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Abstract 
Purpose 

To measure and map out the production of an industrialized housing factory, in 

addition to measure the effectiveness of its bathroom production. The gathered 

information is then used as foundation for the efficiency improvement proposal 

presented for the board of directors. The efficiency improvement proposals are 

predefined as “Improvement of existing production using Lean”, “Production with 

prefabricated bathroom floors” and “Production with prefabricated bathroom 

modules”.  

 

Method 

The measurement method used at the factory was a frequency study called Work 

Sampling Method (WSM), adjusted after the case study’s needs. The measurement 

technician goes with regular intervals to workstations and notes the activity 

happening in that same moment. After several thousand recurrences, an average 

activity image can be derived from the data depicting the bathroom production. 

Furthermore, the data is processed to obtain visual graphs where problems become 

more distinguishable. When the problems are identified, solutions and propositions 

can be developed and presented. 

 

Findings 

By implementing prefabricated bathroom floors- or modules the factory can reduce 

its production time and thereby increase the factories production capacity. 

Furthermore, the propositions and solutions eliminate competence-required 

operations within the factory. Thereby facilitates the staff replacement.. 

 

Implications 

The study shows that companies suffering from growing pain have considerable 

facilities to restructure and relieve its production, in such a way that a higher 

production capacity is obtained. The production capacity in this case can be 

expanded by three different methods with various degrees of efficiency. The case 

study can however not determine the exact degree of efficiency, to obtain these the 

propositions should be simulated. Further potential research should be done on how 

the case studies propositions affect the whole of the factory. 

 

Limitations 

The size and complexity of the observed factory structure limited the case study 

from analyzing the whole of the factory. Delimitations had to be done at the 

bathroom production and the production of certain elements involved in the 

bathroom production had to be neglected. 

 

Keywords 

Lean production, frequency study, prefabricated bathroom floors, prefabricated 

bathroom modules, production efficiency, resource efficiency, flow efficiency 
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Sammanfattning 
Syfte 

Att mäta och kartlägga produktionen i en industrialiserad bostadsfabrik samt mäta 

effektiviteten av dess badrumstillverkning. Den erhållna informationen används 

vidare som grund för effektiviseringsförslag presenterade för fabriksledningen. 

Lösningsförslagen är fördefinierade som ”Förbättring av befintlig produktion med 

hjälp av Lean”, ”Produktion med förtillverkat badrumsgolv” och ”Produktion med 

förtillverkade badrumsmoduler”. 

 

Metod 

Mätmetoden som användes vid fabriken är en frekvensstudie (WSM), anpassad 

efter fallstudiens behov. Mätteknikern går med jämnt tidsintervall till arbetsstationer 

och antecknar vilken aktivitet som pågår i samma sekund. Efter flera tusen 

upprepningar skapas en genomsnittlig aktivitetsbild över fabrikens 

badrumsproduktion.  

Vidare bearbetas informationen för att erhålla visuella grafer där problem lättare kan 

identifieras. När problemen fastställts kan lösningsförslagen tas fram och 

presenteras.   

 

Resultat 

Genom att implementera förtillverkade badrumsgolv- eller modul går det att korta 

badrummens ledtid samt öka hela fabrikens produktionskapacitet. Vidare eliminerar 

dessa lösningsförslag även kompetenskrävande arbetsmoment, vilket underlättar 

personalersättning vid exempelvis sjukdom. 

 

Implikationer 

De i studien framkomna resultaten antyder att företag lidande av växtvärk har stora 

möjligheter att omstrukturera och avlasta sin produktion, på så vis att en högre 

produktionskapacitet erhålls. I detta fall kan produktionskapaciteten utökas på tre 

olika sätt med olika effektivitetsgrad.  

Fallstudien kan dock inte svara på exakt i vilken grad effektivitet kan uppnås utan 

dessa lösningsförslag bör simuleras för att kunna svara på detta. Potential för vidare 

forskning finns där fallstudien undersöker hur dessa lösningsförslag påverkar 

fabrikens helhet. 

 

Begränsningar 

Storleken och komplexiteten i den beaktade fabriksstrukturen begränsade 

fallstudien från att analysera fabrikens helhet. Avgränsningar behövde göras vid 

badrumsproduktionen och produktionen av vissa element i badrummen behövde 

försummas för att författarna rimligen skulle kunna klara av arbetet. 

 

Nyckelord 

Lean production, frekvensstudie, förtillverkade badrumsgolv, förtillverkade 

badrumsmoduler, produktionseffektivisering, resurseffektivitet, flödeseffektivitet.  
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1 Introduktion 
 

I detta kapitel belyses studiens bakgrund och dess underliggande problemområde. 

Här redogörs studiens syfte och dess grundläggande frågeställningar som  

fallstudien ämnar svara på. Slutligen definieras studiens omfång och dess 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under de senaste 25 åren har skillnaden i den svenska produktivitetsutvecklingen 

blivit allt mer påtaglig mellan byggbranschen och de resterande 

produktionsbranscherna. Bygg-produktiviteten idag är nästintill densamma som för 

25 år sedan, medan exempelvis industri har nästan ökat med nära 300 % under 

samma tid (Konjunkturinstitutet, 2017). Det här är sedan länge känt i byggbranschen 

och försök att utveckla- och effektivisera arbetsprocesser har implementerats, dock 

med låg framgång (Rehnström, 2015). Detta eftersom ett ständigt stigande markpris 

tillsammans med förändringar av krav och förutsättningar gällande brand, ljud, 

energi, miljöklassningar och tillgänglighet hindrar industrialiseringsprocesser att ta 

plats (Rehnström, 2015). Utöver detta förhindras utvecklingsmöjligheterna utav 

långa handläggningstider innan- och utanför produktionen som bidrar till långa 

ledtider. Detta i sin tur leder till att tjänstemän återgår till gamla vanor för att inte 

riskera nya problem och att ledtiden utökas mer. Slutligen bedrivs majoriteten av 

byggnadsproduktion fortfarande med en projektmentalitet, istället för process, samt 

att förutsättningarna varierar initialt för varje byggnadsprojekt (Rehnström, 2015). 

 

Produktivitet är ett betydelsefullt begrepp vars definition är områdesberoende. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras produktivitet inom ekonomi som “förhållandet 

mellan erhållet resultat och insatta resurser vid industriell produktion” 

(Nationalencyklopedin, 2017). Konjunkturinstitutet som analyserar och forskar om 

ekonomisk utveckling definierar produktivitet som “förädlingsvärde per arbetad 

timme” (Konjunkturinstitutet, 2017). Från den statistiska centralbyrån (SCB) erhålls 

även där en liknande definition: Produktivitet sätter förädlingsvärdet i relation till 

ansträngningen eller insatsen (Gustafson & Hansson, 2017). 

 

Beaktar man produktionsutvecklingen med avseende på; produktion per arbetad 

timme, inom svensk tillverkningsindustrin de senaste 25 åren så har byggbranschen 

nästintill stått stilla. Medan samarbetet mellan konjunkturinstitutet och statistiska 

centralbyrån påvisar att produktiviteten för hela ekonomin har ökat.  
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Figur 1: Den svenska arbetsmarknadens produktivitetsutveckling (Statistiska Centralbyrån, 2015) 
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Figur 1 & 2 visualiserar den individuella utvecklingen hos fyra omfattande branscher 

på den svenska arbetsmarknaden. Vid utgångspunkten, år 1993, hade 

tillverkningsindustrin lägst produktivitet och byggbranschen hade högst. 25 år 

senare är rollerna ombytta där det tydligt framgår att byggbranschen inte har rört sig 

i sin produktivitetsutveckling medan resterande branschen har gått om.  

Ur grafen (figur 1) går det att utläsa att byggbranschen hade sin högsta produktivitet 

runt år 2007 men har sedan dessa sakta trampat av, där den idag är på ungefär 

samma nivå som den var för 25 år sedan (Konjunkturinstitutet, 2017). 

 

 

 
 

Figur 2: Branschers individuella produktionsutveckling med år 1993 som utgångspunkt (Statistiska 
Centralbyrån, 2015) 

 

 

En tolkning av ovanstående information i figur 2 är att den svenska byggsektorn har 

avsevärda förutsättningar till förbättringsmöjligheter, speciellt om byggsektorn 

jämförs direkt med industrisektorn.  

 

Lean Production 

Lean är en filosofisk produktionsteori som under de senaste åren börjat användas 

allt mer och mer inom såväl svensk- som internationell bygg- och anläggning med 

stor framgång. Men eftersom Lean har sitt ursprung i japansk tillverkningsindustri 

uppstår implementeringssvårigheter när det kommer till byggsektorn (Erikshammar, 

2016).  
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Enligt (Liker, 2009), författare av The Toyota Way, är Lean ett organisatoriskt 

prestationsledningssystem utvecklat att identifiera och minimera, eller eliminera, 

icke-värdeskapande aktiviteter för kunder eller andra intressenter. 

 

60-talet och idag 

Byggbranschen i Sverige har genomgått flera industrialiseringsetapper tidigare - där 

den mest anmärkningsvärda var under 60-talets miljonprogram. Under 60-talet 

introducerades många nya tekniska lösningar och verktyg kring prefabricering av 

byggnadselement med mycket standardiserade processer och hastig produktion 

(Rehnström, 2015). Idag har lite distans tagits från 60-talets arbetssätt och istället 

pekar trenden på en långsammare och mer långsiktig förändring av hela byggandet. 

Förändringarna är små och implementeras i projekt där resultaten är ständigt mätta, 

dokumenterade, redovisade med förbättringsmöjligheter och sedan 

erfarenhetsåterförda för nästa projekt (Rehnström, 2015). Detta arbetssätt är 

kärnan i vad som kallas för “Industriellt tänkande/byggande”. Anledningen till varför 

industriellt tänkande ibland kallas för industriellt byggande är för att ett industriellt 

byggnadssätt berör mycket mer än bara arbetsplatsen (Rehnström, 2015). 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Många företag som etableras räknar sällan med att de kommer överstiga sin egen 

produktionskapacitet inom kort- eller medellång sikt. Om det dock händer, och 

företaget inte hinner med att utveckla sina arbetsprocesser för att möta behovet, 

finns det stor risk att företaget börjar lida va så kallad växtvärk (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). 

 

I denna rapport har ett industrialiserat husbyggnadsbolag vänt sig till författarna med 

denna utgångspunkt. Företaget har växt kraftigt och många av deras arbetsmetoder 

och tekniker måste genomgå en vitalisering för att tillgodose marknadens ökande 

efterfrågan samt företagets egna lönsamhetsideal. 

Industriella företags lönsamhet fokuseras primärt kring produktionsflödet och dess 

effektivitet. Väl medvetna om detta ställs företagsledningen inför avgörande om de 

ska investera i en omstrukturering av produktionsflödet, eller om billigare 

förbättringar kan göras kring de nuvarande fabriksflödet. Husbyggarna AB är därför 

intresserade av en utredning av författarna för att kunna framföra informativa 

framtidsbeslut. 

 

Vidare har ledningen indentifierat att badrumstillvekningen består av flest 

arbetsmoment, flaskhalsar och bidrar med längst ledtider i produktionen och har 

därför ombett  författarna att vidare undersöka området. 

Badrumstillverkningen innefattar i dagsläget långa cykler av torktider för insatser 

såsom spackling, målning, kakelsättning och fog-applicering.  
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Badrum är även riskfyllda med hänsyn till att det är våtrum och det finns risker med 

fuktläckage som kan ge stora ekonomiska och goodwillförluster om arbetsinsatser, 

metoder och/eller material fallerar. 

 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie 

att genomföras på Husbyggarna AB. Där de presenterade lösningsförslagen är 

baserade på aktivitetsbaserad kostnadskalkyl (ABC – kalkyl), Lean Production, 

datainsamling genom Work Sampling Method och slutligen personliga intervjuer.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

I problembeskrivning framgår det att företaget beaktat i rapporten ställs inför stora 

förändringsval kring effektivisering av deras produktionsflöde - beroende på 

marknadens efterfrågan och framtida lönsamhetsideal. Vidare framgår det att 

badrumstillverkningen är den del som tar längst tid och som tros innefattar flest 

arbetsmoment samt långa torktider.  

Tillverkning av badrum innebär även risk med fuktläckage som kan ge stora 

ekonomiska och goodwillförluster om arbetsinsatser, metoder och/eller material 

fallerar.  

Därmed är syftet med denna studie: 

 

Att studera dagens badrumstillverkning och lämna förslag på förbättringsåtgärder 

gällande kort- och långtidseffektivisering av företagets badrumsproduktion.  

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. 

 

Studiens första frågeställning: 

1) Går det att effektivisera badrumsproduktionen genom enkla och 

kostnadseffektiva lösningar, vilka är dess för- och nackdelar vid dagens- 

samt framtidens produktionsflöde?  

Denna generella fråga är alltid intressant för alla typer av verksamheter då 

ekonomi är en centralpunkt inom företagsledning. Det råder också stor 

sannolikhet att företag, där informationsåterkoppling är låg, har byggt upp 

ineffektiva buffertar under åren som påverkar produktionen negativt. 

 

Studiens andra frågeställning: 

2) Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig utav förtillverkade 

badrumsgolv som nyckelkomponent i badrumstillverkningen, samt hur 

dessa skulle fungera i- och utan ett sidoflöde för badrum. Hur kommer 

dessa koncept påverka dagens- och framtidsvisionens produktion? 

Sedan denna fråga blev uppmärksammad för företagsledningen har allt mer 

intresse visats åt denna arbetsmetod. Därför är företaget nu intresserat av 
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att se hur denna lösning passar in i deras produktionsmodell samt 

lösningens inverkan på dagens- och framtidens flöde. 

 

Studiens tredje frågeställning: 

3) Vilken inverkan samt vilka för- och nackdelar skulle förekomma om 

företaget extraherade badrumsproduktionen från huvudflödet och a) 

tillverkade badrumsmoduler i ett sidoflöde eller b) inhandla förtillverkade 

badrumsmoduler av extern leverantör. 

För att titta på ett steg längre än förtillverkat golv har även färdiga 

badrumsmoduler uppmärksammats för att, även här, se hur denna lösning 

är applicerbar i dagens och framtidens flöde och analysera dess inverkan. 

 

1.4 Husbyggarna AB 
 

Anonymitet 

Husbyggarna AB är ett alias. Företagets riktiga namn har valt att skuggas eftersom 

fallstudien kommer att komma i kontakt med känslig företagsinformations som inte 

ska kunna återkopplas till företaget i fråga av integritetsskäl. 

Författarna respekterar detta och kommer därför att utlämna all information som kan 

koppla företaget till fallstudien, och generalisera alla beskrivningar, för att inte beröra 

detaljer som skulle kunna peka på deras riktiga identitet.  

 

Om Husbyggarna AB 

Husbyggarna AB är ett mycket framgångsrikt svenskt industrialiserat 

byggnadsbolag vars koncept är att förtillverka sina byggnader i fabrik och frakta 

dessa i modulformat till byggarbetsplatser, där de sätts ihop på plats.  

Bostadsområden som uppförs är i mindre skala och består av radhus samt lägre 

bostadshus, dessa områden planeras med gårdar och övriga gemensamma 

grönområden.  

Bostäderna bygger på en modulbaserad produktion där funktionalitet är högt 

prioriterat. Dessa bostäder är, trots begränsningar i utformningsalternativ, flexibla 

och anpassningsbara för olika familjestrukturer och dess behov. Husbyggarna AB 

bygger med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser, detta påverkar valet av 

material och byggmetoden som är högt industrialiserad. företaget poängterar även 

att målet uppnås utan estetiska, kvalitativa- eller funktionella kompromisser. På 

Husbyggarna ABs fabrik har en hög prefabriceringsgrad där cirka 85 % av 

produktionsarbetet sker, för att sedan avslutas med montage och övriga avslutande 

kompletteringar på byggarbetsplatsen. Hela processen, från markförvärv till 

försäljning, är kontrollerat av företaget. 

Företagets affärsmodell kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Minimerad projekteringskostnad med standardiserad modell 

 Optimerad och industriell produktion 
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 Förenklad byggprocess medför hög kostnadseffektivitet 

 Kort byggtid genom hög prefabriceringsgrad 

 Högt förtroende hos kund och beställare genom återupprepningar och 

förbättringar 

 

Som ovannämnt producerar Husbyggarna alla sina byggnadsmoduler i en 

fabriksmiljö, där modulerna sedan fraktas vidare till entreprenaden.  

Produktionen är i dagsläget uppdelat i flera mindre flöden som levererar bestämda 

element till ett huvudflöde, även kallat ”sammansättningshallen”. I denna hall finns 

fyra huvudspår där de levererade byggnadsdelarna sätts ihop till modulvolymer, 

varefter det invändiga arbetet påbörjar.  

produktionsspåren är numrerade 1-4 där spår 1-2 har 8 arbetsstationer och spår 3-

4 har 9 - där sistnämnda även har en högre arbetstakt (se bilaga 1, graf 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 2020 

För Husbyggarna AB är en fabriksexpansion nödvändig, för att kunna tillgodose 

framtidens efterfråga på deras produkter. Därför har företaget en vision för år 2020 

där ledningen föreställer sig att fabrikens produktionskapacitet har utökats till ca 

2500 moduler per år, alltså en produktionsökning med ca 80 % jämfört med dagens 

kapacitet. Detta är tänkt att med hjälp av en omstrukturering av produktionsmodellen 

till ett enstycksflöde. 

  

Figur 3.1: Figuren visar de processer som krävs för att producera en lägenhetsmodul i befintligt flöde 
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1.5 Omfång och avgränsningar 
 

 
Figur 3: Visualisering av förtillverkad badrumsmodul och dess element (Martínez-Almeida, 2018) 

 

 

I denna fallstudie kommer effektivisering av badrumsproduktionen hos 

Husbyggarna ABs fabrik att ligga i fokus. Rapporten kommer att kartlägga och 

analysera det nuvarande värdeflödet som infinner sig i fabriken. Med hjälp av den 

erhållna informationen kommer en utvärdering att göras kring fabrikens förbättrings- 

och effektiviseringsmöjligheter och analysera dess inverkan på kort- samt långsikt.  

Rapporten utgår ifrån tre frågeställningar; Vad kan förbättras direkt med enkla 

lösningar, hur ett externt inköpt badrumsgolv passar i Husbyggarna ABs produktion 

och hur skulle en externt producerad badrumsmodul passa in i produktionen. 

Dessa frågeställningar kommer sedan att kritiskt analyseras ifrån en ekonomisk- 

och produktionsståndpunkt för att sedan lämna den bäst lämpade 

rekommendationen på kort-och lång sikt. 

 

Rapporten kommer alltså avgränsa sig enbart till badrumsframställningen i fabriken 

och annan produktion bortses. Mätdata erhållas från fabrikens sammansättningshall 

där enbart stationer involverade i badrumsframställningen kommer att beaktas. 

Tilläggsvis kommer även avloppssystemet (badrumsgrodor) och uppsättning av 

tätskikt på väggar att undersökas i angränsande hallar för att erhålla en inblick i hur 

dessa framställs.  

Fallstudien kommer att avgränsa sig från tak- och golvproduktion. Avgränsningen 

gäller vid även väggproduktion där framställningen av grundkonstruktionen inte 

beaktats. Studien kommer även inte beakta några juridiska- eller konkreta tekniska 

lösningar på djupare nivå utan överlämnar detta till vidare studier. Dessa 

avgränsningar kommer att tas hänsyn till vid framtagning av lösningsförslag och 

kalkyler. 
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1.6 Disposition 
 

Introduktionskapitlet: Påvisar problemet, bakgrunden till problemet samt vilket 

mål och syfte studien har. 

 

Metod- och genomförandekapitlet: Beskriver och definierar studiens 

arbetsprocess, ansats och design. Metoden omfattar koppling mellan 

frågeställningar och metod samt teori. Vidare beskrivs arbetsprocessen, 

datainsamlingen, dataanalysen samt fallstudiens trovärdighet.  

 

Teorikapitlet: Beskriver och definierar den teoretiska referensramen för fallstudien.  

Vidare i kapitlet introduceras två teorier, LEAN Production och Aktivitetsbaserad 

kalkylering (ABC-kalkyl), där dess viktigaste beståndsdelar, för- och nackdelar 

redogörs. Denna information kommer vidare ligga till grund för resterande analys 

och genomförande av fallstudien. 

 

Empirikapitlet: Redovisar och kartlägger erfarenhetsåterkopplingen från 

genomförande av fallstudien. Vidare beskrivs empirin för att tillgodose svar på 

studiens frågeställningar. 

 

Diskussion- och slutsatskapitlet: En sammanfattande beskrivning av studiens 

resultat erhålls. Vidare beskrivs studiens implikationer, begränsningar, slutsatser 

och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Resultatkapitlet: I detta kapitel framförs resultat av frekvensstudien, dataanalysen, 

offerter, självkostnadskalkylen samt ABC-kalkylen. 

 

Analyskapitlet: Reflekterar och analyserar resultaten kopplade till 

frågeställningarna. De olika förslagslösningarna till produktionseffektivisering 

presenteras med dess för- och nackdelar gällande dagens- och framtidsvisionens 

produktionsmodeller. 

 

Diskussion- och slutsatskapitlet: Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av 

studiens resultat och besvarar fallstudiens frågeställningar. Vidare beskrivs studiens 

implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
 

Indelning av metodkapitlet sker i två delar där den första delen beaktar 

datainsamlingsmetoder, den andra delen behandlar analysverktygen.   

Studien har genomförts i form av en fallstudie som komplementerats med ett 

aktionsforskningssynsätt. En fallstudie bör inte beaktas som en metod men som en 

strategi liksom aktionsforskning bör beaktas som en forskningsansats. Dessa 

forskningsstrategier innebär ett utnyttjande av diverse källor och metoder för att 

skapa förståelse och systematik. Tillämpningen av aktionsforskningen i denna 

fallstudie kräver därmed delaktighet i form av observation och engagemang, data 

som samlats in med denna metod kommer endast användas som rådata för att ge 

insikt i fabriken och dess produktionssystem/metoder. Förfatatrna kommer alltså 

inte återkoppla till aktionsforkningen på grund av känsligt material och 

sekretessbeläggning.  

 

Målet med en fallstudie är att utföra en djupgående undersökning av 

frågeställningen, där syftet är att upptäcka sådant som inte påträffats med generella 

undersökningsstrategier. Sociala relationer och processer åligger dessutom i fokus 

då dessa faktorer påverkar varandra och är i många fall sammanlänkade. 

(Fredriksson & Hanson, 2013) 

  

En strategi som grundar sig på aktionsforskning har i syfte att analysera rådande 

problematik på ett praktiskt vis (Fredriksson & Hanson, 2013).  

Syftet grundar sig i förändring samt utveckling av deltagarnas perspektiv gällande 

praktiken, förståelse kring denna samt under vilka villkor de praktiserar. (Seiser & 

Karlefjärd, 2014)  

  

Aktionsforskning kännetecknas genom sitt krav att ”forskningen måste genomföras 

som en del av praktiken snarare än att vara ett påklistrat tillägg till den” (Denscombe, 

2000). 

Denna strategi kräver att forskaren aktivt deltar i datainsamlingen som till exempel 

direkt observation eller intervjuer (Fredriksson & Hanson, 2013), detta gör 

aktionsforskning till ett effektivt verktyg som påverkar förändring och förbättring på 

lokal nivå (Seiser & Karlefjärd, 2014). 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och 
metod 

 

I följande kapitel beskrivs metoden för datainsamlingen och dataanalysen som 

används för att besvara studiens frågeställningar.  
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2.1.1 Frågeställning 1 

Går det att effektivisera badrumsproduktionen genom enkla och kostnadseffektiva 

lösningar, vilka är dess för- och nackdelar vid dagens- samt framtidens 

produktionsflöde?  

För att besvara fallstudiens första frågeställning har följande metoder används: 

  

 Work Sampling Method (Frekvensstudie/Stickprovsmätning) 

 Flödeseffektivitet 

 Resurseffektivitet 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer 

 

Metodernas syfte är att synliggöra produktionen i fabriken där 

stickprovsmätningarna skapar en databas för sammanställningen av 

produktionsstatistiken. Med denna information kan fabriksprestationen bedömas. 

Vidare beräknas resurs- och flödeseffektiviteten med hjälp av uppmätta data som 

input. Den bearbetade informationen ger en helhetssyn på intressanta 

arbetsmoment med förbättringspotential, dessa arbetsmoment kan granskas 

noggrannare med hjälp av framställda diagram för att sedan utreda möjliga 

förbättringar. 

Analyser kring förbättringar av produktionsflödet görs med hjälp av Lean verktygen 

PDCA, Kaizen samt standardiserat arbetssätt, dessa metoder är beskrivna i kapitel 

3.3.5.  

Intervjuer bidrar med ytterligare en dimension av förståelse kring fabrikssituationen, 

en sådan inblick belyser möjliga förklaringar och anledningar till rådande situation. 

Kvalificerade personliga intervjuer kan tillsammans med analyserad datainsamling 

besvara frågeställningen. 

 

2.1.2 Frågeställning 2 

Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig utav förtillverkade 

badrumsgolv som nyckelkomponent i badrumstillverkningen, samt hur dessa skulle 

fungera i- och utan ett sidoflöde för badrum. Hur kommer dessa koncept påverka 

dagens- och framtidsvisionens produktion? 

 

För att besvara fallstudiens andra frågeställning har följande nedanstående metoder 

implementerats: 

  

 ABC kalkyl 

 Stickprovsmätning 

 Flödeseffektivitet 

 Resurseffektivitet 

 Litteraturstudier 
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Likväl som för frågeställning 1 klargör resurs- och flödeseffektiviteten 

fabriksproduktionen med hjälp av stickprovsmätningar, resultatet presenteras i 

effektivitetsberäkningar och diagram där intressanta scenarion belyses. Resultatet 

bygger en grund varpå undersökningar av kortare ledtider samt flödesanalyser kan 

utföras. Frågeställningen besvaras vartefter en jämförelse görs mellan rådande 

fabriksproduktion och ett möjligt utfall där ett förtillverkat badrumsgolv tillförs flödet. 

