvarande operatör eller underhållstekniker och därför finns 

klara arbeten om hur utrustningen kommer att läggas ut i fabrik parken där man själv kan sätta 

sig in i operatörens situation och på så sätt få fram idéer och tankar. 

 
Under denna process krävs det att alla bitar fallit på plats för klartecken att beställningen skall 

göras. Denna fas innebär resultat delen för projektet. 

- Materialtransport (se resultatavsnitt) 

- Utrustningsspecifikationer (se bilagor; inköpslistor 5–10) 

- Montering, paketering (se resultatavsnitt) 

- Finansiering (se resultatavsnitt) 

 
Uppbyggnad av produktionsutrustningen, installation och driftsättning och steget påbörjad 

produktion: 
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De resterande faserna så som; 5 uppbyggnad, 6 installation och driftsättning, 7 produktion 

kommer senare baseras utgående från resultat på detta arbete. Därför utelämnades dessa faser. 

 

De olika FASERNA: 

1) Förstudie för de bakomliggande orsakerna till investeringsprojektet var klart innan 

projektarbetet inleddes. Men en en tänkt Inköpsprocess gjordes för att strategiskt kunna 

planera in köpet ifrån X-ponent och sen ifrån de olika leverantörerna utav tjänster och 

varor 

 

 
Figur 10 Flödesschema på hur de olika inköpsprocesserna ser ut 

 

För att få en tydlig och så effektiv planering/Oderläggning/leverans och betalning för 

Husmuttern AB:s utrustning krävdes ett flödesschema (se figur 10) för hur de olika processerna 

ska se ut och vilka som är hopknutna. Denna processkarta inspirerades ifrån (EFFSO AB, 

2013) 

 

 

2-3) För att kunna få en helhetsbild på hur utrustningen kommer att se ut så krävs möten 

med den största tänka leverantören utav utrustningen. Detta för att arbeta fram 

förslag på lämpliga lösningar för utrustningen. För att kunna nå bra samarbete med 

leverantören krävs upphandling så båda partner känner sig trygga under 

inköpsmomentet. Denna upphandling tydliggör alla villkor, så som exempelvis ifall 

problem uppstår under processen och man vill byta leverantör eller behöver ändra i 

kontraktet. 
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 Sammanställning av alla kostnader för produktionsutrustningen  5.2.
En detaljerad specifikation för kostnaderna för de olika vagnarna finns i bilagorna. Hänvisning; 

Tabell 5 (verktygsvagn), tabell 6 (laddningsvagn), tabell 7 (instruktionsvagn) och tabell 8 

(avlastningsvagn). 

 

 

 
Tabell 4 En sammanställning utav kostnaderna för produktionsutrustningen exkl. transport 

(Sekretess)  

 

En kompletterande Husmuttern fabrik kräver en truck för transportering av färdiga produkter. 

Denna truck kommer att inte inkluderas i transporten ifrån X-ponent, utan kommer att levereras 

till Husmutterns fabrikslokal innan produktionen startas. Leveranstiden är upp till en vecka och 

skickas ifrån Örebro eller Stockholm.  

 

 

 Kontaktformulär för X-ponent  5.3.
För att X-ponent ska kunna beställa in varorna ifrån dessa underleverantörer krävdes tydliga 

hänvisningar om vem man ska ringa och hur lång tid det tar för deras produkter att levereras, då 

vissa företag har 1–3 dagars leverans tid och andra längre än 1 vecka. Notera att vissa special 

produkter kan ta längre tid att leverera då de tar längre tid att tillverka eller köpa in (se bilagor 

figur 24). 

 

 Montering och Paketering 5.4.
Varorna ifrån X-ponent måste packeteras noga, detta för att inga varor ska ramla och gå sönder 

under färd. Varorna är i mestadels gjorda av metall men det finns även saker som är gjorda utav 

plast. Grejerna ska lindas med plastfolie och därför ska de stå säkert på vagnarna. För att 

fixturerna ska stå stadigt på plats krävs det att de spänns fast, detta för att få de att inte falla åt 

sidan. Det krävs nogrann lastsäkring då fixturerna väger mycket. Detta grundar sig i VD: n 

(Tjernell), 2017) och X-ponents (Hedblom), 2017) försäljarens rekommendationer.  

 

Från första momentet till fjärde ska de olika stora fixturerna transporteras, efter det ska vägg 

fixturen och de resterande delarna transporteras. 

 

 

 Moment 2.1–2.4 

 

 
Figur 11 Placering utav moment 2:1 takfixtur, moment 2:2 hörnfixtur, moment 2:3 väggfixtur, och Moment 2:4 

golvfixtur 
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Under de första leveranserna kommer fixturerna att lastas på så som bilden visar. Detta för att 

fixturerna inte kommer att få plats ifall man försöker åka med två under en färd. Därför valdes 

lastning av fixturerna på detta sätt. Fyra lastremmar kommer att fästas/spännas på fixturen för 

att den inte ska kunna vingla under färd. 
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 Moment 2.5 Vägg fixtur med resterande vagnar, skylten 

 

 
Figur 12 Moment 2.5 

 

 
Under denna process kommer fixturen att lastas på först längst in då den är störst. Efter att fått 

in fixturen rätt och knytit fast den noggrant så kan Husmutternskylten bäras in. Därefter är det 

bara att placera in de resterande 16 pallvagnarna med hjullåset i. De olika vagnarna/tavlorna 

och rullstället ska placeras enligt bild med också hjullåset i. 

 

 

 

 

 

 Leverans från underleverantörer till X-ponent 5.5.

5.4.1 Safeaid 
De samtliga produkterna ska fraktas till X-ponents lokal. Produkterna som beställts ifrån 

Safeaid finns endast är 600m bilväg bort och de kommer att fraktas utan kostnad av Safeaid.  
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Figur 13 Vägvisning för transporten mellan Safeaid och X-ponent 

5.4.2 Swedol 
Produkterna som ska beställas ifrån Swedol kommer att köpas på plats under något tillgivet 

datum ifrån VD:n på Husmuttern och fraktas med bil till X-ponent. Här uppkommer inte någon 

kostnad utav frakten. Dessa produkter är endast få ifrån denna underleverantör och därför 

valdes det ske på detta sätt. 

5.4.3 Arkitektkopia  
Här kommer produkterna även att fraktas med bil sinsemellan då det endast är tre skyltar som 

köpts ifrån denna underleverantör.  

 

 Leveransrutt från Phils till X-ponent sedan Husmuttern AB 5.6.
Logistikföretaget Phils valdes att få uppdraget att leverera varorna till en Husmutters fabrik i 

Eskilstuna. Anledning till att just Phils valdes tack vare deras priser på leveranser plus att de 

kändes lämpligast då man har flera alternativ på fordon man kunde välja. En lastbil med 

7,5x2,5m stor yta finns tillgänglig. Denna yta motsvarar 18,75 kvm vilket passar de olika 

fixturerna. En väggfabrik täcker halva ytan på 9,375 kvm och kommer att innefatta sista rutten. 

Den resterande ytan kommer att täckas utav de resterande produkterna så som: 

 Verktygsvagn 

 Laddningsvagn 

 Avlastningsvagn  

 Instruktionsvagn 

Men även saker som redan ska finnas i lager hos X-ponent som skall transporteras och få plats 

med väggfabriken. Då dessa varor förmodligen kommer vara tillverkade efter dessa vagnar. 

 En stor Husmutter AB skylt 

 Rullställ 

 16 pallvagnar 

De fyra kvar stående fixturerna kommer ske med fyra separata transporter. 

 Innervägg-fixtur 

 Takfixtur 

 Yttervägg-fixtur 

 Golv fixtur 

 Hörn-fixtur 
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Figur 14 VSM med förklarning av momenten för transporten utav varorna ifrån X-ponent 

 

 

En förenklad VSM gjordes för de två rutter (se figur 14), den gröna pilen representerar vägen 

från Phils till X-ponent och den svarta pilen, vägen är vägen från X-ponent till Husmuttern. 

Yttre faktorer som kan påverka tiden det tar att leverera dessa varor är trafiken och vädret. 
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Figur 15 Vägvisning för transporten mellan Phils och X-ponents fabrikslokal 

Färden skall ta cirka 10 minuter ifrån Phils adress Fabriksgatan 3 till hejargatan 5 där X-

ponents lokal. Sträckan mellan som ska köras med lastbilen är sammanlagt 7,5 km. 