En Självkostnads- samt ABC-kalkyl för denna fallstudie presenterar kostnaderna för 

diverse byggnadsdelar med undantag (se avgränsningar i kapitel 1.3). Denna metod 

belyser för- och nackdelar ur ekonomiskt perspektiv, fördelaktigheten i att 

införskaffa förtillverkade badrumsgolv och därmed ändra arbetssätt på fabriken 

ifrågasätts. Metoden utgör en grund för vidare analys kring hur förbättringsförslaget 

förhåller sig till fabriksflödet samt den ekonomiska hållbarheten. 

 

2.1.3 Frågeställning 3 

Vilken inverkan samt vilka för- och nackdelar skulle förekomma om företaget 

extraherade badrumsproduktionen från huvudflödet och a) förtillverkade 

badrumsmoduler i ett sidoflöde eller b) inhandla färdiga badrumsmoduler av extern 

leverantör. 

 

För att besvara fallstudiens tredje frågeställning har följande nedanstående metoder 

implementerats: 

  

 ABC kalkyl 

 Stickprovsmätning 

 Flödeseffektivitet 

 Resurseffektivitet 

 Litteraturstudier 

 

En analys av data som uppmäts klargör rådande produktionstider, ledtiden som 

uppmäts används som grund för mängden tid som teoretiskt sätt kan köpas in i form 

av färdiga moduler. I kombination med resurs- och flödeseffektivitetsberäkningar 

evalueras produktionen för en möjlig omlokalisering av ett tillkommande sidoflöde. 

ABC-kalkylen finns som grund för argument kring kostnadseffektivitet och 

ekonomiskhållbarhet. Med ABC-kalkylen utförs jämförelser mellan rådande 

produktionskostnad, inköp av förtillverkad badrumsmodul och egen produktion av 

badrumsmoduler i ett sidoflöde.  

 

2.2 Arbetsprocessen 
 

Arbetsprocessen har följt ett ganttschema där samtliga moment, möten samt 

leveranser är panerade. 
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2.2.1 Förberedelse 

För att rapporteringarna skall ske enligt beställarens begäran är det väsentligt att 

följa en tidsplan, denna tidsplan har sammanställs och godkänns av handledarna 

och gäller för fallstudiens förlopp. Eventuella korrigeringar har skett i samförstånd 

med beställare och övriga handledare. 

En utbildningsinsats skedde som förberedelse för att tillgodogöra sig Work 

Sampling Method, för att klargöra om de relevanta metoderna har förståtts och är 

genomförbara. Ett studiebesök genomfördes på ett annat husbyggnadsföretag där 

metoden demonstrerades. 

 

2.2.2 Fördjupade studier 

Den fördjupade studien gjordes vid Husbyggarnas fabrik, där fabriksgranskning 

ägde rum enligt beställning. Vidare genomfördes intervjuer samt mätning av 

värdeflöden. Sammanställningen av resultatet har gjorts baserat på den mätdata 

som samlats in, ABC-kalkyler samt offerter på prefabricerade enheter. Därefter har 

framtagning av analyser samt förbättringsförslag på existerande fabriksmodell 

utförts.  

 

Fabriksbesöket varade i tre veckor där datainsamlingen ägde rum. För att få en 

förståelse för hur badrumstillverkningen går till tillägnades två dagar åt utbildning, 

där fick observatörerna prova på samtliga arbetsmoment som ingår i processen att 

montera plastmatta samt kakla väggar. Innan datainsamlingen utfördes 

sammanställdes ett undersökningsprotokoll som användes till protokollföring av 

mätdata (se protokoll i bilaga 2).   

Vistelsen delades upp enligt nedanstående schema för att hinna samla in data från 

samtliga produktionslinjer som är en del av badrumsproduktionen.  

 

1) Två dagar tillägnas aktivitetsutbildning – observatörerna provade på 

samtliga arbetsmoment för matt- och kakelsättning. 

2) Två veckor tillägnas observation på produktionsspåren i hall 1 - Arbetet med 

kakel- och mattläggning sker på dessa produktionslinor. 

3) Tre dagar tillägnas observation på golvproduktionslinan hall 2 - 

Golvbjälklaget byggs och VS-rör monteras på dessa produktionslinor. 

4) Tre dagar tillägnas observation på vägglinan i hall 3 - Tätskiktet appliceras 

på badrumsväggarna. Dock observerades inte sammansättningen av reglar 

för väggkonstruktionen. 

 

Insamlad data sammanställdes sedan till grafer och figurer med hjälp av Microsoft 

Excel. 
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2.2.3 Aktivitetsbaserad kalkylering 

Material- och informationsunderlag för en badrumsmodul tillhandahölls av 

Husbyggarna AB för att kunna sammanställa en ABC-kalkyl, underlaget innefattar 

ritningar samt materiallistor. Timkostnaden för en operatör har beräknats enligt 

kostnadsuppgifter från produktionschefen vid Husbyggarna ABs fabrik samt den 

beräknade snitt-ledtiden enligt datainsamlingen från fabriksvistelsen (se Resultat i 

kapitel 4). 

Mängden av ingående material i en badrumsmodul beräknades enligt måttsättning 

på konstruktionsritningarna samt dess tillhörande materiallistor. Av materiallistorna 

avlästes produktbeskrivningen för respektive material, där specifik information så 

som tillverkare/leverantör inte tillhandahölls av underlaget valdes en likvärdig 

produkt från godtycklig leverantör. Samtliga priser på ingående byggmaterial har 

samlats in från relevant återförsäljare av byggvaror, ett rimligt pris har sedan valts 

och beräknats exklusive moms (25 % moms) med hänsyn till mängd.  

ABC-kalkylen omfattar byggdelarna golv och vägg med tillhörande regelstomme. 

För att verifiera uppgifterna samt kalkylen granskades mängden samt prissättning 

av Husbyggarna AB.  

En sammanställning av material- och monteringskostnad gjordes sedan för att få ett 

totalpris som är jämförbart med inkommande offerter på prefabricerade 

moduler/golv. 

 

2.2.4 Offertinsamling 

Som alternativ till att Husbyggarna själva bygger badrumsmoduler finns företag som 

erbjuder prefabricerade enheter. För denna fallstudie gäller två typer av enheter - 

hela prefabricerade moduler samt enbart badrumsgolv. 

Badrumsleverantörerna som kontaktades hittades via Husbyggarnas egna 

kontakter samt elektroniska källor, dessa fick en offertförfrågan i form av en 

sammanställning av ritningsunderlaget samt materiallista som beskriver ytskikt. De 

prefabricerade badrumsmodulerna specificerades så att de blir jämförbara med de 

fabriksbyggda modulerna, vilket innebär att ytskikt och tillbehör överensstämmer 

med Husbyggarnas produkt i skrivandets stund. Samtliga tillverkare som erbjudit 

offert för den eftersökta produkten uppfyller svenska krav och reglerna för 

våtrumsstandard. 

Offerterna som inkommit jämförs med ABC-kalkylen för att avgöra relevansen av 

användningen av prefabricerade enheter som ett alternativ/förbättringsförslag till 

produktionsmetod. Dessutom ställs dessa prefabricerade alternativ i kontrast till 

förbättringsförslag berörande Lean filosofin där följande faktorer diskuteras: 

 

 Minskade ledtider 

 Öka produktionskapacitet 

 Kostnadseffektivitet 

 Eliminering av slöseri i form av ersatta produktionsmoment 
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2.3 Ansats 
 

För att besvara fallstudiens frågeställningar samt dess syfte inleddes studien med 

en nulägesanalys och kartläggning av de befintliga lösnings- och 

produktionssystemen implementerade i Husbyggarna ABs badrumsproduktion. 

Detta för att författarna ska erhålla kritisk information kring företagets styrkor samt 

eventuella förbättringsområden. För att åstadkomma detta mål ansågs det att en tre 

veckors besöksperiod i fabriken var bäst lämpad. Detta möjliggjorde 

kartläggningsprocessen av alla aktiviteter i badrumsproduktionen, mäta och 

beräkna dess produktivitet samt i förstahand få en inblick i processen och därmed 

intuitivt kunna se produktionens möjligheter. 

 

Förberedelserna inför detta besök bestod av litteraturstudier inom Lean Production, 

Work Sampling Method (WSM) och Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering). 

Med hjälp av denna kunskap erhöll författarna en bredare förståelse kring 

industrialisering, dess koncept och implementeringssituation. Studierna inom WSM 

och ABC-kalkylering gav författarna möjligheterna att ställa upp och analysera den 

erhållna mätdatan samt, längre fram i fallstudien, kunna ta fram lösningsförslag med 

bland annat ekonomiskt resonemang.  

 

Efter att mätningarna erhölls sammanställdes en lista av nyckelpersoner som ansåg 

vara av hög- eller mycket hög kompetensgrad inom olika områden relevanta till 

badrumsproduktion. Listan togs fram med hjälp fallstudiens handledare och 

Husbyggarna ABs fabriksledning för att öka fallstudiens trovärdighet och styrka. 

Författarna intervjuade alla nyckelpersonerna individuellt, där samtliga fick samma 

frågor och intervjuerna spelades in. Inspelningen sammanställdes vid ett senare 

tillfälle som referensunderlag för fallstudien. Detta gjordes för att erhålla så många 

olika vinklar på samma problem som möjligt och därmed erhålla en så riktig bild som 

möjligt. 

 

Företaget har tilldelat resurser och material till författarna för att kunna erhålla ett så 

bra resultat som möjligt och därmed erhålla en klar blick över sin 

badrumsproduktion.  

 

2.4 Design 
 

Fas 0 Val av problem 

Fas 1 Litteraturstudie 

Fas 2 Innan datainsamling 

Fas 3 Datainsamling 

Fas 4 Efter datainsamling - Intervjuer om nutid och framtid samt sammanställning 

av nuläget 
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Fas 5 Intervju om externa moduler 

Fas 6 Sammanställa och extrahera badrumsproduktionen 

Fas 7 Erhålla leverantörers offerter 

Fas 8 Undersöka lösningsförslagen och dess hållbarhet i Husbyggarna ABs 

produktion ur LEAN-synpunkt 

Fas 9 Sammanställa alla lösningsförslagen ur ekonomisk-synpunkt m.h.a ABC 

Fas 10 Lämna rekommendation 

2.5 Datainsamling 
 

Denna fallstudie har krävt att flera metoder använts för att säkerställa en 

vetenskaplig nivå, datainsamlingsmetoderna har bestått av intervjuer, 

observationer, teoretisk- samt praktisk dokumentation. 

 

2.5.1 Insamlad mätdata från Husbyggarna AB 

Mätdata på Husbyggarna har samlats in av gruppledare och produktionsledare för 

berörda avdelningar, dessa data är grovt beräknade ledtider samt övriga 

processtider som ligger till grund för analys- och resultatjämförelser mot inmätt data 

från frekvensstudien.  

 

2.5.2 Datainsamlingsmetod 

Teoretisk litteratur samt vetenskapliga artiklar 

Teori från vetenskapligt erkända författare har samlats in via elektroniska- samt 

fysiska källor i form av artiklar och facklitteratur.  

 

Work Sampling Method (Frekvensstudie/stickprovstagning) 

Vetenskapliga artiklar som behandlar diverse relevanta mätmetoder för studien har 

studerats. Denna litteratur bygger grunden för tillvägagångssättet gällande 

fabriksobservationerna samt mätmetoderna som använts. Vidare kommer denna 

litteratur även finnas som grund för resultatanalysen. 

 

Lean och ABC-kalkyl 

Teori kring Lean samt ABC-kalkylering har samlats in via relevant vetenskaplig 

litteratur. En totalkostnadsberäkning för en badrumsmodul samt dess tillhörande 

byggdelar har utförts med stöd av teori i kapitel 3.2 samt 3.3. Med offerter, ABC-

kalkyl samt Lean- teorierna besvaras frågan kring kostnadseffektivitet för de 

förbättringsförslag som tas fram gällande produktionsmetoden.  
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Work Sampling Method (Frekvensstudie/Stickprovs-tagning) 

Frekvensstudie är en effektiv metod för att avgöra personalutnyttjande och 

produktionsstandarder, vilket ger samma information som tidsstudier, men är 

mindre tidskrävande och är betydligt mer kostnadseffektivt (Niebel & Freivalds, 

2013). En frekvensstudie är en statistisk teknik för undersökningar, den baserar sig 

på lagen om sannolikhet var slumpmässiga objekt studeras under bestämda 

tidsintervall (Wernicke, Lidelöw, & Stehn, 2017). 

  

Datainsamlingen är begränsad till följande observationsområde:  

 Sammansättning av golv och vägg 

 Arbetslagen matt- och kakelläggare på samtliga produktionsspår och dess 

stationer 

 

Följande faktorer beaktas under utformningen av datainsamlingsmetoden (se 

datainsamlingsprotokoll i bilaga 2): 

 

 Tidsintervall 

 Spår 

 Station 

 Aktivitet 

 Bedömning av aktivitetstid 

 Övriga kommentarer 

 

För att föra trovärdig statistik krävs större kvantitet mätpunkter per arbetsstation på 

samtliga spår, detta justeras med kortare eller längre intervallängd. Vid 

stickprovstillfället noteras tidpunkt, spår, station, aktivitet samt värdeklassning av 

aktivitetstiden. Vid oklarheter antecknas övriga kommentarer. 

I urvalet varierar antalet operatörer över dagarna, vid förseningar i respektive lag 

skall hjälp tillkomma från det lag som kan bistå understöd. 

 

Offerter  

Kostnadsbild gällande prefabricerade badrumsmoduler och badrumsgolv 

tillhandahålls av externa leverantörers offerter. Dessa är i sin tur baserade på 

offertförfrågan inrättad med stöd av en konsult på Husbyggarna AB vars 

arbetsuppgift är att effektivisera produktionen på lång sikt. 

 

Intervjuer 

Syftet med de genomförda intervjuerna är att få en verklighetstrogen bild av hur 

fabriken funktionerar och upplevs, intervjudeltagarna har valts ut efter titel och roll 

på fabriken och företaget. 
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Följande respondenter har medverkat; 

 

 Fabrikschef 

 Produktionsteknisk chef 

 Produktionschef 

 Produktionsledare 

 Anställd operatör 

 Konsult – Processutveckling och Lean-specialist 

 

Ett flertal intervjudeltagare väljs ut efter roll på fabriken och företaget, dessa 

personer är både väsentliga för sina tjänster. 

För att få ut viktig information av intervjuerna sammanställs intervjuguider, 

intervjuerna genomförs efter två varianter, ostrukturerade- och semistrukturerade 

intervjuer. Varianterna appliceras på deltagare med hänsyn till vad dess tjänst 

bedömdes kunna bidra med. 

Intervjuerna genomförs i konferensrum där enbart intervjuare samt respondent 

befinner sig, inga utomstående personer deltar. Samtliga intervjuer dokumenteras 

med hjälp av röstinspelning för att sedan transkriberas. 

 

Ostrukturerad Intervju 

Denna variant kräver inte allt för djupgående förberedelser, för denna studie 

introducerar intervjuaren ett ämne och lämnar sedan över talan till respondenten 

(Sallnäs, 2007). För denna intervju valdes en respondent vars tjänst innefattar 

processutveckling och Lean-specialisering. 

För denna intervju gäller en ostrukturerad intervju eftersom respondentens vision 

skall gälla enligt Husbyggarna ABs vision kring produktframställningsmetoder. 

Denna intervju framför åsikter och visioner berörande framtiden. 

Intervjuns betoning är på den intervjuades tankar och åsikter, ett ämne presenteras 

av intervjuaren för att sedan överlämnas och denne intar en passiv roll för att inte 

påverka informationen som förmedlas. Det är fördelaktigt att skapa förutsättningar 

för den intervjuade att själv kunna utveckla tankar och idéer i komplexa 

frågeställningar. 

 

Semistrukturerad intervju 

Intervjuguiden lades samman med hänsyn till fallstudiens frågeställning, detta 

innebär att samtliga intervjuer fått en riktning som understödjer fallstudien (Sallnäs, 

2007). Respondenterna för denna typ av intervju var samtliga ovanstående (se 

medverkande respondenter) med undantag av konsulten. 

Dessa intervjudeltagare har djupgående information gällande fabriksstruktur, dess 

ledning samt funktion.  

För denna intervjutyp färdigställdes ämnesfrågorna av intervjuare i förväg. Syftet 

med förberedda frågor är att slussa intervjun i rätt riktning, dock förekommer inga 

specifikt detaljerade frågor. Frågeområdet tillåts vara brett för att få en naturlig 
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dialog, på så sätt kan den intervjuade själv välja vad som är viktigt att framföras. 

Syftet är att få en bild av den intervjuades perspektiv på verkligheten. 

Nedan följer ett sammandrag av ämnesfrågorna för de utförda intervjuer. 

 

 Skulle du kunna börja med att berätta lite om vad du tycker och tänker kring 

fabriken idag? Vad funkar? Vad funkar inte? Vad har ni för flaskhalsar 

etcetera.?  

 

 I dagens läge lider Husbyggarna ABs fabrik av växtvärk som enligt många - 

sätter tyglar på utvecklingen och möjligheten att nå 2020-målet. 

Produktionskapaciteten ska öka med ca 80 % och om detta ska nås måste 

en total fabriksförändring ske. Men är det verkligen så? Kan man inte öka 

produktionskapaciteten bara med hjälp av små förändringar överallt? 

Exempelvis digitalisering, bättre kommunikation/logistik/planering/5S 

etcetera.  

 

 Vilka generella förändringar skulle du vilja satsa mest på med dagens 

utgångspunkt och vilka förändring skulle du vilja se i badrumsproduktionen?  

 

 I Husbyggarna ABs 2020 vision är det tänkt att fabrikens produktionslinje 

ska vara utformad som ett ständigt rörande band var modulerna byggs på. 

Detta ska öka produktionskapaciteten avsevärt, men vad ser du för risker 

med denna vision?  

 

 Vad har du för inställning om badrumsprocessen förändras: Exempelvis att 

företaget köper in färdiga badrumsgolv eller färdiga badrumsmoduler? Hur 

tror du det kommer passa in med 2020-visionen?   

 

Observationer 

På Husbyggarna ABs fabrik har strukturerade observationer gjorts för att samla in 

data för vidare analys av nuläget kring produktionen. Två observatörer befann sig 

på fabriken under en tre veckors period. Observationerna grundar sig på ett antal 

protokoll (se bilaga 2). 

De genomförda observationerna har inte tagit hänsyn till operatörernas personliga 

åsikter eller uttalanden, de grundar sig uteslutande på operatörernas faktiska 

handlingar i förhållande till den berörda arbetsstationen. Total uppriktighet och 

transparens mellan operatörer samt observatörer har eftersträvats, syftet var att öka 

pålitligheten och inte skada den naturliga fabriksmiljön. För att vidare styrka tilliten 

mellan parterna deltog observatörerna i monteringsarbetet under en två dagar lång 

praktik, under denna tid förekom presentation samt frågestund för operatörerna. 

Denna process utfördes för att samla mätdata i en så naturlig fabriksmiljö som 

möjligt. 
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2.5.3 Etiska aspekter 

Ur etiska aspekter vid fabriksobservationer är det viktigt att försäkra operatörerna 

om anonymitet, identifiering skall inte kunna ske på så sätt att studien resulterar i 

skada eller irritation för operatörerna. Anonymitet i denna fallstudie medför att viss 

känslig eller personlig information uteblir publicitet. Innan observationerna 

påbörjades hölls ett informationsmöte där ledningsgruppen samt berörda operatörer 

närvarade, informationen som presenterades beskrev fallstudien och dess syfte. 

Frågor och funderingar besvaras öppet och ärligt, dessutom erbjuds samtliga 

deltagare att ta del av resultatet vid studiens slut. För att tydliggöra och säkerställa 

att informationen nått fram till alla presenterades detta även på annat språk än 

svenska för de deltagare som så önskade. 

 

2.6 Dataanalys 
 

För denna fallstudie har olika dataanalysmetoder kombinerats för att besvara 

studiens frågeställningar. En kvalitativ analys har använts för att analysera de 

intervjuer som genomförts med utvalda kandidater samt de beskrivna vetenskapliga 

teorierna. För att komplettera analysen har en kvantitativ analys gjorts för att 

behandla den datainsamling som gjorts på fabriken, ABC kalkylen samt de erhållna 

offerterna från externa leverantörer. 

 

2.6.1 Dataanalysmetod: Work Sampling Method 
(Frekvensstudie / stickprovstagning) 

Fallstudiens frekvensstudie presenteras i diagram där relevanta och intressanta 

förhållanden anmärks, dessa utförs med hjälp av Microsoft Excel. 

Följande formler är modifierade efter fallstudiens datainsamling. 

Datainsamlingsprotokollet beaktar numeriskt antal stickprov/observationer, därför 

är formlerna även modifierade efter denna faktor. 

  

Flödes- och resurseffektivitet beräknas enligt följande formler (Wernicke, Lidelöw, 

& Stehn, 2017):  

 

Ekvation (1) – Flödeseffektivitet: 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 

 

Ekvation (2) – Resurseffektivitet: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑠𝑡ö𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
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2.6.2 Intervjuer och teorier  

Den kvalitativa analysen av denna datainsamling svarar på öppna frågor, 

kandidaterna som intervjuats ger sina åsikter kring de ställda frågorna. Dessa 

behöriga åsikter ger en insyn i hur arbetet går till samt svarar på frågan om varför 

det sker på detta vis. (Högskolan i Halmstad, 2012) 

Teorierna som beskriver Lean samt ABC kalkyleringen svarar på frågor om hur 

moment skall utföras enligt respektive teori. Dessa analyser av rådata ökar 

förståelsen av beteendet samt aktiviteterna produktionen präglas av. 

Genom att använda sig av en kvalitativ analysmetod erhålls en rättvisare tolkning 

av fabriksproduktionen i kombination med de aktuella observationerna som 

uppmätts. Frågor kring drivkraften bakom ett visst beteende samt uppkomsten av 

diverse problem i produktionen kan besvaras. 

 

Observationer, ABC kalkyl samt offerter 

En kvantitativ analys av de uppmätta observationerna, ABC kalkylen samt de 

erhållna offerterna möjliggör identifieringen av beteenden och problem som uppstår 

i produktionen. Rådata analyseras med hjälp av diagram och kalkyler som i 

kombination med de kvalitativa analyserna bidrar med verklighetsbild av 

produktionen på fabriken. Med diagram kan statistiska samband samt korrelationer 

mellan beteenden tolkas, där kan analys kring fluktuationer i produktionen jämföras 

och därmed identifieras förbättringsmöjligheter.  

Med identifierade förbättringsmöjligheter kan ABC kalkylerna jämföras med 

offerterna för att få en slutrekommendation på förbättringsförslag av effektivisering 

gällande prefabricering. Därmed kombineras den kvalitativa analysen av Lean 

teorin för att hitta förbättringsåtgärder kring effektivisering av produktionen. 

(Högskolan i Halmstad, 2012). 

 

2.7 Trovärdighet 

2.7.1 Reliabilitet och validitet 

Trovärdighet och validitet behandlas som ett beslutsunderlag för tillförlitligheten av 

den utförda studien, syftet är att klargöra relevansen i studien samt möjliga felkällor 

för utfallet om något annat forskarteam utför studien med samma 

forskningsmetodik. (Wallén, 1996) 

  

2.7.2 Triangulering 

Ett verktyg som tillämpats för datainsamlingen är triangulering, detta verktyg innebär 

att ett problem beaktas ur ett flertal synvinklar. Intervjudeltagarna för denna studie 

har valts ut med hänsyn till personernas relation till problemet, frekvensstudien har 

tillämpats på produktionsspår med olika villkor, en ABC kalkyl har upprättats och 

offerter från flertalet externa leverantörer har samlats in. Detta kallas även för 
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källtriangulering. Det har dessutom tillämpats en observatörstriangulering där 

observatörer med olika yrkesperspektiv har deltagit i utformningen samt utförandet 

av datainsamlingen. (Gunnarsso, 2002) 

2.7.3 Frekvensstudie 

En frekvensstudie ger en rättvis uppfattning av rådande situation på fabriken, denna 

metod är effektiv för tidsbegränsade vistelser/studier på berörd arbetsplats 

(Wernicke, Lidelöw, & Stehn, 2017). Resultatet av inhämtad data är uppbyggd på 

följande faktorer; 

 

 Summa antal observationer 

 Antal observationsdagar 

 Antal observerade stationer 

 Antal observerade spår 

 Observationsintervall 

 Personlig dagsform (yrkesarbetare) 

 Varierande produktionstakt 

 

Dessa faktorer kan ge ett varierande resultat beroende på antal observatörer då 

dessa täcker olika många spår och stationer. Ju fler spår desto fler stationer som i 

sin tur innebär fler mätpunkter, men fler mätpunkter behöver inte nödvändigtvis 

innebära mer trovärdigt resultat. Trovärdigheten i resultatet påverkas även av 

deltagarnas (yrkesarbetarnas) dagsform, produktionstakt samt faktum att 

individerna på respektive station är övervakade. Ett aktivt deltagande av 

observatörerna stör med stor sannolikhet det naturliga produktionsflödet, 

yrkesarbetarna kan känna sig stressade av övervakningen och därmed 

överprestera eller underprestera det naturliga arbetet. Dessutom kan tidigare 

erfarenheter av liknande observationer hos yrkesarbetarna påverka deltagandet 

samt effektiviteten, ett långsammare arbetstempo kan förekomma då deltagarna ser 

en risk för framtida ökning av produktionstakten. Detta sker i samband med 

missförstånd av studiens syfte samt kommunikationsbrist mellan observatör och 

deltagare. 

Eftersom fabriksvistelsen varade i tre veckor kan det enbart påstås att resultatet av 

denna studie ger en korrekt och trovärdig uppfattning av rådande situation under 

tiden för fabriksvistelsen, uppfattningen och resultaten kan möjligtvis variera 

beroende på vilken tid på året som studien utförs samt utsträckningen på 

tidsperioden för datainsamling. Dagsformen för en individs prestation varierar med 

hänsyn till dess arbetsbörda, personliga skäl samt motivation. Vid studier som 

sträcker sig över en längre tid minimeras dessa felkällor, detta eftersom 

yrkesarbetarna vänjer sig vid den nya miljön och fler mätpunkter från olika dagar 

erhålls, alltså erhålls ett mer trovärdigt resultat.  

Produktionstakten påverkar yrkesarbetarnas motivation samt dagsform, vid hög takt 

under en längre period påverkas den fysiska hälsan. Detta kan i sin tur påverka 
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resultatet av datainsamlingen då yrkesarbetarna inte har fysiken att hålla den höga 

takten eller då frånvaron ökar på grund av arbetsskador. 

Ett flertal spår har observerats på fabriken och det kan därmed konstateras att 

takten varierar på de olika spåren, även denna faktor påverkar trovärdigheten i 

studien då det kan föreligga en risk för minskad arbetsmoral samt motivation bland 

yrkesarbetarna. Risken är att de hårt arbetande placeras på spår med högre 

produktionstakt, medan yrkesarbetare som håller lägre personligt arbetstempo 

placeras på spår med lägre produktionstakt. Orättvisan kan på lång sikt påverka 

den personliga motivationen negativt, men framförallt påverkar detta scenario 

resultatet av studien. 

  

Mätdata som samlats in består av strax över 5900 mätpunkter, dessa mätpunkter 

beskrivs av definierade aktivitetsbeskrivningar (se beskrivning i bilaga 3) som 

klassificerats enligt följande fyra kategorier; Värdeskapande-, stödjande- och icke-

värdeskapande processer samt ”oklart”. Definitionen samt klassificeringen av 

aktiviteter har för denna fallstudie sammanställs i samråd med kvalificerade 

personer, denna metod kan ge olika tolkningar beroende på verkställarens 

kunskapsnivå. (Bringsved & Djerf, 2016) . 

 

2.7.4 Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) 

Den aktivitetsbaserade kalkylen omfattar samtliga byggdelar som utgör 

badrumsmodulen (se figur 3 sida 9), mängden har beräknats utifrån 

ritningsunderlag som tillhandahållits av Husbyggarna. Prissättningen har däremot 

gjorts på egen hand för att i senare skede verifieras och godkännas av inköpschef 

på Husbyggarna AB. Samtliga materialkostnader är tagna från diverse byggvaruhus 

som levererar de specifika materialen som används av Husbyggarna. I de fall då ett 

specifikt material inte kunnat hittas hos återförsäljare har ett likvärdigt material samt 

dess kostnad använts i kalkylen. Detta kan resultera i en något förvrängd 

kostnadsbild jämfört med vad Husbyggarna egentligen betalar för materialen men 

marginalen är försumbar. Självkostnaden har inte tagit hänsyn till avtal mellan 

Husbyggarna och leverantör. För att självkostnaden inte skall skilja sig alltför mycket 

från verkligheten har ABC kalkylen verifierats av Husbyggarna AB. 

Arbetskostnader samt sociala avgifter har beräknats utifrån ledtider som 

sammanställts enligt stickprovsmätningarna, timlöner för anställda har beräknats 

enligt en industrilön som verifierats av Husbyggarna. Eftersom mätningarna enbart 

omfattar byggdelarna golv och vägg, kommer den totala självkostnaden inte att 

omfatta material- och arbetskostnad för byggnation av tak. Ytterligare kostnad som 

inte beaktats är arbetskostnad för montage av badrumstillbehör då detta inte varit 

en del av fallstudien. 

Offerterna som samlats in från tillverkare av prefabricerade byggdelar omfattar hela 

badrumsmoduler samt badrumsgolv, det offererade priset kommer därför delvist 

vara jämförbar med den egna självkostnaden som beräknats efter fabrikens 

produktionssystem. Det som skiljer offerterna åt mot den egna kalkylen är den valda 



25 
 

inredningen samt tillbehör, i vissa fall även tillägg som golvvärme. På så blir 

jämförelsen någorlunda möjlig, dock ska det poängteras att det förekommer 

variationer i produkterna.  

3 Teoretiskt ramverk 
 

För att besvara fallstudiens syfte och frågeställningar har teorier kring Lean 

produktions samt ABC-kalkylering studerats. Dessa teorier bygger en grund för 

förbättringsförslagen gällande produktionsmetoder samt diskussionen kring 

kostnadseffektivitet och produktionskostnad.  

 

Lean 

Toyota Production System (TPS) är synonymt till Lean som är en produktionsfilosofi 

vars syfte är att eliminera slöseri i en process. Där även Taiichi Ohno menar att 

produktiviteten ska öka vid eliminering av slöseri (Ohno, 1988). 

Den grundläggande faktorn för Lean är att lägga kunden i fokus, att ständigt värdera 

produktionen ur kundens perspektiv. Kostnader som inte tillför ett värde till 

slutprodukten betraktas då som slöseri för producenten (Liker, 2009). 

För att då öka produktiviteten bör produktionsmetoden ifrågasättas, undersökas och 

bearbetas.  

Lean produktionsfilosofi menar på att en implementering av Lean-verktygen inte 

skapar ett idealiskt flöde i en produktionslina. Den avgörande faktorn är istället en 

implementering av en kultur av ständiga förbättringar, att ständigt investera i den 

egna personalens utveckling och vilja att utveckla (Liker, 2009). 

Med hjälp av Lean filosofi går det att nå framgång genom det högkvalitativa 

arbetssätt som förespråkas av Lean-filosofin och dess tankesätt ”Gör rätt från 

början”. Det gäller att grunda produktionen på motivation av den egna personalen 

för att sedan komplettera med strategiska upplägg och genomarbetade samarbeten 

med leverantörer.  

 

Denna filosofi och teori kommer att analyseras och jämföras mot den rådande 

produktionen på fabriken i dagsläget, dessutom kommer implementeringen av 

relevanta verktyg, som finns beskrivna i Lean-teori avsnittet, analyseras och 

diskuteras kring förbättring av produktionsmetoder samt effektivisering av 

produktion. Denna filosofi har bevisats vara effektiv samtidigt som dess verktyg inte 

kräver allt för stora resurser och omställningar på fabriken. Detta går möjligtvis att 

utnyttja för att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt förbättra och effektivisera 

produktion samt slutprodukten. 

 

Aktivitetsbaserad kalkylering  

En aktivitetsbaserad kalkyl är ett kalkylupplägg som grundar sig i tre komponenter; 

resurser, aktiviteter, och produkter (kalkylobjekt) (Gerdin, 1995). Där resurser 

förbrukas av aktiviteter och aktiviteter förbrukas i sin tur av produkter.  



26 
 

Resurser definieras som produktionsfaktorer nödvändiga för utförandet av 

aktiviteter, till exempel arbete, teknologi och material. Aktiviteter i sin tur är 

processer som en människa eller maskin utför, exempel på sådana processer kan 

vara att måla en vägg eller hålla ett informationsmöte, alltså konsumerar en aktivitet 

en viss input (resurser) för att sedan generera en mängd output i form av aktiviteter, 

för att sedan producera en produkt.   

Därmed utgörs det huvudsakliga syftet av att fokusera på aktiviteter som utgör 

orsaken till förbrukningen av resurser. 

 

En begränsning i ABC kalkyleringen är faktum att modellen kräver en verksamhet 

som går att dela upp i aktiviteter, detta förutsätter i sin tur att processerna i 

verksamheten är återkommande på ett likartat sätt över tiden. Med detta sagt kan 

det konstateras att ABC kalkylering inte alltid är tillämpbart i ett projektformat arbete 

eftersom processerna inte nödvändigtvis är återkommande eller likartade över tid.  

Denna metod kommer att utnyttjas vid kalkyleringen av den egna produktionen av 

badrumsmoduler, med resultatet av kalkylen kommer jämförelser och analyser 

göras mot de inkomna offerterna från externa tillverkare av likartade 

badrumsmoduler. En kalkyl av självkostnaden för en komplett badrumsmodul (se 

avgränsningar för en komplett modul i kapitel 1.5) kommer beräknas samt en 

självkostnad för enbart badrumsgolv. Denna kalkylmetod är tillämpbar för denna 

fallstudie då produktionen kan delas upp i resurser aktiviteter samt produkter, dessa 

är återkommande och likartade eftersom produktionen är utformad för 

massproduktion enligt linjeproduktion. 

 

Varför Lean & ABC? 

Dessa teorier och metoder hjälper besvara syftet och frågeställningarna för denna 

fallstudie på så sätt att effektivisering går att uppnå enligt Lean med enkla medel 

Dock krävs det att metoderna efterföljs dagligen för att uppnå kontinuerligt resultat. 

ABC kalkyleringen gör det möjligt att tydligt beräkna de aktiviteter som är väsentliga 

för produkten och därmed få en kostnadsbild rättvis för delprocesserna. Eftersom 

badrumsmodulerna och dess byggdelar är en del av produktionen av samtliga 

moduler, krävs det metoder som gör det enkelt att avgränsa aktiviteter och beräkna 

kostnader för det eftersökta. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Frågeställning 1 

Går det att effektivisera badrumsproduktionen genom enkla och kostnadseffektiva 

lösningar, vilka är dess för- och nackdelar vid dagens- samt framtidens 

produktionsflöde?  

 

För att behandla fallstudiens första frågeställning har teorier om Lean produktion 

och Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) använts som teoretisk grund. Dessa teorier 
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bygger på ett flertal beståndsdelar, inom Lean-teorin belyses diverse väsentliga 

filosofier och verktyg. Följande nedanstående verktyg har använts för att analysera 

och bedöma situationen på Husbyggarna ABs fabrik: 

 

 Flöde 

 Enstycksflöde 

 Kaizen – ständiga förbättringar 

 Kanban – ett dragande system 

 Jidoka – bygga in kvalitet 

 Just-in-time 

 5S 

 Takttid 

 PDCA 

 Slöseri 

 Standardisering 

  

Dessa filosofier samt verktyg bidrar med förståelse för viktiga termer som används 

inom produktion, vidare finns ett avgörande samband mellan dessa, för att förbättrar 

fabrikssituationen enligt ett Lean-tänk krävs det att vara insatt och förstå dess 

analys- samt förbättringsverktyg. Ett flöde är beroende av delprocesser samt 

sidoaktiviteter, för att flödet ska fungera krävs det att just-in-time, 5S, 

standardisering implementeras och efterföljs. Vidare är det av betydelse att ständigt 

utveckla flödet för att eliminera slöseri, detta görs med verktyg som Kaizen, Kanban, 

Jidoka, takttid samt PDCA. Detta leder i sin tur till inbyggd kvalitet i produkten. Med 

hjälp av dessa filosofier och verktyg möjliggörs analyser samt slutsatser av 

effektiviseringen av rådande fabrikssituation. 

 

3.1.2 Frågeställning 2 

Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig utav förtillverkade 

badrumsgolv som nyckelkomponent i badrumstillverkningen, samt hur dessa skulle 

fungera i- och utan ett sidoflöde för badrum. Hur kommer dessa koncept påverka 

dagens- och framtidsvisionens produktion? 

 

För att behandla fallstudiens andra frågeställning har teorier om Lean produktion 

och Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) använts som teoretisk grund. Lean- 

filosofin och dess tillhörande verktyg finns till hjälp för att definiera för- och 

nackdelarna med förtillverkade badrumsgolv i Husbyggarna ABs produktionsfabrik. 

Utveckling av förståelsen för produktionsflödet möjliggör kartläggning av slöseri, 

detta kan leda till eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter. Att förstå vikten av 

bland annat takttid leder till utveckling av standardiseringen som i sin tur 

effektiviserar produktionsflödet. 
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Lean teorin simplifierar identifikationen av för- och nackdelar av 

produktionsmetoden i den andra frågeställningen, detta eftersom analysen av 

implementeringen bygger på kartläggning av den potentiella effektiviseringen.  

Med teorin kring ABC kalkylering skall det tydliggöras vad som gäller för fallstudiens 

beräkning av självkostnader av badrumsmoduler samt badrumsgolv. Med ABC-

kalkylen som grund kan kostnadseffektivitet och ekonomiskhållbarhet diskuteras, 

jämförelser kan göras mellan rådande produktionskostnad, inköp av förtillverkad 

badrumsmodul och egen produktion av badrumsmoduler. 

  

3.1.3 Frågeställning 3 

Vilken inverkan samt vilka för- och nackdelar skulle förekomma om företaget 

extraherade badrumsproduktionen från huvudflödet och a) förtillverkade 

badrumsmoduler i ett sidoflöde eller b) inhandla färdiga badrumsmoduler av extern 

leverantör. 

 

Lean-teorin kartlägger produktionsflödet på fabriken, dess takttid, samt ger en bild 

av den faktiska fabrikssituationen. Det är väsentligt att förstå för- och nackdelarna 

med ett sidoflöde innan implementering sker, för att begripa storleken av inverkan 

som ett sidoflöde har, kan Lean-verktygen utnyttjas för tolkning av Husbyggarna 

ABs rådande produktionsfabrik. Med hjälp av Lean-produktionstermer analyseras 

situationen för att även tolka alternativa förbättringsåtgärder och potentiella 

problematiska faktorer i produktionen ur ett Lean-perspektiv.  

Med teorin kring ABC kalkylering skall det tydliggöras vad som gäller för fallstudiens 

beräkning av självkostnader av badrumsmoduler samt badrumsgolv. Med ABC-

kalkylen som grund kan kostnadseffektivitet och ekonomiskhållbarhet diskuteras, 

jämförelser kan göras mellan rådande produktionskostnad, inköp av förtillverkad 

badrumsmodul och egen produktion av badrumsmoduler i ett sidoflöde. 

 

3.2 Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) 

3.2.1 Bakgrund: Förändringar inom 
produktkalkyleringens premiss  

Sedan slutet av 80-talet har en livlig debatt startats kring den traditionella 

produktkalkyleringen. Kritik har riktats mot den traditionella påläggskalkyleringen 

som förekommer hos en stor majoritet av svenska industriföretag. Där kritiker menar 

att kalkylmodellerna inte överensstämmer med dagens företag- och marknadsbild 

eftersom dessa inte har förändrats sedan början av 1900-talet. Trots att företagens 

interna och externa miljö har. Resultatet av att de gamla kalkylmodellerna används 

i dagens miljö riskerar kalkylanvändarna att fatta beslut på felaktig- eller 

vilseledande information (Gerdin, 1995). 



29 
 

Detta konstaterande kräver dock en djupare förklaring på varför företagen har växt 

ifrån de gamla kalkylmodellerna. Men att beakta denna frågeställning på djupet är 

utanför rapportens ramar. I översiktliga- och mycket generella termer kännetecknas 

utvecklingen av ett ökande konkurrenstryck. Att konkurrera med massproduktion av 

standardiserade produkter anses inte längre vara meningsfullt och dessutom är 

konkurrensen från låglöneländer alltför hög (Gerdin, 1995). Utvecklingen går istället 

mot ett bredare utbud av teknologiskt avancerade produkter. Där 

lönsamhetsambitionen ligger i att skapa kundanpassade produkter innehållande ett 

stort inslag av “kringtjänster”. Utöver själva fysiska produkten består 

“produktkonceptet” ofta av utbildning och service. Framför allt har japanska företag 

visat styrkan i att förena konkurrenskraftiga priser med en mycket hög kvalitet. Det 

är inte längre en fråga om “antingen eller” utan “både och” (Gerdin, 1995). 

 

Utvecklingen av tillverkningsteknologin har möjliggjort dagens marknadskrav där 

produkterna är kundanpassade och rimligt prissatta. Teknologiutvecklingen har 

även medfört att genomloppstiderna och därmed produktlivscyklerna har minskat 

markant (Gerdin, 1995). 

 

 

 
Figur 4: Sammanställning över utvecklingstendenser under andra hälften av 1900-talet (Gerdin, 

1995) 

 

 

Figur 4 visar ett sammandrag av några väsentliga utvecklingslinjer sedan mitten av 

1900-talet. 

 

Som tidigare nämnt har företagens inre och yttre miljö utsätts för kraftig omvandling 

det senaste sekelskiftet. Detta har förändrat både förutsättningarna för 

produktkalkyleringen och kostnadsstrukturen. Idag utgör teknologikostnader en allt 

större del av kostnadsmassan till skillnad från direkt arbete och direkt material som 

tidigare var den största andelen. Utöver detta har även administrativa omkostnader 

ökat. Företagen måste hålla sig med betydligt större avdelningar för forskning och 

utveckling, produktionsplanering, försäljning, etcetera. Andelen såkallad 

“overheadkostnader” har således ökat väsentligt framförallt under efterkrigstiden 

(Gerdin, 1995). 
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Sammantaget har förändringarna medfört att det blivit allt svårare att spåra 

kostnader till produkterna (Gerdin, 1995). 

 

3.2.2 Grundläggande antaganden inom ABC-
kalkylering 

Den grundläggande teorin bakom aktivitetsbaserad kalkylering är relativt enkel. Den 

centrala punkten i teorin är att alla aktiviteter som utförs i ett företag syftar till att 

stödja produktion och distribution av företagets produkter. Vidare beaktas alla 

kostnader som produktionskostnader. ABC ser emellertid inte på att samtliga 

kostnader ska beaktas som produktionskostnader utan som aktiviteter. Dessa 

aktiviteter förbrukar inte resurser (arbete, material, etcetera.) utan föräldrar dessa 

till företagets produkter (Gerdin, 1995). 

Ett ABC-system består således, i sin enklaste form, av tre komponenter; resurser, 

aktiviteter, och produkter (kalkylobjekt) (Gerdin, 1995).  

 

Det huvudsakliga konceptet i ABC är att resursförbrukning inte sker i ett företag utan 

en orsak utan att resurser förbrukas på grund av att aktiviteter utförs. Det första 

fundamentala steget i ABC är att förstå att det är aktiviteter som förbrukar resurser. 

Resursförbrukningen borde då logiskt sett att fördelas till olika aktiviteter, eftersom 

aktiviteter möjliggör produktion och försäljning av prestationer. Ett annat antagande 

som görs inom ABC är att kunder skapar en efterfrågan på aktiviteter. Det är därför 

rimligt att kostnadsfördela aktiviteterna i proportion till olika produkter och dess 

anspråk på aktiviteten (Gerdin, 1995).  

 

Resurs, aktivitet och produkt sambandet illustreras av figur 5 (Gerdin, 1995).  

 
 

Figur 5: Aktiviteter förbrukar resurser och produkter förbrukar aktiviteter (Gerdin, 1995) 
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Omkostnadernas fördelningsgrund i traditionell påläggskalkyl utgörs av de 

egenskaper hos den enskilda produktenheten, exempelvis direkt lön eller 

maskintimmar per styck. Dock leder detta till att omkostnaderna i traditionella 

påläggskalkylen fördelas i proportion till produktenheternas förbrukning av direkta 

resurser (Gerdin, 1995) 
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3.2.3 Grundläggande begrepp och samband 

ABCs grundläggande begrepps-apparatur framgår av figur 6 (Gerdin, 1995)  

 

 

 
Figur 6: Grundläggande begrepp och samband i ABC (Gerdin, 1995) 

 

Resurser kan definieras som produktionsfaktorer såsom arbete, teknologi, material, 

etcetera., vilka erfordras för att kunna utföra aktiviteter. För att kunna använda 

denna information i en kalkyl kvantifieras den till monetära termer som exempelvis 

löner, avskrivningar och materialkostnader. Kostnaderna uppkommer då av innehav 

och förbrukning av resurser (Gerdin, 1995). 

 

Likt en traditionell påläggskalkylering påförs direkta kostnader direkt på olika 

kalkylobjekt och övriga kostnader kallas indirekta kostnader eller omkostnader, för 

att kunna särskilja på dessa används fördelningsnycklar. Detta gäller både vid 

fördelning av kostnader till aktiviteter och från aktiviteter till kalkylobjektet. En 

anmärkningsvärd punkt är att alla indirekta kostnader måste fördelas till 

aktiviteterna, vissa omkostnader kan direkt spåras till aktiviteten men inte till 

kalkylobjekten (Gerdin, 1995). 

 

När kostnader ska fördelas till aktiviteter används så kallade “resursdrivare” där 

grundtanken är att resursdrivaren ska skapa ett uttryck för hur stor resursförbrukning 

en given aktivitet har. De olika kostnadsslagen utför sedan kostnadselement i 

aktivitetskostnadssamlingen, där den ideala kostnadssamlingen består av alla 

kostnadselement som en aktivitet ger upphov till. I verkligheten är det så pass 

många aktiviteter i ett företag att man tvingas tillämpa förenklingar (Gerdin, 1995). 
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Aktivitet är ett moment i arbetsprocessen som utförs av människor eller maskiner, 

där aktiviteten konsumerar en bestämd mängd input (resurser) vars syfte är att 

generera en tänkt output (volym av aktiviteten). Denna cykel kan därför betraktas 

som en resursomvandlingsprocess (se figur 7) (Gerdin, 1995). 

 

 
Figur 7: Aktiviteten som en resursomvandlingsprocess (Gerdin, 1995) 

 

 

På grund av den allmänna definitionen av ordet “aktivitet” tros emellertid nästintill 

allt som sker i ett företag vara en aktivitet. Exempelvis att borra ett hål, scanna en 

faktura eller meddela någon om något. Dessa typer av aktiviteter försummas i ett 

aktivitetsbaserat kalkylsystem eftersom de inte kan rimligt aggregeras och därför 

inte anses vara meningsfulla. Inte heller är “aktiviteterna” inköp, tillverkning och 

försäljning lämpade för en ABC-kalkyl (Gerdin, 1995).  

 

Anledningen till varför dessa typer av aktiviteter inte anses vara meningsfulla är för 

att de är alltför aggregerade och därför inte kan fördela kostnaden på ett 

meningsfullt sätt. Målet är att detaljeringsnivån bör ligga någonstans mellan 

funktioner och arbetsuppgifter, där en funktion betraktas som en sammansättning 

av aktiviteter vars förening har ett gemensamt syfte. Exempelvis ”kundtjänst” eller 

”komponenttillverkning” etceteraetera, funktioners syfte är att slutligen tillgodose 

kundens behov. Förhållningssättet mellan aktiviteter, funktioner och arbetsuppgifter 

illustreras av figur 7 (Gerdin, 1995). 
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Figur 8: Förhållandet mellan funktioner, aktiviteter och arbetsuppgifter (En bearbetning av Morrow, 
1992) 

 

 

Ur figur 8 går det att avläsa hur aktiviteter är en sammanställning av flera 

arbetsuppgifter. Dock uppstår frågeställningen hur många arbetsuppgifter ska 

inkluderas i en aktivitet. (Gerdin, 1995) menar att ju fler arbetsuppgifter som 

inkluderas i aktiviteten, desto lägre sannolikhet att en homogen output produceras. 

Enligt ABCs grundlogik är det av hög vikt att en homogen output används eftersom 

detta möjliggör avgörandet kring olika kalkylers förbrukning av aktivitetens ”tjänster” 

(volymen). Vidare menar (Gerdin, 1995) att om en aktivitets produktionsvarians är 

hög, exempelvis transporter till tillverkning, omställningar av maskiner och 

kvalitetskontroller, uppstår risken att kalkylobjekten konsumerar olika mycket av 

respektive output. Det betyder att det omöjligt går att välja en specifik 

fördelningsnyckel och utvinna dennes anspråk på aktiviteten, därmed riskeras 

proportionaliteten mellan kostnaden för aktiviteten och kalkylobjektet att gå förlorad 

(Gerdin, 1995). 

 

Vid bestämmelse av aggregeringsnivå krävs det att en avvägning göras mellan 

önskemålet om orsaklogiska kalkyler och kostnaden för ytligare mätning. Därför är 

det viktigt att poängtera att termen ”aktivitet” är ett relativt begrepp. Avgörande 

faktorer för hur avgränsningen ska göras bestäms av bland annat 

informationsteknologiska förutsättningar och graden av komplexitet. Exempelvis 

kan företag med goda möjligheter att samla in och bearbeta data till en låg kostnad 

hålla ABC-systemet relativt detaljerat. På samma sätt kräver en komplicerad 

produktionsprocess och stor produktdifferentiering en låg aggregeringsnivå för att 

kunna bibehålla precisionen i kalkylen (Gerdin, 1995). 

Enligt (Gerdin, 1995) är aktivitetsdrivare ett mått på kalkylobjektens anspråk på 

aktiviteternas ”tjänster”. Aktivitetsdrivarens användningsområde infinner sig i att 
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fördela kostnader i aktivitetskostnadspoolen till utvalda kalkylobjekt. Syftet är att 

aktivitetsdrivare ska påvisa kalkylobjektens förbrukning av resurser. 

 

Vidare menar (Gerdin, 1995) att kalkylobjekt är slutmålet för härledningen av 

kostnader. Hur dessa kalkylobjekt väljs beror på vem läsaren är. Olika 

befattningshavare efterfrågar olika rapporter över ekonomiska konsekvenser, 

kalkylobjekten anpassas då efter detta. 

 

3.2.4 Sammanfattning: Grundläggande begrepp och 
samband 

ABC-kalkylers utgångspunkt är att aktiviteter förbrukar resurser och att det är 

produkter som förbrukar aktiviteter. Traditionell påläggskalkylering antas implicit att 

den enskilda produktenheten förbrukar resurser ”direkt”. Även om detta inte ansågs 

av kalkylkonstruktörerna blir detta indirekt konsekvensen när endast 

volymrelaterade fördelningsbaser används (Gerdin, 1995). 

 

De tre fundamental byggstenarna i ett aktivitetsbaserat kalkylsystem är resurser, 

aktiviteter och kalkylobjekt. Resurser kan definieras som produktionsfaktorer vilka 

krävs för att utföra aktiviteter. Normalt uttrycks förbrukade resurser som 

kostnadsslag.  

Aktiviteter är handlingar eller processer utförda av människor eller maskiner, där 

aktiviteter kan beskådas som en resursomvandlingsprocess. Detta eftersom 

förbrukar en viss mängd input för att producera en viss mängd output (Gerdin, 

1995). 

 

Fördelningsnycklar används för att fördela kostnader som inte direkt går att härleda 

till aktiviteter eller kalkylobjekt. Dessa kallas för resurs- och aktivitetsdrivare inom 

ABC. Målet är att drivarna ska klargöra en god approximation av aktivitetens 

förbrukning av resurser respektive kalkylobjektens anspråk på aktivitetens tjänster 

(Gerdin, 1995). 

 

Vad som ofta misstolkas är att begreppen; resurs, aktivitet och kalkylobjekt är 

relativt fristående från varandra. Detta är dock inte fallet, alla är starkt knutna och 

beroende av varandra. Valet av aggregeringsnivå på aktiviteterna hänger också 

intimt samman med val av aktivitetsdrivare (Gerdin, 1995). 