 
Notera att Google maps inte ger en exakt korrekt tid då eventuell trafik kan uppstå spontant. Det ska även variera 

lite då en lastbil är segare än vanliga personbilar. Valet bil var det lämpligaste valet att välja.  

Moment 2.1–2.5; 

 

 
Figur 16 Vägvisning för hur transporten ser ut ifrån X-ponent till Husmuttern del:1 

 

Tack vare att Google kartor alltid föreslår kortaste väg för biltrafik så kunde inte vägen ifrån 

Hejargatan till Rothoffsvägen väljas att gå ifrån Västerleden då inga broar kommer att köras 

igenom. 
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Figur 17 Vägvisning för hur transporten ser ut ifrån X-ponent till Husmuttern del:2 

 

När lastbilen väl anlänt till X-ponents fabrikslokal i Vilsta industriområde så ska det enligt 

Vd:n på Husmuttern ta ca 15 minuter att lasta på en av de 4 fixturerna och avlastning 15 

minuter, förutom vägg fixturen som är något mindre och ska ta ca 10 minuter att lasta på och 

10 min att lasta av. De resterande produkterna som också ska åka med samma transport som 

vägg fixturen kommer uppskattningsvis ta 15 min att lasta på och samma tid för att lasta av. 

Dessa tider har inte transporttiden mellan inräknad som tar enligt Google kartor 10 min fram 

till Husmuttern fabrikslokal och 10 min tillbaka från Husmutterns fabrikslokal. 

 

Från början kommer även uppskattad tid för dialogen mellan föraren för transporten och 

försäljaren på X-ponent ta ca 5 min, då man ska stämma av innan man kan börja lasta. 

 

Tiderna för dessa moment är viktiga då kostnaden för Phils leveranser är tidbaserad. Efter att 

varorna transporteras 5 gånger från X-ponent till Husmutterns AB fabrikslokal (Rothoffsvägen 

4). Denna sträcka beräknas enligt Google kartor vara omkring 8,3 km + 1,4 km och ta totalt 

10+3 min. Alltså 9,7 km och 13 minuter. 
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Figur 18 Flödeskarta för de olika transporterna 

 

 

 

En transport förfrågan ifrån Husmuttern kommer till Phil där ett datum bestäms när varorna ska 

transporteras. Tiden för transporten ifrån Phils och X-ponent är redan känt. Tiden för moment 

2.1 uppskattas ta ca 45 minuter. Dialogen från början kommer att ta uppskattningsvis 5 
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minuter, 10 minuter för pålastning och 10 minuter avlastning. Transporten fram och tillbaka på 

26 minuter. 

Moment 2.2 uppskattas ta runt 46 min med hänsyn till pålastning och avlastning av golv 

fixturen och transporterna. Nästa moment ska också ta uppskattningsvis ca 46 min, under detta 

tillfälle ska Hörn-fixturen lastas på. Efter det ska innertak/innervägg-fixturen transporteras och 

beräknas ta omkring 46 minuter. Sista momentet sker på ca 66 minuter då på lastning av sista 

vägg-fixturen sker med resterande varor. Det ska ta cirka 10 minuter att lasta på vägg fixturen, 

15 min för på lastning för de andra varorna och sedan 26 min för transporten fram och tillbaka 

till Husmutterns fabrikslokal. När lastbilen står utanför Husmuttern:s lokal så ska en tydlig 

genomgång av alla saker ske, där man går noggrant igenom alla artikelnummer och samt 

storlekar för att kunna stämma av att allt är rätt levererat. Först än efter det så kan grejerna få 

gå in i produktions lager hos Husmuttern. 

 

Ett sista moment, moment X finns med kommer inte att räknas in då föraren bara behöver åka 

tillbaka ifrån Rothoffsvägen 4 till Fabriksgatan 3 som ska ta 5 minuter och är 2,3 km ifrån. 

 

 

 
Figur 19 Moment X, då PHILS förare måste åka tillbaka till PHILS anläggning 

.  

 

 

 

Beräkning av totala sträckan som körs för leveransen utav en Husmuttern fabrik är: 

Total tid för hela leveransen (timmar): Total sträcka (mil): 

51+46+46+46+66 =  255minuter vilket är 

255/60= 4,25 timmar 

= 94,8km9,48mil 

 

Enligt försäljaren på Phils kommer kostnaden för denna totala rutt kommer att kosta ungefär; 

XxX= XX kr (Libäck, 2017) 

Denna uppskattning jämfördes med uppskattningen som gjordes, och gav någorlunda lika svar; 

XxXX kr som är omkring XX kr. 
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 En total kostnad för en utrustning för en Husmuttern fabrik 5.7.
(Sekretess) 

Dessa kostnader ska finansieras med Almi:s så kallade innovationslån. Lånet blir beräknad som 

nedan cirka XXkr och ska ha en ränta på 8 %.  

 

Månadskostnad för Husmuttern AB: XX kr 

+ XXkr/mån (truck) 

+ eventuella amorteringar 

+ lokalkostnader (el, varmt vatten osv) 

5.7.1 Återkoppling till Ishikawa diagrammet 
Miljö: 

För att undvika hagel, regn eller snö så skall rätt dag väljas för transporten. När det börjar 

närma sig att leverera så skall man titta på en lämplig dag med så lite påfrestande väder som 

möjligt. Det bästa hade nog varit en solig dag eller molnig med inga regnskurar. En annan 

viktig del är att välja rätt tidpunkt på dagen med minst trafik som möjligt. En ganska sen 

morgon på 10 tiden under någon vardag hade varit perfekt för att undvika långa trafikköer. 

Saker som kan uppstå under färden kan vara väldigt många ifrån trafikolyckor till springande 

vilt på vägen och poliskontroller. Därför skall sån tas hänsyn till och därför skall chauffören 

alltid vara beredd på sådant. 

  

Människa: 

Här krävs det att ledningen på Husmuttern ger en tydlig bild med beskrivning på hur rutten 

ifrån Phils till X-ponent och sedan till Husmutterns fabrik lokal kommer att se ut. Detta för att 

undvika missförstånd som kan leda till förseningar. 

 

Maskiner/maskin 

För att kunna lita på att färden inte slutar vid vägrenen, så skall rätt leverantör av leverans 

väljas. Då skall man titta på kundnöjdhet och modeller av fordon som är pålitliga (med hänsyn 

till besktining osv).  

 

Material: 

Här är det viktigt att paketera allt rätt och säkert som skall levereras med given leverans. Man 

kan försöka pussla ihop produkterna så att det bara finns lite mellanrum mellan, så man 

utnyttjar tomma ytor samt så inget faller under färd. 

 

Metod: 

Detta är en rätt så billig och mest säkra metod med hänsyn till sitt pris. 

 

 Analys utav Empiri  5.8.

5.8.1 Fallstudie 
Skillnaden mellan det traditionella byggföretaget XX jämfört med Husmutterns modell att 

bygga hus skiljer sig åt väldigt mycket. Husmuttern har mindre väntetider på att vänta tills 

lagret fylls på, då underleverantörer skall leverera planerat. Skillnaden blir att XX måste 

ständigt arbeta med att se till att det finns material på plats där huset byggs. Ett exempel kan 

vara att Husmuttern alltid har sina standardiserade verktyg på plats i produktion lokalen som 

gör det omöjligt att missa vart verktygen står då de ska finnas på given plats enligt 5s. Medan 

för byggföretaget så kan verktygen vara uppdelade bland flera byggen och transporteras sinns 

emellan som gör det att blir mindre effektivt sät att arbeta fram sina produkter. Ett annat 
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exempel är när byggföretaget ibland vid special byggen behöver något specifikt verktyg, råvara 

eller utrustning så måste det köpas akut då det inte finns eller behövas fyllas på. Det leder i sin 

tur att man måste åka till närmaste öppna butik för att köpa det och sedan åka tillbaka till 

bygget. På det är sättet att arbeta har man väldigt mycket slöseriet, överbelastning, och 

variation på bygget (MUDA, MURI och MURA). Det blir en kostsam process ifall man tar 

hänsyn till tidskostnader som skulle kunna sparas, samt transporter. Det kostar att ha en 

anställd som åker och köper verktyg. 

Under tiden den anställde åker och köper verktyget kan en variation uppstå i byggprocessen. 