 

3.2.5 Kritik mot ABC-kalkylering 

Det finns många anledningar till att vara kritisk mot ABC-kalkylens förträfflighet. 

Speciellt under förhållanden som dessa där ABC-kalkylen målas upp som en 

lösning på alla lönsamhetsproblem, vilket självklart inte fallet. Huvudsakligen måste 

användaren förstå sig på modellen och inse dess brister för att denna ska kunna 

användas på ett sunt sätt (Gerdin, 1995). 
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(Gerdin, 1995) menar att den första viktiga förutsättningen, och därmed 

begränsningen, inom ABC är att kalkylmodellen kräver att hela verksamheten ska 

kunna indelas i aktiviteter. Om kostnaden för olika aktiviteter ska kunna fördelas till 

kalkylobjekten krävs att aktiviteterna utförs återkommande och på ett likartat sätt 

över tiden. Det innebär att aktiviteter i projektform inte är särskilt väl lämpade i en 

rutinkalkyl som ABC. 

 

En annan gensägelse emot aktivitetsbaserad kalkylering kan vara att 

kalkylmodellen ger bristfällig information i beslutsteoretisk mening. Med detta 

menas att kalkylmodellen knappast ger något relevant beslutsunderlag – eftersom 

kalkylinformation för denna typ av underlag ska kunna återspegla framtida 

särintäkter- och kostnader som sannolikt blir följden av olika handlingsalternativ. 

Detta är något ABC inte kan sägas uppfylla eftersom kalkylmodellen inte är något 

annat än en ögonblicksbild av historiska händelser (Gerdin, 1995). 

 

En tredje kritisk fråga kring ABC är om fördelning av omkostnader till 

produktenhetsnivå verkligen är meningsfullt. Detta eftersom risken att sådan 

kostnadsfördelning kan leda till att samtliga kostnader felaktigt framträder som 

rörliga med tillverkningsvolymen. Vidare är det viktigt att hålla i minnet att 

kostnaderna för order- och produktstödjande aktiviteter inte påverkas på 

enhetsnivå. Slutligen framstår det som oklart om ens majoriteten av 

omkostnadsmassan låter sig fördelas på ett orsakslogiskt sätt (Gerdin, 1995). 

 

Kostnadsfixeringen i ABC, likt traditionell påläggskalkylering, kan anses vara en 

fjärde kritik punkt. Ironiskt nog eftersom kalkylen inte skapar någon uppfattning kring 

de samband som föreligger mellan intäkter och kostnader (Gerdin, 1995).  

Risken med den ensidiga kostnadsfixeringen kan leda till kostnadskrävande men 

parallellt intäktsgivande aktiviteter elimineras. Vidare riskerar företaget att de 

prioriterar produkter som ABC uppvisar som lönsamma istället för att vara lyhörda 

efter kundernas efterfrågan (Gerdin, 1995). 

 

En femte punkt kan vara att studier påvisar att kalkyler vars fokus ligger i produktens 

konstruktionsfas har större inflytande kring påverkan av kostnadsbilden. Detta 

eftersom majoriteten av produktens förädlingskostnad sammanställs redan i 

produktens utformning. ABC fallerar i denna punkt eftersom modellen först kan 

avbilda resursförbrukningen när produkten väl serietillverkas i stor skala, vilket 

erbjuder längre möjligheter till kostnadsreduktion. Behovet av kostnadsberäkningar 

redan i konstruktionsfasen har ökat avsevärt mot bakgrund av att 

produktlivscyklerna tenderar att bli allt kortare (Gerdin, 1995). 

 

Avslutningsvis är det alltså viktigt att komma ihåg ABC-modellens begränsningar. 

Dock får man inte förbise möjligheterna som modellen erbjuder. 

Användningsområdet som ABC nämligen erbjuder sträcker sig längre än att bara 

vara en sofistikerad självkostnadskalkyl (Gerdin, 1995).  
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3.3 Lean Produktion 

3.3.1 Historia 

I (Goldratt, 2006) Standing on the shoulders of Giants - Production concepts versus 

production applications - The Hitachi Tool Engineering Example av Dr. Eliyahu 

Goldratt framhålls; 

 

”Toyota’s success is undeniable. Toyota now manufactures as many cars as the 

traditional leader – GM – and does it while making profits.” (Goldratt, 2006) 

 

Vidare klargör författaren att denna framgång beror enbart på TPS, detta är 

åtminstone vad Toyotas ledning är övertygade om. 

Synonymt till Lean är TPS (Toyota Production System), dess pionjärer är Eiji 

Toyoda och Taiichi Ohno på Toyota Motor Company som utvecklade detta 

produktionssystem efter andra världskriget i ett krisande Japan (Womack, Jones, & 

Roos, 1991). Idén som grundade dagens kända TPS har sin början i tankeställaren 

som uppstod hos Taiich Ohno när behovet av japansk industriutveckling var som 

störst. ”Kan en amerikan verkligen utföra tio gånger större fysisk arbetskraft än en 

japan? Förvisso var det något japaner slösade.” Ohnos´ analys av frågan 

resulterade i svaret att om Toyota kunde eliminera slöseri, då skulle produktiviteten 

öka (Ohno, 1988).   

 

Efter ett studiebesök på Henry Fords’ fabriker i USA konstaterades att japansk 

industri inte höll jämna steg med den amerikanska bilindustrin. Toyota som 

grundades i ett kvalitetstänk saknade strukturen och kunskapen att producera 

effektivt. Henry Ford skildrar i sin bok ”idag och imorgon”, syftet och vikten av 

filosofin kring eliminering av slöseri och standardisering (Liker, 2009). 

Massproduktionen revolutionerades då Henry Fords´ introducerade 

monteringslinan på sina fabriker i USA, Taiichi Ohno tog över Fords´ ideer för att 

sedan själv utveckla dessa till Toyota Production system (TPS) (Goldratt, 2006). 

  

3.3.2 Vad är Lean 

Womack, Jones och Roos använder termen Lean i deras bok ”The Machine That 

Changed the World”, där de beskriver TPS och dess filosofi som kom att 

revolutionera västvärldens industri (Womack, Jones, & Roos, 1991). 

  

TPS lägger kunden i fokus, därmed blir värdet som produktionen tillför - ur kundens 

perspektiv, den grundläggande faktorn (Liker, 2009). 

Den avgörande faktorn i en produktionslina är inte att använda diverse Lean verktyg 

och tekniker, dessa skapar inte ett idealiskt flöde. Toyota menar på att fortlöpande 

investeringar i den egna personalen för att främja en kultur som förespråkar 

ständiga förbättringar är nyckeln till kraften i enstycksflödet (Liker, 2009). 
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Toyota Production System (TPS) strävar mot ett mål, att identifiera och eliminera 

slöseri i alla arbetsmoment (Liker & Meier, The Toyota Way Fieldbook: A practical 

guide for implementing Toyotas's 4Ps, 2006). 

Metoden som används grundas i att enbart producera det som beställs. Alltså, rätt 

produkt i rätt mängder och i rätt tid. Alla dessa faktorer måste ske i symbios för att 

målet skall uppnås. 

För att TPS skall fullbordas föreligger dessutom ett antal delmål; eliminering av 

avfall, kvantitetskontroll, kvalitetssäkring samt respekt för mänskligheten (Shah & 

Ward, 2007). 

Lean observeras ur olika perspektiv, generellt handlar det om två utgångspunkter: 

En utgångspunkt är ur ett filosofiskt perspektiv, Lean-produktionen fokuseras då på 

personal inställning, mål och vägledande principer. Ett sådant perspektiv bygger 

långsiktig vision med ideologisk stabilitet. 

Den andra utgångspunkten är en Lean-produktion som ett praktiskt hjälpmedel. I 

detta fall föreligger inriktningen på arbetsteknik, verktyg och hanteringsmetoder. 

Med ett sådant perspektiv möjliggörs observation av resultatet direkt (Shah & Ward, 

2007). 

Att anamma Lean-verktygen och tekniken medför inte ett fungerande system, för att 

en fabrik eller ett företag ska vara Lean krävs implementering av både filosofi som 

praktiska hjälpmedel. För att upprätthålla principerna i ”the Toyota Way” krävs en 

kultur av ständiga förbättringar enligt TPS (Liker, 2009). 

 

3.3.3 Lean filosofi 

Lean (TPS) är beroende av stabilitet, vilket ett flertal företag saknar. Detta medför 

att Lean begränsas till relativt stabila miljöer. Dock kan det konstateras att relativt 

instabila miljöer har större nytta av förbättrade produktionsflöden än de stabila 

företagen (Goldratt, 2006). 

Lean når sin framgång genom högkvalitativt arbetssätt med hjälp av Lean-verktyg 

och tankesättet ”Gör rätt från början”. Filosofin bygger på människokännedom och 

mänsklig motivation, men fokuserar även på förmågan att utveckla ledarskap, skapa 

team och en fungerande kultur. Detta kompletteras med strategiska upplägg och 

genomarbetade samarbeten med leverantörer. 

  

Ohno sammanfattade Toyotas arbetsgång på detta sätt; 

”Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då kunden ger 

oss en order till den punkt då vi får in pengarna. Den tiden förkortar vi genom att ta 

bort det som inte tillför något värde.” (Ohno 1988) & (Liker, 2009) 

  

Toyotas sätt att nå långsiktig framgång bygger på specifika principer. Genom att 

efterleva dessa principer kan en verksamhet förbättras stegvis och på så sätt nå 

framgång. 
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Följande åtgärder/principer bör implementeras (Liker, 2009): 

 

 Eliminera slöseri – tid och resurser baserad aktivitet 

 Bygga in kvalitet i arbetsplatssystemet 

 Införskaffa alternativ ny teknik som både är billig och pålitlig 

 Affärsprocesser skall fulländas 

 Bygga upp en lärande kultur för ständiga förbättringar 

 

3.3.4 Grundläggande fördelar & barriärer vid en 
Lean implementering 

Att införa Lean koncept till ett företag som tidigare inte haft den typen av filosofi kan 

innebära stora risker för misslyckande, det gäller att göra rätt från början. Nedan 

redovisas översiktligt generella förbättringar, fördelar samt barriärer som kan 

förekomma vid implementering av Lean i en ny miljö (Čiarnienė & Vienažindienė, 

2015). 

 

Tabell 1:1: Fördelar med Lean koncept och dess barriärer vid implementering (Čiarnienė & 
Vienažindienė, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa förbättringar, fördelar samt barriärer kan variera beroende på projekt och 

land som implementeringen sker på. Listan kan kompletteras med hänsyn till 

rådande situation. 
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3.3.5 Lean verktyg 

Att arbeta enligt Lean-modellen har i praktiken stora fördelar – ständiga förbättringar 

leder till ständig utveckling och kan därmed möjliggöra produktutveckling i snabbare 

takt. Effektiviteten ökar med ett mer balanserat flöde samtidigt som utvecklingen 

avancerar i högre takt (Liker, 2009). Ett exempel på utveckling och effektivitet är 

Toyotas bilmodellutveckling, till skillnad från övriga konkurrenter kunde Toyota byta 

produktionsmodeller var fjärde år, detta medan övriga amerikanska och europeiska 

marknaden förnyade sina modeller var åttonde eller tionde år.  

Lean-modellen medför kortare produktionscyklar vilket i sin tur kan tolkas som 

flexibilitet i kundanpassningen. Nya modeller med ny teknologi och utrustning kan 

anpassas och levereras efter det ständigt varierande kundbehovet. Visar det sig att 

kunden inte har ett behov av nya produkter i hög takt så finns möjligheten att istället 

placera företagets resurser på utveckling, exempelvis nya motorer, teknologi eller 

materialkvalitet (Womack, Jones, & Roos, 1991). Enligt Liker (The Toyota Way) är 

villkoret för de flesta företag idag ”att uppfylla behovet av snabba, flexibla processer 

som ger kunden det de vill ha, när de vill ha det, till högsta kvalitet och till ett 

överkomligt pris”. 

  

I företag där en total implementering av Lean modellen inte är möjlig, på grund av 

diverse orsaker, finns alternativa lösningar till effektivisering. Där Lean inte går att 

implementera fullt ut bör Lean verktygen och teknikerna inte uteslutas helt. Att 

använda specifika tekniker och anpassa dessa efter gällande situation, kan 

tillsammans med andra kostnadsbesparande verktyg förbättra och även ge resultat 

i likvärdiga med Lean-baserade flöden. Denna typ av implementering kan dock inte 

betraktas som en Lean-produktion. Sedan förekommer det företag som adopterar 

och implementerar Lean men misslyckas ändå med målet. Företag som vill arbeta 

enligt Lean-filosofin misslyckas ofta på grund av fel mål/fokus. De vilseleds av att 

sätta kostnadsbesparande mål istället för att stäva efter ett förbättrat flöde i 

produktionen (Goldratt, 2006). 

 

Flöde 

Ett flöde innebär att en process startar i samma ögonblick som kunden beställer en 

produkt och avslutas vid överlämnandet av produkten. Ett typexempel på ett sådant 

flöde kan vara; Det första steget i processen är införskaffning av råmaterial till 

produkten. Materialet transporteras sedan till bearbetning där det omvandlas till 

komponenter. Komponenterna levereras vidare till en monteringsfabrik där 

komponenterna sammansätts till slutprodukten. Produkten levereras slutligen till 

kunden. Detta typexempel kan kallas för ett flöde (Liker, 2009). 

Materialflödet i en Lean-produktion behandlas med samma värde som 

informationsflödet. I hanteringen av flöden förekommer processer som används i en 

massproduktion. Materialomvandlingsprocessen som Toyota använder i sina Lean-

flöden har samma grundläggande metoder, dessa processer kan till exempel vara 

stansning, svetsning och sammansättning. Dock skiljer sig Toyota från 
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massproducenterna, i dess fabriker hanteras produktionsreglering annorlunda. 

Frågan som Toyota ständigt ställer sig är, ”Hur kan vi få information att flöda på så 

sätt att en process endast tillverkar vad nästkommande process behöver och när 

den behöver det.” (Rother, Shook, Womack, & Jones, 1999) 

 

Ett Lean flöde strävar primärt efter att minska ledtider, enligt både Ohno och Ford 

finns det fyra koncept att efterfölja (Goldratt, 2006): 

 

1. Huvudmålet för operationen är att förbättra flödet (ledtiden). 

2. Detta huvudmål översätts till en praktisk mekanism som agerar styrande 

faktor i verksamheten när ingen produktion skall ske. Detta förhindrar 

överproduktion. 

3. Lokal effektivitet måste elimineras. Förhindra bildning av flaskhals. 

4. En process som fokuserar på balansering av flödet måste finnas på plats. 

(Ford använde direkt observation. Ohno använde justering av antalet 

behållare samt delar per behållare) 

 

Svårigheter i att skapa flöde 

Misstaget företag gör när de försöker skapa ett flöde är att de till en början skapar 

ett falskt flöde. Det andra misstaget som görs är att upphöra flödet så snart det dyker 

upp svårigheter och/eller problem. 

Ett falskt flöde betyder att företaget skapar en modell för hur ett flöde borde se ut 

men är inte nödvändigtvis ett. Illusionen ser alltså ut som ett flöde men funktionen 

överensstämmer inte med syftet. Exempelvis kan ett falskt flöde placera 

arbetsstationerna nära varandra, vilket är en cell-adoption i ett enstycksflöde men 

däremot beaktas inte takttiderna utan företaget försöker massproducera. Vilket kan 

belasta och sänka produktionen eftersom flaskhalsar inte beaktas. Ytterligare ett 

hinder uppstår när företagskulturen inte präglas av ständiga förbättringar eller Lean-

filosofin misstolkas. För att införa Lean måste filosofin vara anammad så att inga 

missförstånd sker och målet blir tydligt (Liker, 2009). 

  

Enstycksflöde 

Ett idealiskt enstycksflöde är ett system utan lager och varor levereras endast när 

kunden behöver dem (Liker, 2009). 

Enklast är det att tillämpa flöde vid repetitiv tillverkning och repetitiva tjänster. 

Metoderna är dock inte begränsade till någon specifik process, dessa kan användas 

kreativt till diverse repetitiv process obehindrat. Kravet för ett flöde är dock att kunna 

urskilja processtegen, det ska dessutom gå att observera samt eliminera slöseri. 

Detta leder till ett bättre flöde. 

Enstycksflödet kompletteras med takttid som reglerar produktionshastigheten, 

resurskapaciteten samt personalbehovet. Fördelarna vid ett idealiskt enstycksflöde 

är många, nedan benämns en del fördelar översiktligt (Liker, 2009): 
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 Enstycksflödet bygger in kvalitet 

Produktionsoperatörerna agerar även som kontrollanter vid respektive 

station, dessa avhjälper problem direkt vid upptäckt och förhindrar 

kvalitetsbrister i produkten. 

 

 Skapar flexibilitet 

Enstycksflödet möjliggör produktion av olika produkttyper på samma 

flödesspår. Dessutom resulterar flödet i kortare led- och ställtider vilket 

underlättar produktvariation och ökar flexibiliteten med att möta förändringar 

i efterfrågan. 

 

 Högre produktivitet 

Effektivare personaluppsikt erhålls i ett enstycksflöde och slösaktigheter 

upptäcks lättare då arbetsstationer- och sysslor är statiska. Flödet 

underlättar eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter eftersom system 

för materiallevarans, sortering, överproduktion och liknande kan lättare 

etableras. 

Operatörers arbetsbelastning synliggörs och gör det möjligt att optimera 

arbetsfördelningen, resultatet är ett mer balanserat flöde. Vid enklare 

produktionsuppföljning synliggörs värde- och icke-värdeskapande arbeten. 

 

 Enstycksflödet frigör golvyta 

Effektiva fabriker utnyttjar all möjlig yta i fabriken och detta gör att golvyta 

blir till en resurs, hur väl den användas avgörs av produktionsplaneringen. I 

ett enstycksflöde kan processer och maskiner ställas närmre varandra på 

grund av det kontinuerliga flödet. Enstycksflöde möjliggör alltså en 

effektivare användning av fabriksytan och mer plats för nya investeringar 

skapas.  

 

 Högre säkerhet 

Mindre materialflytt – mindre trafik – minskad personalskaderisk. 

 

 Ökad arbetsmoral 

Enstycksflödet ger synligare resultat, detta skapar tillfredsställelse hos 

operatörerna då de kan se deras prestationer i helheten. 

 

 Minskar lagerkostnad 

Med mindre i lager frigörs kapital som då kan användas till andra 

investeringar. Detta innebär även mindre räntekostnader och lägre 

lagerinkurans.  
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Kaizen - Ständiga förbättringar 

Den Japanska benämningen för ständiga förbättringar är Kaizen, denna process 

består av flera delprocesser som bland annat ”Demings hjul” PDCA (planera, 

genomföra, följa upp, standardisera och förbättra) och 5S. Att genomföra Kaizen 

innebär att värdeökande förbättringar görs för att avlägsna slösaktigheter i 

produktionen. Dessa förbättringar har ingen storleksbegränsning, alla medarbetare 

skall arbeta effektivt tillsammans för att lösa problem, förbättra processer, 

dokumentera samt analysera data inom det egna teamet. För att kunna arbeta med 

Kaizen krävs öppna diskussioner på arbetsnivå där även beslutsfattandet samt 

överenskommelser sker inom teamet innan något beslut realiseras. (Liker, 2009) 

 

Kanban - Ett dragande system 

”Flöde är där du kan, dragande system där du måste” (Rother & Shook, 2001). Detta 

påstående innebär att ett enstycksflöde kan kompromissas med genom att göra om 

det till ett dragande system, ett litet mellan lager, i de fall då det inte går att 

genomföra ett ideellt enstycksflöde. Denna process används när en delprocess inte 

blir produktiv i ett enstycksflöde, en sådan delprocess har då större nytta av att 

bygga upp ett buffertlager som produktionen successivt kan förbruka. När 

buffertlagret nått en specifik miniminivå går en signal till berörd personal, lagret ska 

då fyllas på med en ny ”batch”. I ett Kanban-system flödar informationen bakåt i 

kedjan, i form av beställningar från kunden till leverantören (Liker, 2009). 

  

Jidoka – Bygga in kvalitet 

Kvalitet bör byggas in! För att detta ska vara möjligt måste det finnas metoder i 

processen som upptäcker fel och därmed automatiskt stoppar produktionen. 

Produktionslinan bör alltid stoppas när fel uppstår, detta för att ge personalen en 

möjlighet att åtgärda problemet direkt. Detta förhindrar problemet från att fortsätta 

nedströms och samtidigt löses det aktuella problemet med kvalitetssäkring så att 

det inte återkommer. Detta sätter de anställdas ansvarstagande i fokus, att varje 

enskild arbetare skall ta ansvar för det som sker i fabriken. De skall också ha makten 

att agera vid avvikande förhållanden. Att kvalitetssäkra direkt när ett fel upptäcks är 

ett effektivare och mer kostnadsbesparande arbetssätt än att inspektera och 

åtgärda kvalitetsbrister i efterhand. Jidoka ger över kvalitetsansvaret till de anställda 

för att snabbt och effektivt lösa ett potentiellt återkommande problem (Liker, 2009). 

  

Just-in-time 

Just-in-time (JIT) innebär att rätt varor levereras till rätt plats, i rätt tid och i rätt 

mängd Men för att detta ska fungera måste den föregående processen alltid göra 

som den efterföljande processen säger. 
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Detta arbetssätt betingar att ett flertal tekniker, verktyg samt principer efterföljs och 

används exemplariskt för att kundens specifika behov skall tillfredsställas. Att 

leverera kundbehovet i mindre partier är ett nyckelsteg i att nå en effektivare och 

kvalitetssäkrad Lean-produktion. (Womack, Jones, & Roos, 1991) 

  

5S 

Syftet med 5S-verktyget är att skapa rutiner som hjälper till att eliminera aktiviteter 

vilka orsakar misstag, defekter och/eller skador på arbetsplatsen samt 

kvalitetsbrister i produkten. Dessa fem S-punkter förespråkar en kultur av 

förbättringsarbete och processen leder också till förbättrad arbetsmiljö (Liker, 2009). 

 

1. Sortera – Sällan använda verktyg och material sorteras genom märkning. 

2. Strukturera – Samtliga artiklar skall organiseras och märkas upp på specifik 

plats. Öka tillgängligheten. 

3. Städa – Städa regelbundet. 

4. Standardisera – Skapa dokumenterat arbetssätt samt regler/rutiner för de 

tre första S:en. 

5. Skapa en vana/självdisciplin – Regelbunden granskning av disciplinen skall 

göras av ledningen. 

 

Takttid 

I ett enstycksflöde regleras produktionshastigheten, resurskapaciteten samt 

personalbehovet med hjälp av takttid. Takttiden är ett mått på kundens efterfrågan, 

alltså anger takttiden hastigheten med vilken beställningarna kommer in från 

kunden. I ett enstycksflöde som styrs av takttid skall produktionen ske enligt den 

angivna takten. Om det produceras i högre takt resulterar det i överproduktion och 

företaget binder kapital i icke-sålda produkter, vilket både kostar kapital och resurser 

för att lagra produkterna. En lägre takttid resulterar i att kunden inte erhåller sina 

varor i tid. 

Det är enklast att applicera enstycksflöden och takttider vid större återkommande 

produktionsvolymer. Arbetsmomenten blir även återkommande då det förekommer 

stabilitet i cykeltid per enhet, i dessa fall kan takttiderna upprätthållas genom ett 

effektivt och standardiserat arbetssätt (Liker, 2009). 

  

PDCA 

Demings hjul, även kallat PDCA (se figur 9), består av fyra moment som varje arbete 

eller projekt borde genomgås rutinmässigt: 

 Planera 

 Genomföra 

 Kontrollera 

 Agera 
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Med denna teknik kan förbättringsarbetet byggas på kontinuerligt – tekniken hjälper 

problemlösaren att på ett systematiskt sätt hantera och förbättra en problematisk 

situation. 

I första steget planeras berörd förbättring efter uppstådd problematik, denna 

förbättring testas sedan och dokumenteras vidare i resultatet för analys. Det fjärde 

och sista steget analyseras de beprövade förbättringarna och om dessa är 

framgångsrika implementeras dessa i produktionen.  

Denna process kan återupprepas oändligt vilket gör denna teknik så framgångsrik 

för ständiga förbättringar (Bergstrand & Appel, 2016). 

 

 

 

 
Figur 9 PDCA-cykel; Plan, Do, Check, Act 

 

 

Slöseri 

Målsättningen för en Lean-miljö är att skapa ett idealiskt enstycksflöde, detta görs 

genom att minska- och/eller eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Dessa 

aktiviteter benämns som ”slöseri” och omfattar icke-nödvändiga händelser som inte 

skapar en avkastning på rörelsekapitalet.  

Slöseri upptäcks lättast genom att följa produktionen av en kundorder – produktens 

utveckling noteras fram tills att kundens beställning har färdigställts. 

I en produktion finns det alltid processer som är icke-värdeskapande som inte går 

att elimineras eftersom de är nödvändiga för att färdigställa produkten. Dessa 

benämns som stödprocesser – aktiviteter som måste göras men som inte tillför 

värde till slutprodukten (Liker, 2009). 

Nedan finns en sammanställning av Toyotas åtta icke-värdeskapande aktiviteter 

(Liker, 2009). 
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Nedanstående bild visualiserar alla möjliga slöserier som kan uppstå i en 

verksamhet. 

 

 

 
Figur 10 Verksamhetsslöseri (Lean Forum Bygg, 2017) 

 

 

Standardisera 

Att standardisera innebär att framställa en metodbeskrivning – detta kan göras av 

processutvecklare men även av de berörda yrkesarbetarna. Alla beskrivningar 

måste vara enkla att uttyda samtidigt som de skall vara praktiska och konsekventa 

att användas varje dag (Liker, 2009). 

En standard gör att arbetsuppgifter i produktionen blir repetitiva och effektiva för 

operatörer. Detta skapar experter för de enskilda arbetsmoment som i sin tur 

erhåller värdefulla egenskaper. Samtidigt som en standard skall agera som en 

vägledare skall den tillåta flexibilitet (Liker, 2009). 

Imai, författare av boken Kaizen, förklarar att en process som inte standardiserats 

kan omöjligt förbättras. Detta betyder att en process först måste standardiseras och 

stabiliseras innan processen för ständiga förbättringar kan påbörjas. 

Genom att fullfölja arbetsbeskrivningarna i det dagliga arbetet medverkar 

operatören till att bygga in kvalitet i produkten. Dock förekommer det tillverkningsfel 
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och kvalitetsbrister som i sin tur öppnar upp till ytterligare förbättringsprocesser. Vid 

tillverkningsfel skall en noga genomgång av standarden för arbetsmomentet ske, 

sedan analyseras situationen för att klargöra om arbetssättet utförs enligt standard 

eller om felet orsakats av andra skäl (Liker, 2009). 

Problemlösningsprocessen följs upp av ansvarig ledare, det standardiserade 

arbetsschemat analyseras noggrant för att upptäcka eventuella avvikelser. Vid ett 

unikt fel som endast beror på operatör kan åtgärder som träning eller ytterligare 

genomgång av standard förekomma. Vid tillverkningsfel som orsakats av 

felaktigheter i standardiseringen kan åtgärder som exempelvis omskrivningar och 

redigeringar ske (Liker, 2009). 

Kvaliteten på slutprodukten går ej att garantera utan att ha ett standardiserat 

arbetssätt, men detta yrkar dock på att tillverkningen sker konsekvent. 

Det kritiska i en sådan process är att hitta en balans mellan att ge frihet åt de 

anställda och att ha strikta procedurer. Standardisering skal ge operatörerna 

möjlighet att själva påverka sina roller i företaget, vara kreativa och bidra med 

expertis för att uppnå hög kvalitet, korta leveranstider och inte överskrida budget. 

Detta får dock endast ske samtidigt som tillverkningsprocessen lyder under strikta 

procedurer. Ständiga förbättringar av det standardiserade arbetssättet som sker 

betraktas som grunden till innovation och positiv utveckling i ett företag (Liker, 

2009). 
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4 Resultat 

4.1 Grafiska resultat 
 

Efter att rådata sammanställts i Microsoft Excel erhölls bland annat dessa grafer. 

Graf 1 i detta kapitel visualiserar det totala värdeflödet i Husbyggarna ABs 

badrumsproduktion. Graf 2 visualiserar en genomsnittlig operatörs arbetstid och 

Graf 3 åskådliggör den totala ledtiden för de observerade badrumsmodulerna samt 

de två arbetslagens tidfördelning under arbetet. Djupare analys av dessa, och andra 

grafer, föreligger under bilaga 1. 
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4.2 Resultat av frekvensstudie  
 

Samtliga sammanställda resultatgrafer- och figurer med tillhörande beskrivning 

finns i bilaga 1. Dessa grafer visualiserar de erhållna mätvärden som 

fabriksvistelsen tillgodosåg.  

 

De framvisade formerna för flödes- och resurseffektivitet i kapitel 4.1.1 och 4.1.2 

erhölls av (Wernicke, Lidelöw, & Stehn, 2017): 

 

4.2.1 Flödeseffektivitet 

Denna beräkning påvisar den effektiva tiden som tillägnats produkten, arbetstiden 

som observerats utgörs av 5900 styck observationer där 1991 styck klassats som 

värdeskapande. Denna beräkning anger ett mått för effektivitetsgraden som flödet 

består av. 

 

Beräkning enligt ekvation (1) angiven i kapitel 2.6.1 

 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
=

1991

5900
= 0,34 = 𝟑𝟒 % 

 

 

Följande aktiviteter i fallstudien har definierats som värdeskapande och benämnts 

som ”processtid” under studiens genomförande; 

 

- Kakelsättning  -    Spackling och slipning 

- Applicering av fix och fog -    Håltagning 

- Mattläggning  -    Limning 

- Kakelrengöring  -    Installation av dörrfoder 

- Fukttätning  -    Mattsvets 

 

Definitionen av en värdeskapande aktivitet är att arbetet som utförs på- eller runt 

produkten tillför ett värde för kunden. Vad den genomförda frekvensstudien och 

ovanstående uträkning påvisar är att endast 34 % av den tiden som tillägnas 

produktionen tillför ett värde till produkten. Resterande 66 % av arbetstiden består 

av stöd- och väntetid. Stödtid är behövlig för att färdigställa slutprodukten, dock är 

väntetid är en händelse som varken gynnar företaget eller kunden.  

 

4.2.2 Resurseffektivitet  

Denna beräkning påvisar den effektivitetsgraden som resurserna uppgå till, 

arbetstiden som observerats utgörs av 5900 styck observationer där 3021 styck 
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klassats som värdeskapande- och stöd aktiviteter. Denna beräkning anger ett mått 

för effektivitetsgraden som resursanvändningen består av.  

 

Beräkning enligt ekvation (2) angiven i kapitel 2.6.1 

 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑠𝑡ö𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 

 

 

=
1991 + 1030

5900
=

3021

5900
= 0,51 = 𝟓𝟏 % 

 

 

Definitionen och listan av värdeskapande aktiviteter beskrivs under kapitel 5.1.1: 

Flödeseffektivitet. Följande aktiviteter i nedanstående lista har definierats som 

stödjande och benämnts som ”stödtid” under studiens genomförande; 

 

- Hämta/förbereda material och verktyg 

- Närvara på möten  

- Städning 

- Förberedelse av fix och fog 

- Måttsättning 

- Mattskärning 

- Pappläggning  

 

Definitionen av en stödjande aktivitet är att arbetet som utförs på- eller runt 

produkten inte tillför något värde till produkten. Däremot är denna aktivitet viktig för 

att kunna färdigställa produkten, exempelvis hämta material: det är inte ett moment 

som kunden betalar för eller höjer produktens värde. Dock måste material hämtas 

för att kunna slutföra produkten. Närmare beskrivning av samtliga aktiviteter som 

definierats för denna fallstudie finns i bilaga 3: Aktivitetsbeskrivning.  

 

Ovanstående beräkning (2) påvisar andelen tid som operatörerna tillägnar 

produkten, beräkningen ingår stöd- och värdeskapande tid. Resultatet är att 51 % 

av den totala ledtiden tillägnas produktionen av badrumsmoduler, mattsatsvis kan 

resterande 49 % beaktas som slöseri. 

 

4.3 Resultat av ABC- och självkostnadskalkyl 
samt offertinsamling 

 

Följande resultat är en sammanställning av badrumstillverkningens självkostnad 

samt de insamlade offerterna. Vidare i kapitel 4.6 har en kostnadsuppskattning 
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framställts som visar en kombination av förtillverkade badrumsgolv tillsammans 

med egen produktion. Denna uppskattning innefattar ett prefabricerat badrumsgolv, 

enligt offert, samt kostnaden för byggnation av väggar på fabriken.  

Dessa uträkningar har skett enligt tillämpad ABC kalkylering: 

 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,34 ∗ 45359 = 𝟏𝟓. 𝟒𝟐𝟐 𝒌𝒓 

 

𝑆𝑡ö𝑑𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,18 ∗ 45359 = 𝟖. 𝟏𝟔𝟓 𝒌𝒓 

 

𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,48 ∗ 45359 = 𝟐𝟏. 𝟕𝟕𝟐 𝒌𝒓 

 

De värdeskapande aktiviteterna utgör ca 15.400 kr av en badrumsmoduls totala 

självkostnad. Stödaktiviteter- och processer utgör ca 8.200 kr av den totala 

självkostnaden. Dock står icke-värdeskapande aktiviteter för den största kostnaden 

– där denna uppgår till ca 21.800 kr. Denna kostnad driver slöseri och bör 

elimineras.  

En sammanfattning av samtliga aktiviteter, dess definitioner och tillhörigheter finns 

under bilaga 3: Aktivitetsbeskrivning. 

 

4.4 Självkostnadskalkyl 
 

Under kapitel 4.6 föreligger tabeller som åskådliggör resultatet av en upprättad 

självkostnadskalkyl som beaktar produktionskostnaden för en badrumsmodul, 

dessa tabeller möjliggör jämförelser samt ger en överskådlig kartläggning av 

kostnadsbilden.  

Kalkylen har beaktat den egna produkten utifrån ritningar samt tidsåtgång. 

Sammanställning av materialen består av ingående material i vägg, golv samt 

inredning och tillbehör. Nedan listas materialen för respektive byggnadsdel som 

ingår i kalkylen: 

 

 Vägg - Reglar, plywood, gips, tätskikt, kakel 

 Golv - Reglar, avloppsrör, brunn, fallskiva, lim, plastmatta 

 Inredning - Dusch set, el handdukstork, krok/knopp, blandare, handfat med 

underskåp, spegel, vägglampa, WC, pappershållare 

 Tillbehör - Undertak, täcklist dörr, dörrkarm & tröskel, dörr, dörrhandtag, 

beslag, spotlights, eluttag, ventilationsventil, utloppssats för tvättmaskin, 

inspektionslucka 

 

Materialspill är inräknat i produktionskostnaden och utgör 10 % för reglar och skivor. 

Den genomsnittliga tidsåtgången för matt- och kakellag är hämtad från de 

genomsnittliga ledtiderna ur bilaga 1, graf 5. Timkostnaden är antagen som en 

genomsnittlig industrilön och uppgår till 350kr/h inklusive avgifter. 



53 
 

4.4.1 Kostnader som ej beaktats i 
självkostnadskalkylen: 

Detta kapitel redovisar samtliga moment och aktiviteter som inte beaktas eller 

försummas vid självkostnadsuträkningen. 

 

 Förtillverkning av tak – Ingående kostnader för takkonstruktion 

(arbetskostnad samt material) 

 Sammansättning av väggar och golv till en modul 

 El-installation – Material och arbetskostnad  

 Ventilationsrör samt dess montagekostnad  

 Arbetskostnad för montage av inredning samt tillbehör 

 Uppbyggnad av väggkonstruktionen och annat arbete innan applicering av 

tätskikt på väggen 

 Tids- och kostnadsåtgång för interiörmontage och annat arbete efter 

färdigställd kakelsättning 

 

4.5 Offerter 
 

Underlag för offertförfrågan var utskickad till fem stycken olika entreprenörer runt 

om i Sverige och Europa som specialiserar sig inom prefabricering av badrum. Tre 

av dessa fem företag svarade och lämnade offerter på sina produkter.  Två offerter 

avsåg förtillverkning av hela badrumsmoduler och en offert avsåg ett förtillverkat 

badrumsgolv. 

 

Offert #1 – Hel modul – Komplett prefabricerat badrum enligt badrumsspecifikation 

från Husbyggarna AB. 

Offert #2 – Hel modul – Komplett prefabricerat badrum enligt badrumsspecifikation 

från Husbyggarna AB. Detta badrum är något mindre i dimension mot vad som 

efterfrågats. 

Offert #3 – Golv – Komplett prefabricerat golv med golvbrunn samt avloppsrör 

 

Offerterna är baserade på en leveransmängd av 2.500 enheter per år där 

fraktkostnaden är inkluderad i priset. Prisförslagen från leverantörerna är offererade 

med inredning, dock skall det anmärkas att inredningen inte är samma som 

Husbyggarna AB:s befintliga leverantör. Dessutom består offert #1 & #3 av två 

priser, ett med klinkersgolv och ett med plastmatta.  
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4.6 Sammanställning av den egna 
produktionskalkylen samt insamlade 
offerter 

 

Följande tabeller presenterar kostnadsbilder som berör badrumsproduktionen, 

utförliga offerter samt beräknad självkostnadskalkyl. Materialkostnaden och 

arbetskostnaden utgör tillsammans med kostnaden för inredning och tillbehör den 

totala kostnaden för ett badrum med hänsyn till begränsningar i kapitel 4.4 

Självkostnadskalkyl. 

Samtliga kostnader och produktionsmetoder analyseras i senare del av denna 

fallstudie.  

 

Tabell 1:2 Beräknad kostnad vid produktion av badrumsmodul på Husbyggarnas AB:s fabrik 

Totalkostnad av egen badrumsproduktion   
 

Total kostnad [kr] 

Materialkostnad 21 984 

Arbetskostnad 8 540 

Inredning och tillbehör 14 825 
  

Totalkostnad 45 359 

 

Denna tabell redogör för kostnaden som uppkommer då fullständig 

badrumsproduktion sker på egen regi. 
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Tabell 1:3 Samling av samtliga offerter samt den kostnad som utgörs vid egen produktion 

Kostnadsbild för alternativa produktionsmetoder   

  Total kostnad [kr] 

Egen produktion 45 359 

Offert #1 - Hel modul 
 

Klinkers 73 621 

Plastmatta 76 208 

Offert #2 - Hel modul 
 

 Klinkers & golvvärme 50 100 

Offert #3 - Golv 
 

Klinkers & golvvärme 24 700 

Plastmatta 24 800 

 

En samling av samtliga erhållna offerter presenteras ovan, offerterna består av 

kompletta badrumsmoduler samt en offert som berör enbart prefabricerade 

badrumsgolv. Offert #1 & #3 presenterar två golvytskikt till olika pris, dessutom 

erbjuder offert #2 & #3 golvvärme i priset för kakelytskikt. Kostnaden för den egna 

produktionen listas i tabellen för att belysa eventuell jämförelse av de alternativa 

kostnadsbilderna. 

 

Tabell 1:4 Kostnad för produktion av enbart badrumsgolv på Husbyggarna AB:s fabrik 

Totalkostnad för egen produktion av badrumsgolv   

  Total kostnad [kr] 

Materialkostnad 7 468 

Arbetskostnad 4 165 

  
 

Totalkostnad 11 633 

 

Ovanstående tabell redogör kostnaden för ett badrumsgolv som tillverkas av 

Husbyggarna AB på egen fabrik. Kalkylen är framtagen för att möjliggöra en 

jämförelse med erhållen offert berörande prefabricerade badrumsgolv. 

Materialkostnaden är beräknad enligt godtagen produktlista och arbetskostnaderna 

är beräknade enligt insamlad data från genomförd frekvensstudie. Denna 

kostnadsbild är inte till fullo realistisk med hänsyn till definierade begränsningar i 4.4 

Självkostnadskalkyl. 
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Tabell 1:5 Kostnad för produktion av samtliga badrumsväggar för en modul på Husbyggarna AB:s 
fabrik 

Totalkostnad för egen produktion av 

badrumsväggar 

  

  Total kostnad [kr] 

Materialkostnad 14 516 

Arbetskostnad 4 375 

  
 

Totalkostnad 18 891 

 

Denna tabell redogör kostnaden för badrumsväggar som tillverkas av Husbyggarna 

AB på egen fabrik. Denna beräkning är framtagen för att möjliggöra nedanstående 

produktionsalternativ (Tabell 1:6), den egna produktionen av badrumsväggar kan 

kombineras med ett prefabricerat golv, dessa kostnader utgör sedan en trolig 

kostnadsbild för denna produktionsmetod. 

Materialkostnaden är beräknad enligt godtagen produktlista och arbetskostnaderna 

är beräknade enligt insamlad data från genomförd frekvensstudie. Denna 

kostnadsbild är inte till fullo realistisk med hänsyn till definierade begränsningar i 4.4 

Självkostnadskalkyl. 

 

Tabell 1:6 Kostnad för modulproduktion på Husbyggarna AB:s fabrik bestående egen produktion av 
vägg och tak samt inköpt prefabricerat badrumsgolv 

Totalkostnad för egen produktion av badrum med 

prefabricerat golv 

  

  Total kostnad [kr] 

Materialkostnad 38 216 

Arbetskostnad 4 375 

Inredning och tillbehör 14 825 

  
 

Totalkostnad 57 416 

 

Ovanstående tabell presenterar en kostnad som tillfaller Husbyggarna AB vid en 

kombinerad produktionsmetod. Denna kostnadsbild redogör material- och 

arbetskostnader liksom inredning- och tillbehörskostnader. Materialkostnaden 

innefattar även kostnaden för det prefabricerade badrumsgolvet enligt offert #3. 

Badrumsväggar produceras på egen regi och monteras på det prefabricerade golvet 

som levereras av särskild tillverkare. Priset för det prefabricerade golvet utgörs av 

tillhandahållen offert. Denna kostnadsbild är inte helt realistisk med hänsyn till de 

definierade begränsningarna i kapitel 4.4 Självkostnadskalkyl. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analysers resultat kopplade till frågeställningarna. De olika 

förslagslösningarna till produktionseffektivisering presenteras med dess för- och 

nackdelar gällande dagens- och framtidsvisionens produktionsmodeller. 

 

Nedanstående tabell 1.7 är en visuell sammanfattning av lösningsförslagens för- 

och nackdelar och deras kostnader. 

Den horisontella raden indikerar på vad det är för typ av lösningssystem och den 

vertikala raden tydliggör vilka typer av funktioner ett lösningssystem uppfyller. Där 

”X” indikerar på uppfyllelse och ”O” står för ”oklarhet”, menandes att författarna inte 

kunde fastställa om funktionen uppfylls eller inte. Slutligen erhålls ett pris längst ner 

i tabellen som pekar på vad en modul skulle ungefärligen kosta om systemet 

implementerats. Kostnaden är exklusive moms och implementeringskostnaden är 

inte inräknad.  
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Tabell 1:7 Sammanfattning av lösningsförslagens för- och nackdelar 

Funktioner som ett system 
uppfyller 
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Produktionskapacitet 2500 
moduler eller mer 

- O O O O O X X X X X 

Kortar ledtid - X X X X X X X X X X 

Minskar stödtid - X X X X X X X X X X 

Lågt kompetenskrav - X X - X X X X X X X 

Tydlig produktionsöversikt - - - - - - X X X X X 

Inga- eller få störningsmoment - O X - - - X X - - - 

Större störningsmoment - - - X X X - - X X X 

Motiverar personal - X - - - - X X X X - 

Eliminerar arbetsmoment - X X X X X - X X X X 

Frigör personal - - X - X X - X - X X 

Frigör produktions- och/eller lager 
yta 

- - X - - - - X - - X 

Ökar kvalitetssäkring - X X - X X - X - X X 

Ergonomiskt utformade 
arbetsstationer 

- - - X X - - - X X - 

Mellanlager kan bildas - - - X X - - - X X - 

Skiftarbete är fördelaktigt - - - X X - - - X X - 

Svår uppsikt över personal X - X - - - O O O O O 

Risk för omfattande 
produktionsstopp 

- - - - - - X X X X X 

Ungefärlig kostnad per modul 
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5.1 Kostnadsanalys 
 

En avgörande faktor kring beslutet att fortgå detta alternativ är kostnaden per enhet 

i förhållande till den egna produktionskostnaden som alternativ.  

Enligt självkostnadskalkylen uppgår den egna produktionskostnaden till ca 45.400 

kr (se tabell 1:2), medan erhållet offertanbud för komplett modul, se offert #1 i tabell 

1:7, uppgår till ca 73.600 kr respektive 76.200 kr beroende på ytskikt för golvet. 

Offert #2 erbjuder en komplett modul med klinkers för ca 50.100 kr.  

 

Tabell 1:8 Sammanställning av kostnader för diverse produktionsalternativ 

 

 

För den egna självkostnadskalkylen är samtliga materialkostnader inräknade, 

kostnaden för yrkesarbetare är beräknad enligt industrilönen Husbyggarna AB 

betalar och grundar sig i snitt-ledtiderna för matt- och kakellaget.  

De faktorer som inte är inräknade i kalkylen är:  

 

 Material och arbetskostnad för tak 

 Arbetskostnad för väggkonstruktion 

 El-installation (material och arbetskostnad)  

 Ventilationsrör samt dess montagekostnad  

 Arbetskostnad för montage av inredning samt tillbehör 

 

Då dessa kostnader inte inkluderats i självkostnadskalkylen går det att med 

säkerhet anta ett kostnadstillägg om ett par tusen kronor utöver det redan 

beräknade för att göra det jämförbart med offerterna. 

 

Offerterna i sin tur inkluderar samtliga kostnader, det tillkommer inga kostnader 

utöver det skriva anbudet.  

Alternativ 
 

  Total kostnad [kr] 

Egen produktion 45 359 

Offert #1 - Hel modul 
 

Klinkers 73 621 

Plastmatta 76 208 

Offert #2 - Hel modul 
 

Klinkers & golvvärme 50 100 

Offert #3 - Golv 
 

Klinkers & golvvärme 24 700 

Plastmatta 24 800 
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Differensen mellan den befintliga produktionskostnaden och de erhållna anbuden 

för hela badrumsmodulerna (offert 1 & 2) är ca 28.000 kr respektive 4.700 kr dyrare. 

Detta innebär att för offert #1 (klinkers) är den förtillverkade modulen ca 62 % dyrare 

jämfört med den befintlig produktion, medan offert #2 är bara drygt 10 % dyrare. 

  

Husbyggarna AB gynnas av att inte behöva hantera inköp av material, material 

logistik, hantering av resurser vid eventuell produktions försening samt 

kvalitetskontroller. Dessutom löser inköp av förtillverkade badrum frågan om Lean 

implementering samt produktions- och resurseffektivitet, slöseri som upplevs idag 

blir på så sätt eliminerad.  

5.2 Frågeställning 1: Dagens 
produktionsflöde och dess 
förbättringsmöjligheter i liten och stor 
skala 

5.2.1 Förbättringsmöjligheter i liten skala 

Att implementera ett Lean flöde i Husbyggarnas fabrik blir ett effektivt sätt att öka 

produktionskapaciteten och därmed eliminera rådande slösaktigheter – i form av 

icke-värdeskapande aktiviteter. Detta kommer dock kräva att hela, eller stora delar, 

av Lean filosofin realiseras. Vilket innebär hårt arbete i att skapa en företagskultur 

som bygger på att motivera och utveckla företagets anställda. Ytterligare förändring 

behöver göras då Lean verktygen träder i bruk; förbättringsarbeten samt 

stabilisering och standardisering av företaget sker stegvis då filosofin skall 

efterföljas dagligen.  

 

Lean – Implementering av filosofi och dess tillhörande 
hjälpmedel/verktyg 

Lean metoden lär bli kostnads- och resurskrävande då fabriken i dagsläget består 

av fyra spår, samtliga hjälpmedel tillhörande Lean metoden kommer då att behöva 

implementeras för varje enskilt spår. Ett alternativ i detta fall skulle kunna vara ett 

enstycksflöde som medför en total omstrukturering av fabriksflödet, på så sätt sker 

investeringen en gång och endast på ett spår. Fördelarna omfattar även en enhetlig 

takttid, samlad logistik samt samlad erfarenhet.  

Det är dock möjligt att i dagsläget införa ett flöde som bygger på Lean verktygen 

utan större omställningar i fabriken. Dr. Eliyahu Goldratt syftar på att relativt instabila 

miljöer har större nytta av förbättrade produktionsflöden än de stabila företagen. 

Detta innebär att fabriken kan genom att verkställa Lean verktygen effektivisera 

produktionen utan att gå vidare till ett enstycksflöde.  

Resursersbristen på fabriken i dagsläget är en orsak till att inte kunna tillämpa Lean 

modellen fullt ut. En ytterligare orsak är fabriksstrukturen samt den obalanserade 
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produktionen. Dock skall Lean verktygen och teknikerna inte uteslutas helt utan 

dessa kan anpassas efter rådande situation, faktum är att det teoretiskt sätt går att 

uppnå ett resultat likvärdigt med Lean-baserade flöden. 

 

Följande principer kan följas för att skapa ett framgångsrikt flöde i fabriken: 

 Eliminera slöseri  

 Bygga in kvalitet i arbetsplatssystemet – Genom standardisering och 

erfarenhetsåterföring 

 Digitalisering och fler uppsättningar verktyg – Införskaffa ny teknik som både 

är billig och pålitlig som underlättar operatörers arbetsuppgifter 

 Bygga upp en lärande kultur för ständiga förbättringar 

 

Dessa principer går att införa utan större omställning eller kostnad för fabriken. För 

att åstadkomma detta krävs att utvalda verktyg samt tekniker kopplade till Lean 

används. Hjälpmedlen som kan användas i dagsläget i fabriken analyseras nedan 

(samtliga beskrivningar av Lean verktygen finns i kapitel 3.3.5). 

 

Kaizen - Ständiga förbättringar 

Denna teknik går ut på att ständigt förbättra processen vid upptäckt av ineffektivt 

arbete eller metod, förbättringarna kan omfatta allt från nya maskiner till nya 

material.  

Författarna noterade att i fabriken har varje operatör en individuell arbetsmetod 

vilket kan vara en av orsakerna till att ledtiderna för badrumsmodulerna varierar. 

Variationen i ledtider går att observera i Bilaga 1, Graf 5, följande gäller: 

 

Mattlag 

Längst: 8,75h = 8 timmar 45 minuter  

Kortast: 3,8h = 3 timmar 48 minuter 

Enligt ovan listade ledtider uppmärksammas en tydlig varians mellan den längsta 

och kortaste ledtiden. Samtliga moduler kräver samma arbetsmoment, skillnaden i 

ledtiden påverkas då av operatörens arbetsinsats, arbetsvana och metod. Eftersom 

den avsatta börtiden för mattläggning är 6 timmar uppstår frågan varför den faktiska 

ledtiden registrerades som 8 timmar 45 minuter vid ett tillfälle. Detta indikerar på en 

obalans i flödet och att arbete inte utförs enligt plan. 

Detta påstående stärks då den kortaste ledtiden registrerades på 3 timmar 48 

minuter. En utförligare förklaring till varför denna varians uppstår erhålls i bilaga 1 

graf 5. 

 

Kakellag 

Längst: 14,3h = 14 timmar 20 minuter  

Kortast: 4,58 = 4 timmar 35 minuter (Två operatörer under tidspress) 

Kortast: 8,4 = 8 timmar 24 minuter (En operatör) 
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Kakelsättningens längsta ledtid noterades till 14 timmar 20 minuter, detta i kontrast 

till den förfogade börtiden på 12 timmar. Arbetet pågick utan störningar, anledningen 

till den långa ledtiden antas vara operatörens arbetsinsats, arbetsvana och metod. 

Kakelsättningens kortaste ledtid noterades till 4h 35 min, detta reser frågan varför 

tidsvariansen är så markant. Svaret är annorlunda arbetsförhållanden. Vid den 

kortaste ledtiden blev mattlaget svårt försenat och kakellaget blev tvunget att arbeta 

igen förlorad tid. Lösningen blev att tillsätta två operatörer som fick påbörja och 

avsluta kakelsättningen tillsammans. Resultatet är alltså inte rättvist vid jämförelse 

av ett typiskt arbetssätt. Vid normala förhållanden noterades den kortaste ledtiden 

för kakelsättning till 8 timmar 24 minuter. Detta resultat erhölls av en operatör under 

typiska arbetsförhållanden men operatören jobbade effektivare och med bättre 

utvecklade arbetsmetoder. Operatören har alltså själv utvecklat en arbetsmetod 

som eliminerar slöseri och effektiviserar arbetet. 