Det kan få bygget att helt stanna upp vilket leder till att de andra anställda kanske inte kan 

fortsätta innan verktyget kommit på plats. Ett annat scenario kan vara att MURI uppstår då de 

resterande anställda försöker handskas med problemet utan verktyget och överbelasta sig 

själva, och de kan i värsta fall förvärra situationen. 

Enligt litteraturen vilken studerats sågs detta som ett väldigt oeffektivt sätt att arbeta. Att ha ett 

lager för byggmaterial och verktyg är väldigt viktigt då man kan ha noggrannare koll på vad 

som finns och inte finns. 

För Husmuttern kommer verktygen alltid finnas tillgängliga då de efter varje arbetsmoment 

placeras på sin plats. Arbetet är väldigt standardiserat och strukturerat för att minska olika 

problem som uppstår i produktionen. Att ha god samverkan med leverantörer ses bättre när 

man tänker långsiktiga lösningar därför sågs Husmutterns sätt att arbeta fram sina 

verktyg/utrustning/råvaror mer effektivt med hänsyn till det som studerats genom 

litteraturstudierna.  För att Husmuttern och X-ponent effektivt ska kunna samarbeta så ska olika 

rutiner skrivas för att få alla ingående moment att fungera bra.  
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 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 6.
I detta kapitel tas det upp vad som kunde gjorts bättre och vad som är viktigt i kommande 

projekt samt vad man ska tänka på för att lyckas. 

 Val utav leverantör 6.1.
På Fas 2 under konceptstudie så hänvisas att man skickar ett offertunderlag till flertal 

leverantörer för att sedan bestämma den lämpligaste leverantören utav dessa fixturer och 

vagnar. Innan arbetet framställdes så fans redan en angiven leverantör. Detta gjorde att man 

inte kunde jämföra denna leverantör med andra. Men denna leverantör (X-ponent) verkade 

väldigt lämplig då de är placerade i Eskilstuna.  

 

 Rekommendationer för vidare studier 6.2.
När varorna skall skickas till Husmuttern så krävs att man paketerar varorna väldigt noga som i 

avsnittet (hur man driver en inköpsprocess). Detta för att inga varor skall ramla och gå sönder 

under färd.  Dessa priser som tagit fram är exakta priser, men vissa ändringar på artiklar kan 

göras framöver. Transporttiden är en uppskattning och därför kommer den inte heller vara det 

exakta priset. 

6.2.1 Finansiering 
För att kunna finansiera dessa utrustningar för produktionslokalen hos Husmuttern så måste 

lånet ifrån Almi vara säkertställt. Att kunna lyckas med att få lånet krävs att Vd:n på 

Husmuttern tar fram företagsbeskrivningen med detaljerade uppgifter om hur marknaden ser ut 

samt hur den kommer att se ut framöver, då denna punkt var väldigt viktig för Almis 

handläggare. Finansieringen kommer vara XXkr ifrån Almi. 

 

6.2.2 Fortsatt god samverkan mellan Husmuttern AB och X-ponent 
För att kunna ha en god samverkan mellan Husmuttern och X-ponent framöver, krävs att de på 

Husmuttern ständigt utvärderar produktionsutrustningen för att hitta eventuella problem som 

kan uppstå under produktion och sedan medela det till leverantörerna för att få tips och idéer 

till nästa projekt. 

En god relation finns mellan dessa olika parter och därför har X-ponent gett Husmuttern goda 

möjligheter till att kunna vidarutveckla vilka varor som köps. För att hitta just de perfekta 

produkterna på vagnarna ska man ständigt undersöka deras hållbarhet, för att på så sätt veta 

ifall det blir någon ändring på inköpslistorna (se bilagor). Detta ska leda till att man sparar 

pengar, då man inte behöver köpa in likande produkter många gånger.  

 

6.2.3 Jämförelse mellan XX 
Endast en jämförelse mellan ett byggföretag gjordes, detta för att kunna få en liten inblick hur 

de olika verksamheterna funkar när det gäller inköp. Det var oväsentligt att jämföra ett till 

byggföretag då det eventuellt skulle ge likande resultat att jämföra med. Husmuttern börjar sin 

byggprocess från början och därför var det viktigt att se hur andra gör när de bygger sina hus, 

genom att identifiera saker som kan påverka tillverkningen utav väggar, tak, golv osv. 

 

6.2.4 De olika six sigma och lean verktyg som tillämpades 
För att kunna nå fram till så kallade ”the future state” krävs att man reducerar MUDA. Det sker 

genom att man använder sig utav olika verktyg som ska underlätta reduceringen. För att kunna 

reducera MUDA, valdes därför de mest lämpliga metoder så som fiskbensdiagram, DMAIC-
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analys, FMEA-analys, flödeskartor och VSM. Detta gjordes för att kunna tydliggöra hur tänket 

bakom arbetet skulle föras fram. 

 

Fiskbensdiagramet var ett väldigt givande verktyg som tillämpades, där de eventuella hoten 

lyftes fram och på så sätt blev det tydligare att kunna hitta bästa möjliga rutt. 

 

DMAIC-analys gjorde det enkelt att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera det 

tänkta upplägget och på så sätt kunna sikta rätt och få hyfsat bra resultat. (Donald P. Lynch, 

2003) 

 

För att kunna rangordna och följa upp resultatet ifrån fiskbensdiagrammet gjordes en FMEA. 

På så sätt kunde olika rekommendationer att ges åt projektgivaren. 

 

Genom att kunna tydliggöra de olika processerna så gjorde olika flödeskartor, så som VSM. 

 

 För att kunna lyckas i framtiden 6.3.
För att kunna lyckas i framtiden behöver Husmuttern ständigt titta hur marknaden för liknande 

hus ser ut fram över. För att undvika misslyckande projekt i framtiden behöver, alltså 

Husmuttern att vara väldigt anpassat till marknadens behov och titta vad som sticker ut jämfört 

med konkurrenterna. Kundernas efterfrågan på hus kommer se ljus ut (Stenberg, 2017) och 

därför är det viktigt att leverera väldigt bra, då man till och med ska försöka överträffa kundens 

behov. I osäkra marknader utomlands bör Husmuttern avbryta sina inköp därifrån och därför ha 

väldigt brett med underleverantörer utav sina varor för att undvika eventuella slöseriet. Dessa 

slöseriet ska man försöka ständigt övervaka för att kunna ständigt förbättra sin position på 

marknaden. 

 

 Transporttid 6.4.
Uppskattningen som gjordes utifrån de uppgifter som gavs till försäljaren stämde nästan exakt 

med den uppskattning som tillämpades. Därför rekommenderas det att man är beredd på att 

kostnaden för transporten kan variera plus minus en timma. 

 

 Källkritik 6.5.
Källorna som användes för projektet var väldigt givande, då de gav bra grund för påbörjandet 

utav projektet. Böckerna ”The Toyota way” och ”operation management” var två böcker som 

lästes och gav väldigt bra grund för hur planeringen för detta arbete skulle se ut. Man fick bra 

exempel på hur man går till väga för olika moment. Handboken”utveckling av robust 

produktionsutrustning” från Martin Kurdve var en av de tyngsta grunderna för arbetet då 

väldigt bra information gavs för hur man går till väga för köpet utav produktionsutrustning. De 

olika sidor ifrån nätet som valdes var lämpliga för detta projekt då de presenterade bra 

exemplar på vad man ska tänka på när man tittar på inköpsprocesser. De vetenskapliga artiklar 

som lästes var också mycket lämpliga för detta projekt då de förklarade de olika verktyg man 

kan använda för att lösa liknande projekt. Avslutningsvis var källorna för arbetet relativt nya 

och var baserade på modern forskning. 
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Citat: 

”För båda parter:  

Hur komplext är projektet? 

Hur beprövad är produktionsutrustningen? 

Vilket engagemang krävs av beställare respektive leverantör?” (Bruch, et al., 2016) sida 6. 

 

Beställare: Hur många leverantörer är nödvändiga för projektet? 

Leverantör: Är det möjligt att överföra produktionslösningar till andra beställare?” 

(Bruch, et al., 2016) sida 7. 