En utförligare förklaring till dessa resultat erhålls i bilaga 1 graf 5. 

 

Enligt detta går det att anta att utvecklingsmöjligheter för en effektiviserad 

arbetsmetod finns, kompetensen finns dessutom i fabriken. Därför är det väsentligt 

att arbetet med erfarenhetsåterföring kommer igång för att öka produktions- och 

resurseffektiviteten. 

Det går dessutom att konstatera att en kortare börtid eliminerar slöseri och 

uppmuntrar till effektivare arbetssätt, detta är noterat då arbetet skett under striktare 

tidskrav. Med längre börtider finns därmed utrymme för ineffektivitet, det finns inget 

behov för utveckling av arbetsmetoderna och de anställda motiveras därför inte till 

att delta i förbättringsarbeten. Ledtiderna blir därmed per automatik längre. 

 

Jidoka – Bygga in kvalitet 

Att bygga in kvalitet i produkten kan göras oavsett produktionssystem. Detta 

förutsätter bara att kvalitetssäkringen uträttas direkt när ett fel upptäcks, ansvaret 

ligger då på berörd arbetsstation/lag att uträtta de åtgärder som krävs. Detta är ett 

effektivt och kostnadsbesparande arbetssätt att jobba efter.  

Inbyggd kvalitet bidrar bland annat till: 

 

 Bättre produktionsflöde som i sin tur leder till färre produktionsstopp. 

 Säkrare leveranser – Innebär att färre- eller inga leveransförseningar 

förekommer. Takttiden hotas då inte att överskridas och produktionen blir 

lättare att kontrollera samt granska för potentiella förbättringar. 

 Kostnadsbesparing – Med förbättringsarbeten som hjälper förebygga 

återkommande fel sker besparingen i effektivare resursanvändning samt 

materialspill. 

 

Takttid 

I ett Lean-flöde måste takttiden följas och fluktuationer måste bearbetas direkt för 

att uppnå en balanserad produktion.  
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En orsak till variansen i ledtiderna bland de färdigställda modulerna kan vara faktum 

att de fyra produktionsspåren följer olika takttider. Därmed möjliggörs operatörerna 

till att ägna sig åt fler icke-värdeskapande aktiviteter. Exempelvis kan det handla om 

att operatören tar en längre rast, konverserar med kollegor (icke arbetsrelaterad 

diskussion), använder mobiltelefon på arbetstid eller helt enkelt inte vara på ämnad 

arbetsplats/position. Detta beteende kan troligtvis härstamma från tidsoptimism 

skapad av lägre produktionstakt – operatörerna kan då känna lägre prestationskrav. 

Detta går att motverka genom att ha samma produktionstakt på samtliga 

produktionsspår. Operatörerna präglas då att konsekvent tillsätta samma 

arbetsinsats oavsett dag eller spår. Detta eliminerar konflikter och irritation bland 

operatörerna samt manar till samarbete bland arbetslagen. Vid eventuell försening 

uppmuntras problemlösningen ske tillsammans med respektive arbetslag på 

samtliga produktionsspår. Detta innebär även att förbättringsarbetet samordnas 

mellan produktionsspåren för att inte påverka produktionen.  

 

PDCA – Plan, Do, Check, Act 

PDCA består av fyra faser: planera, genomföra, kontrollera och agera. Dessa 

moment är i kombination med framtagning av standarder ett effektivt arbetssätt att 

bearbeta förbättringar samt utveckla verksamheten. Ur ett kostnadsperspektiv kan 

det antas vara relativt kostnadseffektivt att arbeta med PDCA, dels då 

produktionsprocessen effektiviseras, men även under utvecklingsfasen då den 

interna expertisen utnyttjas.  

Förutsättningarna kräver ingen omställning för produktionen, fordringen är endast 

avsatt tid för förbättringsarbete samt förnödenheter för dokumentation. Denna teknik 

utgår ifrån att den ständigt återanvänds på samtliga processer för att kontinuerligt 

effektivisera varje moment. 

 

Slöseri – Icke-värdeskapande aktivitet 

I en produktionsprocess förekommer aktiviteter som inte tillför värde till 

slutprodukten. Exempel på en icke-värdeskapande aktivitet är när operatören ägnar 

arbetstid åt fritidsaktiviteter.  

I Husbyggarnas badrumsproduktion kan följande slöseri påträffas:  

 

 Överproduktion – Orörda badrumsmoduler står på produktionsspåren. 

Detta kan åskådliggöras i Bilaga1 graf 7 där samtliga röda staplar indikerar 

att modulerna inte bearbetas. Dessa står på produktionsspåren men saknar 

resurser för att påbörja/avsluta arbetet. 

 

 Dröjsmål – Detta uppstår när operatören måste vänta på logistiskt 

relaterade objekt/moment, eller när produkten väntar på operatören som inte 

utför något värdeskapande arbete.  

 

 Obehövlig/felaktig bearbetning – Fel i material, exempelvis förekommer 

det ofta defekta kakelplattor från leverantören som sätts upp på väggarna 
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och måste sedan rivas ner. Vidare förekommer det luftbubblor under 

tätskiktet och plastmattan på golvet, detta kräver icke-värdeskapande 

arbetstid att åtgärda. 

 

 Överflödiga lager – Lager av vanligt förekommande material förekommer 

på avsedda upplagsplatser, materialen tar plats och binder kapital. Detta är 

en konsekvens av att inte ha ett fungerande JIT-system. 

 

 Icke nödvändiga operatörrörelser – Verktyg och material är inte specifika 

för varken produktionsspår eller stationer. Detta innebär att operatörer 

måste lämna arbetsplatsen och eftersöka verktyg och/eller material.  

 

 Defekta produkter – Defekta leverenaser till fabriken förekommer då ingen 

specifik kontroll görs. Därför förekommer det att defekt material byggs in i 

slutprodukten. 

 

 Anställdas outnyttjade kreativitet – Lite eller ingen hänsyn tas till 

operatörernas kunskaper, expertis, kreativitet samt kompetens. 

Operatörerna har då ingen möjlighet till att delta i förbättringsarbeten eller 

utvecklingen av verksamheten.  

 

 Operatörers övriga tid – Bilaga 1 graf 2 visar att under en genomsnittlig 

arbetsdag förekommer det ca 11 % övrig arbetstid. Under denna tid 

sysselsätter sig operatören fritidsaktiviteter, exempelvis tittar i telefonen, 

som Husbyggarna AB betalar för. 

 

Graf 4 i bilaga 1 påvisar samtliga aktiviteter skeendes i badrumsproduktionen i 

fabriken. Grafen påvisar även de typer av slöseri som uppstår. Samtliga röda staplar 

indikerar på icke-värdeskapande aktiviteter och är därmed slöseri. De gula 

staplarna representerar stödtiden som operatörerna tillägnar för att kunna arbeta. 

Slutligen representerar de gröna staplarna värdeskapande aktiviteter.  

Aktiviteten ”ingen aktivitet” påkallar uppmärksamhet då den representerar ca 32 % 

av badrumsproduktionen. Det betyder att under 32 % av den totala ledtiden står en 

badrumsmodul på produktionsspåret utan en närvarande operatör. 

Åskådliggörningen i graf 7 påvisar att samtliga moduler inte ständigt är bemannade, 

dock kan det antas att operatörerna är aktiva på annat håll. 

 

Digitalisering av fabriken 

Digitalisering av fabriken skulle gynna produktionsflödet genom ett effektivare 

kommunikationsflöde. Att installera TV-skärmar som meddelar om eventuella 

förseningar, framflyttningar av moduler eller annan viktig information förhindrar 

produktionsstopp. Detta är möjligt eftersom operatörerna får snabbt väsentlig 

information och kan förstå den aktuella situationen i produktionen. Detta underlättar 

operatörernas individuella arbetsplanering och de behöver därför inte lämna 
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modulen och vänta i onödan. TV-skärmarna kan även informera om takt, 

produktionsmål, befintliga- och målsatta nivåer etcetera.  

 

5.2.2 Förbättringsmöjligheter i stor skala 

Följande paragraf har varit utanför fallstudiens scope men är viktig att poängtera 

som argument för inköp av externa badrumsgolv. 

Produktionen av dagens badrumsgolv ser ut på följande vis; processen börjar när 

reglar och grodor sätts ihop av 1-2 operatörer till ett sammansatt element, vilket tar 

ca 2 timmar. Element förs sedan vidare till golvproduktionen där hela lägenhetens 

golv produceras. Grod-elementet monteras in i golvet av 1-2 operatörer och en 

fallskiva monteras fast över grodan. Sedan förs golvet vidare till sammansättningen 

där väggar och golv sammanställs till en modul. Därefter påbörjas mattläggarens 

jobb i nästa 6 timmar. Genom att köpa in förtillverkade badrumsgolv elimineras även 

dessa arbetsmoment. 

 

I detta kapitel analyseras de förbättringsmöjligheter vars implementeringssvårighet 

är hög men som författarna har uppfattat som effektiva och beaktningsfulla. Med 

implementeringssvårighet menas att dessa förbättringar kräver en större 

tidsmässig- och/eller ekonomisk insats.  

 

Kapitel kommer att beakta två stycken förbättringsmöjligheter i stor skala vars mål 

är att utöka Husbyggarna ABs produktionskapacitet.  

Alternativ 1: Utöka dagens befintliga produktion  

Alternativ 2: Analys av Husbyggarna ABs befintliga 2020 vision  

 

Utöka dagens produktion 

Att utöka dagens produktion menas att dagens produktionsmodell behålls men att 

modellen blir större. I detta fall menar författarna att produktionsspåren behålls men 

att dessa spår blir antingen längre med fler stationer eller fler i antal.  

Genom att ha längre spår kan fler stationer finnas och arbetsbelastningen eller 

aktiviteterna kan spridas ut över en längre längd. Detta kan komma att korta ledtiden 

på aktiviteterna eftersom varje operatör på given station kommer ha färre jobb att 

utföra. Stödtiden sänks eftersom operatören måste hämta färre material och byta 

färre verktyg vilket i sin tur ökar operatörens värdeskapande tid.  

Dock antas det att varje station är bemannad, i dagens produktion har Husbyggarna 

ett personalunderskott, om detta fortsätter i den förlängda modellen kan det ske att 

stödtiden ökar ännu mer eftersom operatörer måste gå mellan stationer, hämta 

material och verktyg på olika platser och en större förvirring sker på 

produktionsspåret. 
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Fördelar 

 Längre spår skapar fler arbetsstationer och sänker aktiviteters ledtid 

Om produktionsspåren blir längre skapas yta för fler arbetsstationer att ta 

plats, och med hjälp av dessa kan aktiviteter fördelas i kortare segment. 

Varje operatör gör en mindre del av arbetet åt gången. 

 

 Stödtid sänks och värdeskapande tid ökar 

Detta är en fortsättning på ovanstående punkt – om operatören inte behöver 

lämna stationen för att hämta material eller verktyg, som i dagsläget står för 

nästan 18 % av den totala arbetstiden i fabriken enligt bilaga 1 graf 1 och 

runt 30 % av en operatörs individuella tid, enligt bilaga 1 graf 2. Denna tid 

kan omvandlas till värdeskapande tid. 

 

 Lägre kompetenskrav 

Om aktiviteter bryts ner i fler- och kortare moment möjliggör detta att fler kan 

lära sig dessa moment under rimligare förhållanden.  

Detta underlättar personallogistiken som Husbyggarna uttryckt tidigare oro 

för.   

 

 

Nackdelar 

 Bemanning 

För att detta förslag ska vara genomförbart måste personalen öka i 

betydande utsträckning, tillräckligt för att täcka dagslägets väntetider och för 

att bemanna kommande stationer. Att vara underbemannad i denna 

förslagslösning skulle troligt leda till motsatt effekt.  

 

 Svårare att ha koll på personal 

Detta är enbart ett antagande baserat på empirisk data men beaktas den 

befintliga produktion är det svårt för ledningen att faktiskt veta vad som pågår 

i fabriken. Skulle en expansion ske är det logiskt antaget att detta problem 

också skulle extrapoleras. 

 

 Sämre logistik 

Detta är ett antagande baserat på empirisk data – en av huvud 

anledningarna till varför nästan 18 % av all arbetstid i fabriken består utav 

stödtid är för att logistiken fallerar. Operatörer tvingas leta efter material på 

lagret eller verktyg på andra stationer. Vid en expansion skulle fokus behöva 

läggas på logistik, i annat fall skulle detta problem bli ännu större. 
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Vision 2020 

Eftersom Husbyggarna AB redan har en vision hur de vill utforma sitt 

produktionsflöde år 2020 kommer detta kapitel att analysera för- och nackdelarna 

med detta flöde. 

 

Fördelar 

 Klar och tydlig uppsikt över produktionen 

Istället för att ha fyra stycken separata produktionsflöden kommer det nu 

bara finnas ett. Detta gör att ledningen kommer få en bättre och klarare 

förståelse kring hur deras produktion fungerar. 

Kommunikation och förståelse mellan personal och ledning kommer också 

underlättas eftersom en operatörs meddelande kan enkelt kontrolleras. 

 

 Konstant rörelse framåt 

I ett kontinuerligt enstycksflöde rör sig produktionen oavbrutet framåt vilket 

motiverar personalen att ständigt jobba produktivt. Operatörerna både ser 

och känner att arbete sker runt omkring, vilket skapar en helhetskänsla hos 

varje individ och indirekt bildas laganda.  

 

 Få störningsmoment 

Enligt LEAN är ett idealt produktionsflöde ett enstycksflöde utan några 

störningsmoment. Med störningsmoment menas att flödet inte ska vara 

beroende av externa leveranser för att kunna slutföra en produkt. 

Husbyggarna AB har planerat sitt hypotetiska flöde just på detta vis – där 

produkten börjar och slutar utan någon inväntan eller annan störning. 

 

 Motiverande för personal att utbilda sig 

Denna modell kommer inte bara gynna ledningen med att visualisera 

produktionen utan även för personalen också. Eftersom det är ett 

kontinuerligt flöde genom hela fabriken kommer det finnas plats för nära 50 

inplanerade stationer på spåret. I dagsläget är det 8-9 – Vilket betyder att 

varje arbetsstation i dagsläget kommer i snitt delas upp över 5-6 nya i det 

nya flödet. Detta betyder att kompetenskravet sänks och möjliggör för fler att 

kunna göra ett visst arbetsmoment. 

 

Husbyggarna AB vill även förstärka denna möjlighet genom att erbjuda 

utbildningsincitament – desto fler arbetsmoment en operatör kan desto 

högre blir lönen.  

 

 Stannar en station, stannar hela produktionen (fördelen) 

Uppstår det problem i dagens produktion förekommer det ofta att operatören 

lämnar arbetsstationen och går till en annan för att ta tag i problemet i ett 

senare skede, eller låta någon annan lösa det.  
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I ett enstycksflöde uppenbaras problemen tydligt och direkt – om ett problem 

uppstår och en operatör inte hinner med så stannar produktionen helt. Detta 

är en fördel eftersom alla fabrikens resurser måste läggas på att direkt lösa 

problemet och problemet löses då snabbt samt erfarenhetsåterföringen blir 

effektiv. 

 

 Bättre logistik 

Eftersom det bara finns en unik station i en punkt kommer det underlätta för 

lagerdistributionen av material och därmed truckförarna. 

 

I ett väl optimerat flöde kommer operatörer inte behöva kliva bort från 

stationer vilket även eliminerar risken som medföljer när personal går i 

truckområden. Truckar kommer kunna röra sig snabbare och effektivare 

med högre säkerhetsmarginaler. 

 

Nackdelar 

 Stannar en station, stannar hela produktionen (nackdelen) 

Uppstår ett problem vid en station stannar hela produktionen för 

Husbyggarna AB och kapital börjar hastigt gå i förlust.  

Med 50 aktiva stationer är sannolikheten också relativt hög att detta kan ske 

flera gånger i veckan.  

 

 Monotont arbete och hög personalomsättning 

I dagens produktion beklagar sig ofta personal att arbetet är monotont och 

icke-stimulerande på grund av arbetets industrialiseringsgrad.  

I denna modell kommer arbetet industrialiseras ännu mer vilket kan utöka 

det nuvarande problemet och leda till en högre personalomsättning.  

 

5.3 Frågeställning 2: För- och nackdelar med 
förtillverkade badrumsgolv och dess 
möjligheter i dagens produktion samt i ett 
sidoflöde  

 

Analyseras graferna från resultat-delen målas en intressant bild upp.  

Det är givet från bilaga 1 graf 4 (aktivitetsfördelningen) att varje badrumsmodul står 

i genomsnitt 9 timmar på produktionsspåret utan att någon aktivitet sker i den. Detta 

är huvudsakligen ett problem eftersom modulen tar upp en arbetsstation på spåret 

som exempelvis skulle kunnat vara ledig för en annan modul med lägre ledtid. 

Denna hypotes blir speciellt intressant när bilaga 1 graf 7 (godtyckligt värdeflöde) 

beaktas – grafen belyser hur en godtycklig dag i fabriken kan se ut och speglar även 

genomsnittet bilaga 1 graf 1 (totala värdeflödet) relativt väl. Uppmärkningsvis syns 
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att tre moduler har stått oberörda under 45 observationer eller mer, där varje 

observation togs med fem minuters intervall. Betydande att ingen värdeskapande 

aktivitet har skett i dessa moduler under ca fyra timmar eller mer. Ungefärligt räknat 

har alltså sju moduler stått utan aktivitet i lite över tre timmar vardera under bara 

den dagen. Dock går det enkelt att beräkna vilken påfrestning arbetslagen utsätts 

för på grund av denna väntetid. Den budgeterade produktionstiden är satt till sex 

timmar för mattlaget och 12 timmar för kakellaget. Dessa tider är vad 

fabriksledningen beräknar vara lämpliga tider för färdigställande av respektive 

arbetsmoment. Blir det en tre timmars försening i någon av arbetslagens tidsbudget 

betyder det att något av lagen måste arbeta in 25 % eller 50 % av sin totala 

tidsbudget. Detta problem syns tydligt i bilaga 1 graf 8 (resursfördelning) när arbeten 

skjuts över till andra lags stationer och förseningar leder till fler förseningar. Även 

om badrumslaget blir klara en station innan emballering betyder det automatiskt inte 

att nästkommande lag kommer hinna med sina arbetsuppgifter.  

 

I detta kapitel analyseras två produktionsmodeller: dagens befintliga 

produktionsflöde med förtillverkat badrumsgolv och vision 2020s enstycksflöde med 

förtillverkat badrumsgolv. Dessa modeller kommer sedan att analyseras med 

avseende på hur extraktionen av badrumstillverkningen till ett sidoflöde påverkar 

produktionen samt hur ett förtillverkat badrumsgolv påverkar helheten i termer av 

produktivitet. 

 

5.3.1 Befintlig produktion med förtillverkat 
badrumsgolv 

Syftet med denna lösning är att eliminera kostsamma- och långa arbetsmoment i 

produktionen genom att köpa in förtillverkade badrumsgolv som sedan monteras in 

i modulmontaget. I detta kapitel presenteras för- och nackdelarna med att 

implementera förtillverkade badrumsgolv i dagens produktionsmodell samt en 

kostnadsanalys. 

 

Fördelar 

 Mattläggningsstationen och dess aktiviteter elimineras 

I detta läge uppfylls lösningens syfte – alla aktiviteter rörande 

mattläggningen elimineras. Detta gör att station 2 och 3 frigörs från dessa 

aktiviteter och kakelsättaren kan komma in tidigare i produktionsskedet. 

Tittandes på bilaga 1 graf 8 är detta en positiv följdriktighet eftersom 

kakelsättaren ofta får komma in sent in i på grund av förseningar i 

mattläggningen.   

 

 Personal frigörs 

Eftersom mattläggningen inte längre behövs kommer befintliga mattläggare 

att frigöras, och kan vidareutbildas för att utföra andra uppgifter.  
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 Kortar ledtiden 

Att sätta upp golvet på produktionsspåret kommer ta en viss tid, däremot 

kommer detta ta kortare tid än hela mattläggningsprocessen. Därför kortas 

den totala ledtiden på varje modul innehållandes ett badrum. 

Eftersom badrum är fabrikens flaskhals kommer därför takten kunna öka 

över hela spåret. 

 

 Kakelsättningen kommer kunna börja på rätt station  

Som tidigare nämnt framgår det tydligt i bilaga 1 graf 5 (modul C3004) att 

kakelsättning börjar ofta på försenade stationer. Detta leder till stressade 

situationer där arbete får ofta avslutas strax innan emballering. Genom att 

eliminera mattläggningen och ha badrumsgolvet färdigt redan vid 

modulsammansättningen kan kakelsättaren gå in tidigare i modulen och 

avsluta arbetet i rätt tid utan att behöva påfresta andra yrkesgrupper som 

kommer in i senare skede. 

 

 Säkrare produkt 

Eftersom våtrum är en riskzon i en träkonstruktion är kvalitetssäkerställning 

kritisk. Husbyggarna AB säkerställer sina produkter redan, men genom att 

köpa in badrumsgolv får en extern leverantör kan företaget förhoppningsvis 

försäkra sig att golvet redan blivit säkerställt en gång tidigare. Detta leder till 

att våtrummet blir dubbelkollat när Husbyggarna sedan säkerställer själva. 

 

 Uppsikten över produktionen förbättras delvis 

Genom att använda förtillverkade badrumsgolv frigörs personal och 

stationer avvecklas. Detta leder till att uppsiktsområdet för 

befattningspersonal minskas och dessa kan nu fokusera på färre 

arbetsmoment. 

 

Nackdelar 

 Kostnadsökande 

I kapitel 4.6 framkommer det att denna lösning ökar badrumskostnaden från 

ca 45.000kr till 62.000kr, vilket motsvarar en 38 % kostnadsökning. 

Ytterligare kostnad tillkommer vid omprojektering av lägenhetsritningar och 

produktionsspår för att golven ska kunna sättas in. 

  

 En ny station måste byggas för att kunna montera golvet 

Trots att mattläggningsstationen avvecklas kommer en ny station behöva ta 

dess plats för att kunna sätta in golvet. Denna station behöver dock inte vara 

i huvudflödet utan rekommenderas vara vid golvproduktionen. 
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 Stor omstrukturering av tillverkningsprocessen samt produktionen 

krävs 

Som tidigare nämnt kommer en tillfällig investeringskostnad att tillkomma vid 

implementeringen av denna förslagslösning. Hur denna kostnad kommer att 

se ut kan fallstudien inte svara på, dock är det viktigt att tänka på. 

 

 

Kostnadsanalys 

Kapitel 4.6 redovisar kostnadsbilden för både dagens produktionsmodell och den 

eventuella implementeringen av badrumsgolv.  Där erhålls information om att 

arbetskostnaden halveras och materialkostnaden ökar med det dubbla vilket 

resulterar i den 38 procentiga kostnadsökningen (+12.000kr) för 

badrumtillverkningen.  

Trots att detta resultat kan vara avskräckande är det viktigt att poängtera vikten av 

personalfrigörandet och avvecklingen av kompetenskrävande jobb. 

Uppskattningsvis skulle fyra mattläggare kunna omplaceras och hjälpa till att avlasta 

andra ansträngda områden i fabriken. I bilaga 1 graf 5 (modul C3004) visualiseras 

resultatet när två operatörer jobbar samtidigt i en modul, ledtiden sänks med 7,5 

timme jämfört med den budgeterade börtiden. Räknar man arbetskostnaden för två 

personer blir den 2.450kr jämfört med 4.200kr och kakellagets ledtiden kortas med 

62 %. 

 

Slutligen är det mest intressanta att ledtiden för badrumsproduktionen i huvudflödet 

skalas ner med 6 timmar. Eftersom det förtillverkade badrumsgolvet bör sättas in 

redan vid golvproduktionen (sidoflödet) elimineras all denna tid från huvudflödet. 

Givet tar det tid att montera in badrumsgolvet i golvproduktionen men detta bör, 

gissningsvis, inte ta mer än 1 timme under rätt förutsättningar. Väljer man då istället 

att räkna in det i ledtiden sänks ledtiden med 5 timmar i huvudflödet. Vilket innebär 

en genomsnittlig ledtidssänkning på ca 18,5 %. Detta ger utrymme för företaget att 

producera upp till 18,5 % fler moduler under rådande förutsättningar. 

Dock kommer rådande förutsättningar att förändras, som tidigare nämnt, kommer 

två nya stationer att bildas i huvudflödet. Detta möjliggör en uppbrytning av stora 

arbetsprocesser till flera små över fler stationer. Implementeras detta kommer 

ledtiden kunna komprimeras ännu mer, dock kan fallstudien inte svara på till vilken 

skala.  

 

Sammanfattning av kostnadsanalysen för förtillverkade badrumsgolv: 

 

 Kostnadsökning på ca 12.000kr 

 Avveckling av kompetenskrävande arbeten 

 Frigörande av personal – kakelsättningen kan potentiellt sänka sin ledtid 

med cirka 60 % om två operatörer jobbar samtidigt.  

 Sänker genomsnittligt ledtiden för badrumsmoduler med ca 18 %, adderas 

kakelsättningens ledtidssänkning sänks ledtiden ytterligare. 
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 De nya stationerna sänker ledtiden ytterligare 

 

5.3.2 Dagens produktionsflöde med 
badrumstillverkning i ett sidoflöde tillsammans 
med- och utan förtillverkat badrumsgolv 

En av de mer omfattande förändringarna som fallstudien vill presentera är att 

extrahera badrumsproduktionen ifrån fabrikens huvudflöde och producera 

badrummen i ett eget externt sidoflöde. Det huvudsakliga syftet med denna 

påkostade lösning är att inte försöka sänka badrummens direkta kostnader utan att 

korta den totala ledtiden för hela badrums- och, därmed, fabriksproduktionen. Alltså 

sänker inte lösningen produktionskostnaden utan utökar produktionskapaciteten. 

Detta möjliggör en ökad avkastning på arbetande kapital – vilket frigör ett projekts 

bundna kapital och möjliggör fler investeringsmöjligheter för företaget.  

 

På grund att fallstudiens avgränsningar vet författarna inte hur processer eller 

ledtider för andra moduler ser ut, dock har fabriksledningen explicit uttalat sig om 

att badrumsproduktionen har de mest tidskrävande processerna och därmed 

längsta ledtider i flödet. Därför kan dessa moduler enkelt ses som flaskhalsar ur ett 

Lean perspektiv (Womack, Jones, & Roos, 1991), produktionsledningen förklarar 

även att de taktar fabriksproduktion efter badrumslagets kapacitet – vilket stämmer 

överens med Lean tänkandet där taktandet ska ske efter den långsammaste 

processen (Womack, Jones, & Roos, 1991). Med dessa två fundamentala 

utgångspunkter utgår denna förslagslösning; att extrahera hela 

badrumsproduktionen från huvudflödet och producera badrumsmodulerna i ett 

externt enstycksflöde.  
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Figur  10: Visualisering av hur flödet av den externa badrumsproduktionen kopplas till fabrikens 
huvudflöde 

 

 

Badrumsgolv tillverkat i egen regi 

Att extrahera badrummet från denna modul till ett sidoflöde innebär att den 

nuvarande modulen behålls i befintlig utformning. Dock lämnas ett hål-utrymme på 

samma plats där badrummet tidigare var. Detta eftersom badrummet i denna vision 

produceras i ett eget sidoflöde och görs till en egen sub-modul som i ett senare 

skede byggs in i den originella modulens hålrum.  
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Fördelar 

 Små mellanlager av badrum (Fördelen)  

Eftersom badrumsproduktionen kommer vara en oberoende produktion som 

tillverkar alla element själv kan badrummen nu produceras efter egen takt. 

Detta möjliggör att badrum kan produceras efter lager istället för 

huvudflödets efterfrågan.  

 

Syftet med att kunna bygga ett litet mellanlager under rådande 

omständigheter är att fabrikens huvudflöde alltid har tillgång till 

badrumsmoduler och den väntetiden elimineras. Badrumsproduktionen 

kommer kunna skala upp eller ner sin produktion för att hålla lagret vid en 

tillfredsställande nivå. Lagret möjliggör också att personal kan lämna 

badrumsspåret och hjälpa andra arbetsmoment i fabriken i nöd. 

 

 Fler skift och ökad produktion 

Eftersom badrumsprocessen har den längsta ledtiden på grund av dess 

krävande arbetsmoment, exempelvis kakelsättning. Kommer dessa 

fortfarande råda under den externa produktionen. Ökar då huvudflödets takt 

riskeras att badrumsproduktionen inte hinner med trots det buffrande lagret. 

Detta kan dock enkelt lösas genom att fler arbetsskift implementeras för att 

alltid ligga i rätt fas. 

 

 Lättare uppsikt och förståelse över problem och resursfördelning i 

produktionen 

Eftersom strukturen i dagens fabriksflöde är så komplext är det svårt för 

fabriksledningen att kunna med säkerhet förstå och se fabrikens 

förbättringsmöjligheter – varför vissa resultat uppstår och vad deras rotorsak 

är. Detta på grund av att så många processer är beroende- och oberoende 

av varandra.  

 

Genom att ha badrumsproduktionen i ett externt enstyckesflöde klargörs 

avsevärda mängder information gällande bland annat felsökning. Uppstår 

ett problem i ett enstyckesflöde där alla moduler är uppradade efter varandra 

och sakta rör sig framåt klargörs problemen omedelbart. Processen stannar 

då också och alla resurser tvingas att lösa problemet för att kunna återuppta 

produktionen. 

 

 Bättre arbetsvillkor och större effektiviseringsmöjligheter  

Eftersom arbetsprocessen är fokuserad på endast ett arbete möjliggör detta 

att operatörerna kan tillgodoses med de bästa arbetsförutsättningarna för att 

kunna utföra sitt jobb. Rätt verktyg och material kan vara närmre 

arbetsstationerna och stationerna kommer kunna vara ergonomiskt 

utformade för att avlasta operatören från ansträngande positioner. Vilket i 

sin tur underlättar arbetet och ökar takten. 
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 Ökad produktionskapacitet i huvudflödet 

När huvudflödet avlastas från dagens badrumsproduktion avlastas den även 

från dess medföljande osäkerheter och fördröjningar. Detta i sin tur möjliggör 

att huvudproduktionen kan öka takten och därmed fabrikens 

produktionskapacitet. Hur mycket den kan öka kan fallstudien inte svara på 

eftersom Lean menar att när flaskhalsen tas ur flödet kommer en ny bildas 

vid en annan process/moment (Liker, 2009).  

 

Nackdelar 

 Små mellanlager av badrum (Nackdelen)  

Detta segment bryter emot en av Leans grundverktyg: Just-in-time. Dock är 

detta bara en mindre del av nackdelen – där kostnaden är den större. Både 

LEAN och ABC-teori menar att lagerproduktion innebär att företaget binder 

kapital i produkter och aktiviteter som sedan inte används eller ger någon 

avkastning (Liker, 2009). Fallstudiens kalkyl påvisar att en badrumsmodul 

kostar ca 45.400kr vilket gör att även ett lågt antal lagrade moduler kan 

innebära en större investering. Kostnaden kan också snabbt springa iväg 

beroende på lagerutformningen – menandes att lager kostar pengar i form 

av lokal, hyra och logistik.  

 

 Ett störningsmoment i huvudflödet 

I en ideal Lean produktion är hela fabriksflödet ett långt enstryckesflöde, 

taktat efter den största flaskhalsen utan några tillkommande störningar 

(Liker, 2009). Detta lösningsförslag bidrar dock med ett störningsmoment 

vilket är insättningen av badrummet in i huvudflödet. I detta tillfälle kan 

problematik uppstå som vidare kan leda till att huvudflödet stannar vilket 

innebär höga kostnader för företaget eftersom inget produceras.  

 

 Omstrukturering av produktionslinjen och modulutformningen 

Vare sig företaget vill behålla sin nuvarande produktionsmodell eller 

investera i en ny så kommer det krävas att avsevärda omstruktureringar 

kommer behöva ske. Dessa omstruktureringar innefattar både 

produktionslinjen såväl som produkten.  

Produktionslinjen kommer behöva byggas om för att öppna upp utrymme för 

badrumsinsättningen. Även förändringar i produkten kommer att behövas för 

att kunna strukturera upp och realisera detta projekt. 

Detta är något som innebär höga kostnader på kort sikt inom resurs, tid och 

kapital.  

 

 Ny okänd flaskhals kommer att dyka upp i huvudflödet 

Enligt Lean teori är det ogenomförbart att eliminera alla flaskhalsar, tas en 

bort uppstår en ny vid en annan process (Liker, 2009). Därför är detta viktigt 

att hålla i åtanke då denna studie enbart beaktade badrumsprocessen. Vart 
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nästa flaskhals bildas och dess storlek kan fallstudien alltså omöjligen 

avgöra.  

Implementeras ett enstycksflöde i fabriken kan denna dock enklare finnas 

genom att öka takten och observera vilken station som börjar halka efter. 

 

Förtillverkat badrumsgolv 

Fördelar 

Förutom fördelarna som nämns ovan i ”Badrumsgolv tillverkat i eget regi” tillkommer 

även dessa: 

 

 Kompetenskrävande jobb elimineras 

Efter intervjuer med flera produktionsledare i fabriken framkommer det 

tydligt att kompetenskrävande jobb är ett stort produktionshinder idag. Vid 

sjukdom uppstår stora ersättningsproblem om ett kompetenskrävande 

område drabbas.  

I detta fall är mattläggning en kompetenskrävande process – att lägga 

badrumsmatta i en träkonstruktion innebär ansvar på grund av fuktrisken. 

Blir en mattläggare sjuk finns sällan en ersättare och produktionen måste 

istället saktas ned, är fler sjuka blir konsekvenserna mer påtagliga.  

Genom att köpa in externa badrumsgolv elimineras detta problem i högre 

grad genom att kompetenskravet försvinner, arbetare utan kompetens 

kommer alltid kunna hantera och ställa upp badrumsgolvet på 

produktionslinan.  

 

 Frigör både personal och yta  

Genom att köpa in externa badrumsgolv frigörs framför allt personal. 

Operatörerna vid grodornas framställning frigörs och kan göra andra 

golvelement. Golvframställningen sparar in tid genom att två moment 

försvinner och ytan som materialet tog upp frigörs. Sammanställningen i 

huvudflödet förblir oberörd då badrummet inte påverkar processen. Sist 

elimineras hela mattläggarens jobb och de stationer som den behövde. 

Stationerna 2 och 3 som tidigare var avsedda för mattläggning kan nu 

planeras om och alla arbetsprocesser i huvudflödet kan bli utspridda över 

fler stationer. Mattläggarna kan vidareutbildas och bemanna nya arbeten, 

exempelvis kakelsättning där personal är bristande. 

 

 Kortar ledtiden för badrumsproduktionen 

Eftersom aktiviteter och processer avvecklas kommer även ledtiden för 

badrumsproduktionen att kortas. 

 

 Kvalitetssäkring 

Våtutrymmen är en riskzon som kräver hög kvalitetssäkring speciellt i en 

träkonstruktion. Eftersom leverantören av badrumsgolvet kvalitetssäkrar 
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sina produkter innan leverans, uppstår en dubbel kvalitetssäkring när 

Husbyggarna AB kvalitetssäkrar sina badrum vid framställning. Då 

badrumsgolvet redan är färdigt finns även möjligheten att kvalitetssäkra 

golvet innan det sätts upp på produktionslinan. 

 

Nackdelar 

 Kostnadsökande 

Kostnaden för att tillverka ett badrum med dagens produktionsmodell är 

45.400kr, att köpa in ett externt badrumsgolv kostar 24.800kr och ökar 

badrumskostnaden till 57.400kr, vilket motsvarar ca en 26 % 

kostnadsökning. 

 

 Produktionen förlitar sig på att en annan leverantör måste leverera i tid 

Detta är en risk som alla produktionsbolag tar gällande externa leverantörer. 

Levereras inte material eller delar stannar produktionen. I detta fall stannar 

hela fabriken om inte ett mellanlager finns och huvudflödet är ett 

enstycksflöde. 

 

5.3.3 Vision 2020: Huvudproduktionen i ett 
enstycksflöde 

Följande kapitel kommer att vidareutveckla 2020 visionen, beskriven i kapitel 1.4, 

genom att först beakta hur förtillverkade badrumsgolv skulle ha påverkat visionen 

samt vilka för- och nackdelar detta skulle innebära. 

Därefter kommer analysen att extrahera badrumsproduktionen ur den teoretiska 

modellen till ett sidoflöde. I sidoflödet kommer hela badrumstillverkningen att ske på 

samma sätt som figur 11 beskriver. Först kommer systemet beaktas när 

badrumsgolvet tillverkas i egen regi. Därefter kommer förtillverkade badrumsgolv 

från en extern leverantör att sättas in i sidoflödet och för-och nackdelar presenteras. 

 

Enstycksflöde utan badrumstillverkning i sidoflöde 

I detta segment är hela badrumstillverkningen inbyggd i Husbyggarnas 

enstycksflöde. 

Enstycksflöde med förtillverkat badrumsgolv 

Nedanför presenteras för- och nackdelar för enstycksflöde med förtillverkade 

badrumsgolv från extern leverantör. 

 

Fördelar 

 Inget störningsmoment 

Som tidigare förklarat under fördelar för vision 2020, gäller även denna fördel 

här. Det förtillverkade badrumsgolvet monteras troligtvis vid 
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golvproduktionen och transporteras vidare på ett naturligt vis genom hela 

flödet utan att bidra med störningsmoment som Lean också avråder. 

 

 Ökad produktionskapacitet 

Lean förespråkar ett enstycksflöde och menar att produktionshastighet och 

kapacitet kan utökas på detta vis jämfört med produktion på annat vis. Med 

detta argument i åtanke kommer även förtillverkade komponenter att korta 

ledtiden och därmed utöka produktionskapaciteten ytterligare. Givet att 

inmonteringen av dessa förtillverkade element inte skapar ett 

störningsmoment i produktionen.  

 

 Minskar antalet behövda arbetsstationer från huvudflödet 

I ett omfattande enstycksflöde som detta kommer fler arbetsstationer 

behöva dediceras till badrumstillverkningen än i befintligt skede. Något som 

tar stor produktionsyta och därmed kostnad i form av hyra och missat tillfälle 

att etablera annan produktion/lager. Genom att köpa in förtillverkade 

badrumsgolv och eliminera hela den arbetsprocessen frigörs mer yta än det 

skulle göras idag, och produktionslinan i 2020 skulle kunna bli kortare eller 

arbetsbelastningen skulle kunna bli mer utspridd. 

 

 Kortar ledtiden ytterligare 

Fallstudien har tidigare etablerat att både enstycksflöde och inköp av 

förtillverkade element kortar ledtiden. Genom att implementera båda utökas 

effekten. 

 

 Bättre optimerade och ergonomiskt utformade arbetsstationer 

Se Fördelar under ”Badrumsgolv tillverkade i egen regi - Bättre arbetsvillkor 

och större effektiviseringsmöjligheter” 

 

Nackdelar  

 Skapar ett beroende i produktionen 

I en produktion som detta är det kritiskt att leveranser kommer i tid. 

Konsekvensen är annars att produktionen stannar helt. 
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Enstycksflöde med badrumstillverkningen i sidoflöde 

I detta segment är hela badrumstillverkningen extraherad från Husbyggarnas 

enstycksflöde och insatt i ett eget. 

Badrumsmoduler i sidoflöde med golv tillverkat i egen regi 

Fördelar 

 Utökad produktionskapacitet 

Tidigare etablerat i fallstudien kortas ledtiden vid implementering av 

enstycksflöde, genom att de kortas kan fler moduler produceras under 

samma tid och produktionskapaciteten utökas. 

 

 Dagens produktion i ett sidoflöde (fördelen) 

Denna typ av produktion är utformad på samma sätt som dagens produktion, 

dock i ett isolerat system. Betydande att alla processer är i ett eget flöde 

bortkopplat från huvudflödet. Detta betyder att alla tidskrävande processer 

är extraherade från huvudflödet som kan öka takten. Sidoflödet kan då 

utformas efter egna behov, menandes att takt, arbetsskift och stationernas 

utformning kan speciellt utformas efter badrumsflödets behov utan att 

behöva ta i beaktning andra stationer, som det exempelvis skulle behöva i 

huvudflödet. 

 

 Mer kontroll över produktionen 

I dagens produktion är det svårt att kontrollera och effektivt styra 

produktionen på grund av dess komplexitet. Denna utformning löser det 

genom att man reducerar fyra separata badrumsflödet till ett. Input och 

output blir mycket tydligare och problem manifesteras tydligare. 

Kommunikation mellan ledning och operatörer blir klarare eftersom resultat 

är mer påtagliga. 

 

 

Nackdelar  

 Störningsmoment 

Genom att producera badrumsmodulerna på detta vis uppstår ett 

störningsmoment om Husbyggarna planerar att bygga in modulerna i 

fabriken, alternativet är att det görs direkt på byggarbetsplatsen. 

 

 Tar mer yta 

Detta gäller alla sidoflöden: att bygga ut en egen produktionslina för enbart 

badrum tar plats. 

 

 Skiftarbete 

I eftersom produktionen inte förändras mycket från befintligt system betyder 

det att ledtiderna troligen kommer vara relativt långa i jämförelse med andra 
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lösningsförslag. För att kompensera detta måste troligtvis fler arbetsskift 

implementeras.  

 

 Dagens produktion i ett sidoflöde (nackdelen) 

Som nämnt i punkten ”Tar mer yta” ovan förändras inte arbetsprocessen i 

detta system relativt till dagens produktion. Det betyder att 

effektiviseringsmöjligheterna enbart finns i Lean och stationsutformning. 

 

Badrumsmoduler i sidoflöde med förtillverkat badrumsgolv 

För- och nackdelarna i detta lösningsförslag är mycket likt ovanstående förutom att 

kostanden per modul ökar och att produktionseffektiviteten ökar. 

5.4 Frågeställning 3: För- och nackdelar med 
förtillverkade badrumsmoduler från extern 
leverantör 

 

Ett alternativ till att producera badrumsmoduler i egen regi är att köpa in dessa 

prefabricerade. I dagsläget erbjuder marknaden möjligheten att beställa 

förtillverkade badrumsmoduler enligt önskemål. Detta innebär att Husbyggarna AB 

har möjlighet att eliminera samtliga moment som tillhör badrumsproduktionen, vilket 

skulle resultera i en kortare produktionsprocess med färre risker för 

produktionsstörningar orsakat av den egna processen. 

 

5.4.1 Förtillverkade badrumsmoduler från extern 
leverantör 

Att införskaffa förtillverkade badrumsmoduler och därmed upphäva den egna 

badrumsproduktionen i fabriken innebär stora förändringar. Dels förändras 

produktionsplanen- och strukturen men också kommer resursanvändningen att 

reduceras. Dessutom blir det totala produktionsflödet i fabriken ett flertal processer 

kortare och med de borttagna arbetsstationerna frigörs produktionsytor. Detta 

alternativ eliminerar alltså ledtiden för badrumsproduktionen och dess tillhörande 

slösaktigheter. Operatörerna som frisätts arbete kan förflyttas till andra avdelningar 

och materialbesparingen gör att lagerytor frigörs.  

Dock kommer de fria lagerytorna troligtvis att behövas för att lagra de förtillverkade 

badrumsmodulerna – om inte ett effektivt just-in-time system implementeras. Med 

detta medföljer dock risker som uppmärksammas i Just-in-time-kapitlet. 

De fria produktionsytorna kan däremot återanvändas genom att fördela 

arbetsbelastningen av resterande produktionsspår. Med detta menas att befintliga 

aktiviteter delas upp i mindre aktiviteter och sprids ut över fler spår vilket 

effektiviserar produktionen.  
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Figur 112 Bilden visar på de processer som krävs för att producera en lägenhetsmodul 

 

För att samtliga lägenhetsmoduler skall produceras krävs att förtillverkningen av 

golv, väggar samt tak levererar respektive produkt till sammansättningen. Samtliga 

byggdelar monteras ihop och en modul är framställd, dessa moduler skall därefter 

kompletteras med invändigt ytskikt samt övriga installationer. 

För fallstudiens ramar gäller att en lägenhetsmodul innehållandes ett badrum, skall 

gå igenom samtliga processer enligt figur 10, dock sker ingen målning i badrummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Bilden visar på de processer som krävs för att producera en lägenhetsmodul då badrummet 
ersätts med en extern prefabricerad modul. 

 

Då badrummet köps in som en extern prefabricerad enhet försvinner särskilda 

delprocesser tillhörande badrumsproduktionen, dessa processer är visualiserade i 

figur 11 och beskrivs i Aktivitesbeskrivning, bilaga 3. 

 

Där dessa aktiviteter äger rum blir det istället möjligt att tillsätta andra 

värdeskapande processer. 
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Detta innebär att leverantören av dessa enheter har stort ansvar i att leverera i rätt 

tid med rätt kvalitet. För att inte orsaka produktionsstörningar som kan resultera i ett 

produktionsstopp hos Husbyggarna. Med ”rätt tid” menas att leveransen inte får 

komma förtidigt eller försent utan efter överenskommen tid. Levereras badrummet 

för tidigt uppstår risken att upplagsplatser saknas – detta hör ihop med att undvika 

en stor buffert för att inte påkosta fabriken onödig buffertyta. Däremot uppstår ett 

annat problem utifall leveransen ankommer försent – detta kan med stor sannolikhet 

innebära att fabriken måste införa produktionsstopp undertiden leveransen 

transporteras. 

För fabriken innebär leveranser av prefabricerade moduler införande av en mer 

omfattande logistikavdelning, för att hantera leveranserna krävs effektiv logistik av 

inkommen gods.  

 

Fördelen med förtillverkade moduler är: 

 

 Kvalitetssäkrad produkt – Leverantören skall förhålla sig till 

kvalitetsbestämmelserna som avtalats och leverera utefter dessa 

 Färre processer att kontrollera på fabriken – Denna fördel ger möjlighet 

till att fokusera och effektivisera övriga pågående processer i produktionen 

 Leveranssäkerhet – Förutsatt att parterna följer överenskommelser. 

Leveranssäkerhet för fabriken innebär att beroendet av de egna resurserna 

minskar, alltså att fabriken inte behöver förhålla sig till sin egen 

resursproduktivitet samt förseningar orsakade av den egna bemanningen. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fördelen med prefabricerade element 

är just faktum att processer eller delprocesser elimineras från huvudflödet, ledtiden 

minskar och flödet kan effektiviseras på så sätt att färre störningar uppstår. 

 

Trots fördelarna med detta alternativ finns nackdelar som kan innebära att 

implementering avstås. Den huvudsakliga faktorn bygger på 

kommunikationsflexibilitet kring dessa moduler. 

En väsentlig nackdel belyses då Husbyggarna AB går miste om möjligheten att ha 

fullständig kontroll över produktionen och därmed slutprodukten. Det kan vara till 

disfavör för Husbyggarna AB att inte ha kontroll över samtliga processer i 

produktionen, ändringar i produkten och produktutvecklingsprocessen blir på så sätt 

längre. Det uppstår således fler led som ska ta emot och hantera information, 

ledtiden ökar då kommunikationsvägarna blir längre. Att ha badrumsproduktionen 

på egen regi underlättar kommunikationen mellan de discipliner som samverkar för 

att framställa en slutprodukt. Ständig projektering av produkten kräver korta 

kommunikationsvägar för att effektivt nå det slutliga målet. Produkten skall sedan 

byggas och de tekniska aspekterna skall undersökas, ur detta perspektiv är det 

önskvärt att ha produkten nära till hands. Kommunikation är väsentlig för en effektiv 

projektering, ändringar och tillägg kan snabbt appliceras och ett resultat kan då 

analyseras flexibelt.    
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Sammanfattning av diskussion: 

Examensarbetet har redovisat att alla lösningsförslag är mer- eller mindre attraktiva 

för Husbyggarna AB med olika hög inverkan på produktion och ledtiderna. Vad 

författarna skulle rekommendera är implementering av resultaten från frågeställning 

1, på kort sikt, och optimerar produktionen genom enkla och kostnadseffektiva 

lösningar. Detta för att öka produktionskapacitetend men också för att ledningen 

samt operatörerna ska kunna uppleva, och utbildas inom, Lean filosofi. Detta tycks 

vara en bra modell för de nästkommande två åren – fram till år 2020 då 

enstycksflödet implementeras. 

Därefter rekommenderar författarna att Husbyggarna avetablerar sin 

badrumsproduktion och övergår till inköp av externa badrumsmoduler. Detta 

motiveras huvudsakligen två saker: 

 

 Nästan samma kostnad eller lägre – Eftersom examensarbetet var 

tvunget att göra omfattande avgränsningar kan inte kostanden för en modul 

fastställas med exakt noggrannhet. Förutom de nämnda avgränsningarna i 

fallstudien har inte heller lagerkostnader, kostnaden för produktionsyta, 

etcetera beaktats. Dock kan de erhållna resultaten med säkerhet säga att 

en nuvarande modul kostar minst 45.400kr, en inköpt modul kostar 

50.100kr. Däremot rekommenderas begäran om fler offerter, från flera olika 

leverantörer, från olika länder för att erhålla bättre uppfattning om 

marknadsutbudet. 

 Fördelarna – Att köpa in badrumsmoduler medför betydande fördelar för 

produktionen; insparande av produktionsyta, frigörande av personal, 

eliminerar kompetenskrävande processer etcetera. 

 

Eftersom en omfattande flaskhals elimineras med hjälp av denna metod menar Lean 

att en ny flaskhals kommer att dyka upp någon annanstans i flödet. Författarna 

rekommenderar därför att fortsatta studier borde ske över hela produktionen för att 

finna vart den nya flaskhalsen manifesteras. I ett enstycksflöde kommer detta finnas 

enklare då hastigheten bara behöver skruvas upp och sedan observerar vilken 

station som inte hinner med. 

 

I examensarbetet redovisas produktionen av en svensk industriell bostadsfabrik. 

Produktionen är mätt genom användning av WSM och vidare analyserad genom 

intervjuer och kostnadsberäkningar för att skapa beslutsunderlag till 

förbättringsmöjligheter som företaget möjligen kan implementera. I detta kapitel 

kommer dessa förbättringsmöjligheter diskuteras. 
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6.1 Frågeställning 1:  
 

”Går det att effektivisera badrumsproduktionen genom enkla och kostnadseffektiva 

lösningar, vilka är dess för- och nackdelar vid dagens- samt framtidens 

produktionsflöde?” 

 

Svar: 

Genom att enbart implementera Lean-filosofin samt dess tillhörande verktyg kan 

nuvarande arbetsprocesser förbättras och effektiviseras.  

Lean verktygen 5S, Kaizen, Jidoka samt PDCA anses vara enkla och 

kostnadseffektiva lösningar vars effekt kan potentiellt kan utöka 

produktionskapaciteten. Dock ska det poängteras att detta endast gäller vid 

fullständig implementering. 

Verktyget 5S – standardisering leder till ökad produktionskvalitet och ökad 

processkännedom. Genom att implementera ett standardiserat arbetssätt uppfylls 

även verktyget Jidoka (att bygga in kvalitet), detta i sin tur innebär minskat slöseri i 

form av reparation samt ändringsarbeten. För att lyckas effektivisera 

badrumsproduktionen över tid krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete, Kaizen och 

PDCA som behandlar just detta ämne analyseras i analyskapitlet, det förutsätts att 

dessa fullföljs för att eliminera slöseri på fabriken och därmed effektivisera 

produktionen. 

 

Fördelarna med en Lean-implementering i Husbyggarna ABs fabrik är många. 

Följande punkter omfattar fördelarna som potentiellt kan vara en del av 

produktionseffektiviseringen (se tabell 1:1, kapitel 3.3.4). 