 

”Ett offertunderlag ska tagit fram och de funktioner som behövs i projektet ska ha kartlagts”  

(Bruch, et al., 2016)  

 

”minskad utvecklingstid” 

(Bruch, et al., 2016) 

 

”ökad tillgång till resurser, kompetens och möjlighet till lärande” 

(Bruch, et al., 2016) 
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BILAGOR 

 

 

De planerade underleverantörerna för X-ponents vagnar: 

 Leverantör A: Med denna underleverantör skedde endast mejlkontakt. 

Saker ifrån leverantör A: 

Instruktionsvagn: 

- Ett väggfäste för TVn 

 

Verktygsvagn: 

- En Häftpistol  

 

 Leverantör B: Med denna underleverantör skedde också endast mejlkontakt. 

Instruktionsvagn: 

- En stationär dator 

- En tv 

- En router 

- Två projektorer 

- Två takfästen för projektorn 

- Två webbkameror 

 

 Leverantör C: Även med denna underleverantör skedde mejlkontakt. 

Saker ifrån leverantör C:  

Avlastningsvagn: 

- En säkerhetskniv 

Laddnings plats: 

- En bagagestropp 

Verktygsvagn: 

- En säkerhetskniv 

 

 Leverantör D: Denna underleverantör hade redan bestämts att köpa varor ifrån och 

därför kontaktades den inte. 

Laddningsvagn: 

- Ögon skölj kem-kit  

- En skylt för ögon-dusch  

- En skylt för säkerhetsutrustningen 

- Ett skåp för batteriladdare ”batterivård” 

Verktygsvagn: 

- En första hjälp tavla (cederroth) 

- En första hjälp skylt 

- En skylt för brandsläckaren 

- En skylt för brandfilten 

- En brandsläckare 6 kg 

- En krok för brandsläckaren 

- En brandfilt 

 Leverantör E: Denna underleverantör hade redan bestämts att köpa varor ifrån och 

därför kontaktades den inte. 

Avlastningsvagn: 

- En skruvdragare 

- Ett batteriset 
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- Bits 

- En kofot stålbäckjärn  

Verktygsvagn: 

- Bits 

- Bits hållare 

- Borr 

- Adapter sexkantsfäste 

- Hål såg 

- Skruvdragare 

- Batteri set 
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Figur 20 Handbok för strategiskt tänkande för inköpsprocessen utav produktionsutrustningen (Bruch, et al., 2016) 
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Figur 21 Handbok på produkterna ifrån X-ponent 

 

(Sekretess) 
Figur 22 Kontaktformulär för X-ponent 
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Figur 23 DMAIC (AB, 2012) 

Bilder på de olika vagnarna/tavlorna: 

 
Figur 24 Instruktionsvagn (ARKIV, 2016) 
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Figur 25 Instruktionsvagnen i detaljerad vy (ARKIV, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Pallvagn (ARKIV, 2016) 
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Figur 27 Laddningsvagn (ARKIV, 2016) 
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Figur 28 Avlastningsvagn (ARKIV, 2016) 

 

 

 
Figur 29 verktygsvagn (ARKIV, 2016) 
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Figur 30 Bakom vy på verktygsvagn (ARKIV, 2016) 

 

 

 

 

 

 
Figur 31 Rullställ (ARKIV, 2016) 
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Figur 32 En prototyp för hur en fixtur kan se ut (ARKIV, 2016) 

 
Figur 33 PHILS lastbil, En sådan utan flak kommer att transportera varorna (Anon., u.d.) 
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Figur 34 Produktionsal (ARKIV, 2016) 
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Figur 35 En yttervägg för huset som likar innerväggen (ARKIV, 2016) 

 
Figur 36 En yttervägg för huset i delarna för sig (ARKIV, 2016) 
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Figur 37 innervägg 

 

 

 
Figur 38 Bild på en tänkt skola som är producerad ifrån HUSMUTTERN AB (ARKIV, 2016) 
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Figur 39 Kontaktuppgifter till Linde 

 

 

 

 

Tabell 5 Inköpslista för verktygsvagnen 

(Sekretess) 

 

 

 

Tabell 6 Inköpslista för laddningsvagnen 

(Sekretess) 

 

Tabell 7 Inköpslista för intruktionsvagnen 

(Sekretess) 

 



13 (67) 

Tabell 8 Inköpslista för avlastningsvagnen 

(Sekretess) 