 

Fördelar: 

Eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter (slöseri) i form av: 

 Icke-nödvändiga transporter 

 Väntetider 

 Produktionsfel 

 

Dessa fördelar påverkar produktionen på följande sätt: 

 Ständiga förbättringar av genomförande – effektivare arbetssätt utvecklas 

kontinuerligt 

 Effektivare produktionsflöde – kortare ledtider i produktionen och färre fel 

upptäcks 

 Effektivare informationsflöde – välinformerad och uppdaterad personal 

 Kvalitetssäkrad produkt  

 

Trots fördelarna finns det även nackdelar som bör tas hänsyn till (se tabell 1:1, 

kapitel 3.3.4). Fabriksledningen är den avgörande faktorn för att minimera 

omfattningen av följande nackdelar. 
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Nackdelar: 

 Resurskrävande vid upprätthållande av strategi och procedur 

 Kräver omställningar i fabrikskultur – ny filosofi behöver bearbetas in och 

personal måste utbildas för att vilja- och kunna efterleva dess principer 

 Fabriksstruktur behöver anpassas efter produktionsstrategi – detta kan ske 

i mindre skala, vid till exempel implementering av 5S, men även vid större 

processändringar som införande av enstycksflöde eller utökad logistik för 

Just-in-time 

 Kostnadskrävande implementering – gäller mestadels för implementering av 

enstycksflöde samt Just-in-time 

 

Vad har detta för betydelse för Husbyggarna AB? 

För Husbyggarna AB innebär det att badrumsproduktionen kan effektiviseras med 

hjälp av relativt enkla- och kostnadseffektiva metoder utan att behöva påverka den 

befintliga produktionen. Det kritiska är att utbilda all personal i Lean-filosofin så att 

samtliga har samma tydliga mål och vision. Att börja med implementering av Lean 

verktyg i liten skala kan vara ett bra sätt att sakta men säkert bygga upp en bra 

grund för framtida produktionsplaner. Detta ger fabriken möjligheten att adaptera 

och lära sig nya metoder och verktyg berörande Lean. 

På grund av lösningsförslaget relativt låga implementeringskostnad kan 

Husbyggarna AB överväga att införa detta i sin befintliga produktion under kort sikt.  

Fastställs produktionsförändringen efter 2020-visionen kan de nästkommande åren 

ses som en träningsperiod där både fabrik, ledning och personal får i första hand 

uppleva hur Lean fungerar. Detta leder även till en successiv ökning av 

produktionskapaciteten i det befintliga flödet. Författarna anser därför att dessa 

fördelar och erfarenheter är ovärderliga medtagandes till nästa steg i 2020. 

 

Vilka konsekvenser och risker bär detta lösningsförslag? 

Förutom ovanstående för- och nackdelar bär detta lösningsförslag även risker. 

Dessa risker listas nedan och har sin grund i en omfattande bild av 

implementeringen av Lean. Specifika verktyg och metoder har inte behandlats i de 

listade riskerna, dock finns dessa analyserade i analyskapitlet.  

 

Risker: 

 Kompetensbrist – utan korrekt utbildad personal kan implementeringen av 

nya filosofier ha motsatt effekt 

 Fullföljande – vid svårigheter och missuppfattningar av Lean-produktion 

uppstår en risk för att kompromissa produktionsmetoder och därmed falla 

tillbaka på gamla produktionsmetoder 

 Lean adopteras inte av personal – bristfällig utbildning eller negativ attityd 

kan orsaka motgångar och misslyckanden av Lean-implementeringen 
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Reflektioner över resultatet 

En framgångsrik implementering av detta lösningsförslag innebär stora förbättringar 

i effektivitet berörande flödet, resursanvändningen samt kostnader. Nedan följer en 

närmare reflektion kring denna fråga. 

 

Lean minskar väntetiderna då standardisering och taktning av produktionen 

regleras av flödets effektivt.  Fluktuationerna i ledtiderna minskar då delprocesserna 

är kontrollerade och balanserade, nästkommande arbetsprocesser behöver då inte 

vänta eller försenas. Operatörerna befinner sig därför på sina börstationer istället 

för att utföra ett arbete några stationer längre fram i flödet. Med hjälp av 

standardisering bestäms tid och plats för samtliga moment och delprocesser. 

 

Flödeseffektivitet:  

Kortas väntetider, ökar flödeseffektiviteten. Tid läggs då på värdeskapande 

aktiviteter. 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
= 𝟑𝟒 % 

 

Resurseffektivitet:  

Genom att korta stödtiden och maximera processtiden med hjälp av 

standardisering, PDCA och 5S erhålls även resurseffektivitet. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑠𝑡ö𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
= 𝟓𝟏 % 

 

Kostnader: 

Samtliga kostnader för den egna produktionen kan minska, i vilken grad är dock inte 

möjligt att svara på. I dagsläget uppgår produktionskostnaden till ca 45.400 kr (med 

hänsyn till fallstudiens avgränsningar), varav ingående aktivitetskostnader beskrivs 

nedan.   

 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,34 ∗ 45359 = 𝟏𝟓. 𝟒𝟐𝟐 𝒌𝒓 

𝑆𝑡ö𝑑𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,18 ∗ 45359 = 𝟖. 𝟏𝟔𝟓 𝒌𝒓 

𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,48 ∗ 45359 = 𝟐𝟏. 𝟕𝟕𝟐 𝒌𝒓 

 

Produktionskostnaden halveras alltså i ett optimalt flöde där alla icke 

värdeskapande aktiviteter har eliminerats. 
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6.2 Frågeställning 2: 
 

”Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig utav förtillverkade 

badrumsgolv som nyckelkomponent i badrumstillverkningen, samt hur dessa skulle 

fungera i- och utan ett sidoflöde för badrum. Hur kommer dessa koncept påverka 

dagens- och framtidsvisionens produktion?” 

  

Svar 

Fördelarna med att använda sig utav förtillverkade badrumsgolv är omfattande. 

Produktionskapaciteten utökas, kompetenskrävande arbeten minskar, personal kan 

omfördelas och förstärka andra arbetsområden samt att slutproduktens 

kvalitetssäkring ökar. 

Delprocesserna hos mattläggning och dess moment elimineras, detta resulterar i 

kortare ledtider samt ett mer kontrollerat flöde där produktionen blir lättare att följa.  

Nackdelen uppstår ur ekonomisk synpunkt då denna lösning ökar 

badrumskostnaden med närmare 40 % (+12.000 kr/modul). 

Lösningsförslaget är flexibelt och kan implementeras i både befintlig produktion 

såväl som vision 2020. Följande lösning är att rekommendera och bygger på att 

producera badrumsmoduler med förtillverkat golv i ett externt sidoflöde. Detta 

sidoflöde är i sin tur ett enstycksflöde, kombinationen föredras eftersom fördelarna 

ökar produktionseffektiviteten avsevärt. Dock ska det noteras att ytterligare fördelar 

förekommer beroende på produktionssystem, dessa redovisas i analyskapitlet. 

 

Följande listade punkter är de generella fördelarna som är förklarade i detalj under 

analyskapitlet: 

 

 Bättre uppsikt över produktion 

 Problem i enstycksflöden tvingas till att lösas direkt 

 Personal i enstycksflöden motiveras till att vidareutbildas och flyttas runt i 

flödet 

 Fler skift kan sättas in för att klara den ökande produktionen 

 Bättre arbetsvillkor, ergonomi och större effektiviseringsmöjligheter vid varje 

individuell arbetsstation 

 Ökad produktionskapacitet i huvudflödet 

 Frigör personal 

 Kortar ledtid 

 Minskar antalet delprocesser 

  

Vad har detta för betydelse för Husbyggarna AB?  

Under rådande omständigheter där fabriksproduktionen redan går på högvarv, och 

framtiden ställer högre krav på produktionskapaciteten, är detta lösningsförslag ett 

värdefullt alternativ för Husbyggarna AB. 
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För att kunna bygga badrumsmodulerna med förtillverkade golv kommer både 

produktionsflödet och produkten behöva projekteras om på nytt. Detta är 

kostnadskrävande och påfrestar befintlig produktion eftersom många 

störningsmoment uppstår under implementeringen av det nya systemet, men 

eftersom Husbyggarna AB redan bestämt sig för att investera i en expansion 

annulleras detta problem eftersom implementeringen sker under utbyggnaden 

istället.  

Husbyggarna AB:s ledning måste dock överväga fördelarna jämtemot 

kostnadsökningen av slutprodukten.  

 

Vilka konsekvenser och risker bär detta lösningsförslag? 

Trots de positiva konsekvenserna som medföljer vid badrumsproduktion med 

förtillverkade badrumsgolv, finns även negativa konsekvenser och risker som måste 

beaktas.  

Detta lösningsförslag innebär stora risker och krav på leveranser och kvalitet, skulle 

dessa faktorer brista kommer produktionen att fallera längre fram i ledet. 

Produktionsstopp blir både kostsamt i fabrik och ute på byggplatser där deras 

produktionsflöde också blir drabbat. Dessa är några få risker som Husbyggarna AB 

bör ta hänsyn till. Allvarligare situationer kan uppstå när golv-leverantören riskerar 

att försättas i konkurs, detta skulle innebära att Husbyggarna AB:s produktion 

avstannar helt. Nedan listas generella risker av betydande grad som medföljer detta 

lösningsförslag, dessa är även förklarade i detalj under analyskapitlet. 

 

Risker: 

 

 Kostnadsökning 

 Leveranssäkerhet – eventuell leveransförsening från leverantör 

 Bristande kvalitet vid leverans och slutprodukt 

 Leverantör/tillverkare försätts i konkurs 

 Projektering av badrumsgolv uppfyller inte kraven från Husbyggarna AB 

 Felprojektering 

 Hög personalomsättning 

 

Reflektioner över resultatet 

Liksom implementeringen av Lean gäller det för detta lösningsförslag att 

implementeringen sker framgångsrikt för att uppnå önskvärd effekt. Förbättringarna 

kommer ske i flödet på så sätt att färre delprocesser behöver utföras och färre 

beroende processer förekommer. Ledtiden lider på så sätt av färre fluktuationer som 

uppstår på grund av förseningar i utförandet av delprocesser, dessutom finns det 

möjlighet till att öka resurs- och flödeseffektiviteten med hjälp av ett enstycksflöde 

som produktionssystem.  

Den negativa faktorn i detta lösningsalternativ är kostnaden, självkostnaden för en 

badrumsmodul blir högre än alternativet för egenproduktion. 
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Ett enstycksflöde medför implementeringen av Lean produktion, detta medför 

fördelar som finns listade under svaret för denna frågeställning. Resultatet leder till 

kortare ledtider som innebär möjlighet till högre produktionstakt samt lägre 

produktionskostnad per enhet. I dagsläget beräknas offerten i samband med 

kompletterande byggdelar uppgå till ca 57.400 kr (se Totalkostnad för bad med 

prefabricerat golv i kapitel 4.6), denna produktionskostnad blir därmed ca 40 % 

dyrare är den egenproducerade som uppgår till ca 45.400 kr. 

I ett enstycksflöde kan självkostnad minska då Lean implementeras och slöseri har 

eliminerats. Detta gäller även för resurs- och flödeseffektiviteten som är ett mått på 

aktiviteten på fabriken och dess produktion. 

 

6.3 Frågeställning 3: 
 

”Vilken inverkan samt vilka för- och nackdelar skulle förekomma om företaget 

extraherar badrumsproduktionen från huvudflödet och a) Tillverkning av 

badrumsmoduler i ett sidoflöde eller b) Inköp av prefabricerade badrumsmoduler av 

extern leverantör.” 

  

Svar  

a) Ett alternativ till dagens produktion är att flytta ut badrumsproduktionen till 

ett sidoflöde som enbart behandlar badrum. Detta löser upp flaskhalsen som 

badrummet bidrar med i dagsläget. Vidare kan detta alternativ vara ett bra 

lösningsförslag med avseende på det eventuella framtida 

produktionssystemet som ska implementeras.  

 

I ett sidoflöde som grundar sig på dagens produktionssystem kan stora 

svårigheter i effektivitet uppstå – det kan antas att självkostnaden, 

resurseffektiviteten samt flödeseffektiviteten förblir densamma som det 

beräknade enligt dagens produktion.  

I ett sidoflöde som däremot bygger på ett enstycksflöde kan det antas att 

stora förbättringar går att åstadkomma. Ett enstycksflöde förutsätter en Lean 

implementering, därmed kan dess fördelar antas effektivisera produktionen 

och dess faktorer som bland annat kostnads- resurs- och flödeseffektivitet. 

 

Fördelarna med detta alternativ är följande: 

 

 Bättre optimerade arbetsstationer 

 Ökad arbetstakt och arbete sker mot buffert 

 Fördelar med enstycksflöde 

 Möjlighet till ökad produktionskapacitet  

 En mer industrialiserad process där komplexa delmoment inte 

orsakar störningar i produktionsflödet 
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b) Alternativet att köpa in prefabricerade badrumsmoduler har många fördelar. 

Hanteringen av badrumsproduktionen i fabriken minimeras, eller till och med 

elimineras, och ledtiden för hela modulbyggnationen förkortas. Avgörande 

för förverkligande av detta lösningsförslag är priset per modul och 

produktkvaliteten, enligt offerter som samlats in av tillverkare kan det 

konstateras att detta alternativ är mest lönsamt – ur ekonomisk och 

effektivitetssynpunkt. Det mest lönsamma erbjudandet har en kostnad som 

överstiger den egna självkostnaden av badrumsproduktionen med enbart ca 

10 %, en närmare diskussion kring offerten sker nedan. En sammanfattad 

fördelslista till detta lösningsalternativ följer nedan. 

 

Punkter för generella fördelarna med inköp av externa badrumsmoduler: 

 

 Eliminerar samtliga processer samt störningar associerade med 

badrumstillverkning 

 Kostnadseffektivt alternativ 

 Kvalitetssäkrad produkt 

 Ökad produktionskapacitet 

 Fuktrisker och kontrollen överlämnas på annan entreprenör 

 Produktionsledtiden minskas med 28h (matt- och kakelsättning) + 7h 

(vägg- och bjälklagsproduktion) 

 En mer industrialiserad process där komplexa delmoment inte 

orsakar störningar i produktionsflödet 

 

Vad har detta för betydelse för Husbyggarna AB? 

För Husbyggarna AB krävs det att för alternativ a) Tillverkning av badrumsmoduler 

i ett sidoflöde, bygga ut en ny produktionslina som enbart behandlar 

badrumsmoduler – detta innebär en hög investeringskostnad. Fördelarna är som 

tidigare nämnt; optimering av arbetsstationer och därmed ökad produktivitet, fler 

arbetsskift på fabriken för att öka produktionskapaciteten samt ett effektivt arbete 

med Lean och förbättringar kring produktionsflödet. 

För alternativ b) Inköp av prefabricerade badrumsmoduler av extern leverantör, 

innebär det för Husbyggarna AB att samtliga processer samt produktionsstationer 

tillhörande badrumsproduktionen avvecklas.  

Faktorer som bör beaktas vid eventuell avskaffning av arbetsstationer och 

processer är lageryta och hantering av inkommande förtillverkade moduler. 

Dessutom krävs det en expansion av logistiken som hanterar flödet av leveranser 

och transporter till och från fabriken om inte badrumsmodulerna blir skickade direkt 

till byggplatsen. 

 

Vilka konsekvenser och risker bär detta lösningsförslag? 

Att badrumsproduktionen sker i ett enstycksflöde har sina fördelar, de positiva 

konsekvenserna diskuteras ovan, dock ska det även tas hänsyn till riskerna. Många 

risker är de samma som medförs av implementeringen av Lean, men det tillkommer 
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ytterligare några då produktionssystemet inte bygger på Lean produktion och 

enstycksflöden. Nedan listas de risker som anses vara väsentliga för detta 

lösningsförslag (alternativ a)). 

 

 Störningsmoment i produktionsprocessen 

 Risk för kompetensbrist – omfattande Lean-utbildning kan krävas för de 

anställda 

 Risk för att delvis implementera strategier – vid svårigheter och 

missuppfattningar av Lean-produktion uppstår en risk för att kompromissa 

produktionsmetoder och därmed falla tillbaka på gamla produktionsmetoder 

 Strategier och filosofi anammas inte av de anställda – bristfällig utbildning 

eller negativ attityd kan orsaka motgångar och misslyckanden av Lean-

implementeringen 

 Ineffektivitet i flödeseffektivitet och resurseffektivitet 

 Långa ledtider 

 

Förtillverkade badrumsmoduler är det alternativet som underlättar produktionen 

mest, detta förslag kan rekommenderas på grund av dess fördelar och kapabilitet 

att öka produktionskapaciteten av lägenhetsmoduler på fabriken. Dock förekommer 

det risker även här, nedan listas de risker och konsekvenser som följer detta 

alternativ. 

 

Risker 

 

 Leveransförseningar 

 Projekteringsfel 

 Leveransskador  

 Störningar i produktionsprocessen som kan förekomma vid insättning av 

prefabricerad modul i produktionsflödet 

 Hög personalomsättning  

 Vikt och hållfasthet måste undersökas 

 Leverantör/tillverkare försätts i konkurs 

 Projekteringen av badrummet utförs inte enligt kraven från Husbyggarna AB 

 

Reflektioner över resultatet 

 

För att uppnå ett resultat som Husbyggarna AB kan vara nöjda med, krävs det att 

sidoflödet som byggs ut effektiviseras på så sätt att produktionskapaciteten kan öka 

enligt företagets vision för år 2020. Det är inte möjligt att i dagsläget veta 

framgångarna med detta lösningsalternativ, detta beror på att ett resultat av den 

framtida produktionen inte är mätbart i dagsläget. Det kan endast antas att, utifrån 

beprövade modeller och produktionssystem, ett framgångsrikt resultat är möjligt. 

Som tidigare diskuterat innebär ett framgångsrikt utfall en minskad självkostnad, 
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högre produktkvalitet, säkrare leveranser, högre produktionskapacitet samt ett 

effektivare produktionsflöde i form av ingen eller minimal slöseri.  

 

Badrumsproduktionen på fabriken kommer att upphöra i stora drag, samtliga 

processer berörande montering och bearbetning elimineras. Detta innebär att den 

generella ledtiden för produktionen av en lägenhet minskar med den tiden 

badrumsproduktionen krävde, alltså ca 35 timmar. Dock är det viktigt att notera att 

följande processer kan komma att hanteras på fabriken; inköp, planering och 

projektering, transport samt eventuell insättning av prefabricerad modul i tillhörande 

lägenhetsmodul på produktionslinan. 

Resurser som då frigjorts kan användas där behovet uppstår, eftersom 

produktionen skall öka avsevärt, kan det möjligtvis uppstå flera arbetsskift på 

fabriken. Dessutom uppstår nya arbetsuppgifter i form av bland annat logistik- och 

materialhantering. 

Avgörande för genomförandet av detta lösningsförslag är priset per modul och 

produktkvaliteten, enligt offerter erbjuds prefabricerade moduler till ett pris om 

50.100kr respektive 73.600kr samt 76.200kr. Offert #2 erbjuder det lönsammaste 

förslaget som innebär en kostnadsökning om ca 10 % i jämförelse med 

självkostnaden för den egen producerade modulen. Denna offert erbjuder dock 

ytskikt som klinkers samt golvvärme, dock skall det noteras att inredning- och 

tillbehörsval inte gäller enligt Husbyggarna AB:s önskemål då stor risk för ändrade 

artiklar i framtiden förekommer.    

  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 

Avslutningsvis rekommenderar författarna att implementera inköp av förtillverkade 

badrumsmoduler. Denna lösning är kostnadseffektiv, avlastar produktionsflödet och 

frigör personal till att utföra andra aktiviteter. Genom att köpa in förtillverkade 

badrumsmoduler elimineras drygt 28 timmars ledtid från produktionen, två arbetare 

per modul frigörs, produktions- och lageryta frigörs och en säkrare produkt med mer 

exklusiva ytskikt levereras till kunden eftersom modulen produceras hos en 

specialist. Kostnaden för detta alternativ, i jämförelse med produktion på egen regi, 

ökar enbart med drygt 4.700kr. Detta anser författarna vara en lönsam investering. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att vissa kostnadselement inte är beaktade, vilket 

resulterar i att den verkliga kostnadsskillnaden troligtvis kommer vara mindre än 

ovannämnda. 

  

Vidare är det viktigt att åter påpeka att badrumsmodulen tillverkade i befintlig 

produktion är lite dyrare än vad examensarbetet redovisar. På grund av fallstudiens 

avgränsningar har inte alla parametrar kunnat beaktas, såsom tak- och 

väggproduktion, montering av interiör, etc. 
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Författarna vill dock tydligt poängtera att dessa rekommendationer är mestadels 

baserade på den erhållna informationen från examensarbetet. Författarna anser att 

de erhålla ekonomiska resultaten pekar på att externa badrumsmoduler kommer 

bidra med högst lönsamhet. Dock har examensarbetet inte gjort någon 

totalkostnadsanalys av hur implementeringskostnaden skulle påverka 

kostnadsbilden och kan därför inte med säkerhet säga att denna lösning kommer 

vara mest lämpad under omständigheterna. 

Vidare måste Husbyggarna AB ingå i ett långsiktigt avtal med en extern leverantör 

som kommer leverera badrumsmodulerna. Detta är också en riskfaktor då företaget 

kan gå i konkurs, öka priser eller något annat ofördelaktigt. Sist kan Husbyggarna 

inte heller be sina leverantörer att tillverka mer om/när Husbyggarna kommer vilja 

expandera ytterligare. 

 

En annan infallsvinkel av denna rekommendation är ur Lean-perspektivet. Där Lean 

menar inte att skapa kostnadsbesparingar utan att skapa ett effektivare flöde. 

Med detta sagt är alternativet till ovannämnda rekommendation att utveckla 

produktionsflödet på den befintliga fabriken, denna metod kan bli lönsamt då flödet 

är Lean-grundat och samtliga icke-värdeskapande aktiviteter eliminerats. Ett 

utvecklingsarbete som baseras på Lean har stor potential, däribland inräknat högre 

kvalitet, kostnadseffektivitet, kontroll över produktionen. 

 

6.5 Vidare forskning 
Trots att rapporten är genomgående och noggrann är den fortfarande översiktlig, 

det skulle vara intressant att fördjupa sin forskning ytterligare i ämnet.  

Avgränsningarna är strikta och försummar inverkan på hela fabrikensystemet, 

examensarbetet fokuserar på att kartlägga badrumsproduktionen och tydliggöra 

dess förbättringsmöjligheter. Däremot finns inte tillräcklig information för att kunna 

göra exakta beräkningar på hur dessa förbättringsmöjligheter kommer att påverka 

hela fabrikens system. Därför rekommenderas att nästa forskningssteg blir att utöka 

forskningsområdet och undersöka hela fabriksflödet på samma sätt som fallstudien 

undersökte badrumsflödet. På så vis får företaget en bättre uppfattning om vart 

andra flaskhalsar befinner sig i produktionen och om förslagslösningarna belastar- 

eller avlastar dessa.  
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Bilaga 1: Grafisk sammanställning av värdeflöde i 
Fabriken 

 

 
 

Graf 1 

 

Sammanställda värdeflödet i fabriken 

 

Graf 1 redogör för värdeflödet av badrumstillverkningen på fabriken. Där värdeflöde 

innefattar samtliga aktiviteter, värde- och icke-värdeskapande, för att framställa ett 

badrum. Denna fördelning behandlar samtliga observationer gjorda på fabriken, 

antalet observationer av respektive tidskategori (processtid, stödtid, väntetid samt 

oklar tid) är fördelade över det totala antalet observationer för att erhålla en 

fördelning uttryckt i andel. 

 

Processtiden definieras av värdeskapande aktiviteter, alltså aktiviteter som tillför ett 

värde för slutprodukten och kunden.  

Stödtid definieras som aktiviteter nödvändiga för operatören och/eller produktionen 

att kunna utföra en värdeskapande aktivitet. Dock tillför stödtid inget värde till 

slutprodukten eller kunden. Exempelvis hämta material. 

Väntetid definieras av icke-värdeskapande aktiviteter – vilka inte tillför något typ av 

värde till slutprodukt/kund eller bidrar till produktionen.  

Oklart kategoriseras som oklara aktiviteter där protokollföraren inte kunde avgöra 

om operatören utförde en stödprocess eller skulle antecknas som väntetid. 

Exempelvis när operatörer samtalade – detta kunde vara jobbrelaterat eller fritid. 

 



98 
 

Varje observation antecknades som en instans, dessa instanser summerades till ett 

totalt antal aktiviteter utförda i fabriken och divideras sedan upp i respektive 

aktivitetstid för att erhålla fördelningen i graf 1. 

 

Denna graf omfattar samtliga arbetslag som beaktats på fabriken under fallstudiens 

datainsamlingsperiod. Värdeflödet påbörjas vid station 1 efter det att 

sammansättningen slutförts och avslutas vid station 7 – 8, alltså, vid teoretisk möjlig 

tillgång fram till modulen blir färdigställd av kakellaget. 
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Graf 2 

Redovisning av operatörernas värdeflöde 

För att finna förklaringar- och lösningsförslag till graf 1 är det viktigt att börja med att 

undersöka dagens interna system och hur det fungerar. I detta fall är det 

operatörerna. Den viktigaste frågan är om bristerna sitter i systemet eller 

arbetssättet?  

 

De tre ovanstående graferna visualiserar en genomsnittlig operatörs produktivitet 

samt ett kollektivt genomsnitt för en operatörs produktivitet i badrumstillverkningen. 

Graferna visar operatörernas följande: 

 

 Processtid – Arbetstid som skapar värde för kund 

 Stödtid – Arbetstid som inte skapar värde för kund men är nödvändigt arbete 

för att kunna slutföra produkten 

 Övrig tid – Detta är arbetstid som operatören ägnar åt fritidsaktiviteter 

 Oklart – Protokollföraren kunde inte avgöra arbetets definition 
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Vidare definieras: 

 

 Processtid + Stödtid = Produktivitet 

 Processtid = Effekt 

 

Definitionernas syfte är att inte göras färgblind och bara se ”grönt”, ”gult” och ”rött”. 

Beaktas den genomsnittlig operatörs produktivitet är det enkelt att fastna i tanken 

att operatörerna enbart är produktiva 58 % av tiden. Detta är dock inte fallet; 

operatörerna är faktiskt produktiva 88 % av tiden. Eftersom 58 % av tiden skapar 

operatören värde åt kunden och 30 % av tiden förbereder operatören arbete för att 

kunna skapa värde. Effekten av en hel arbetsdag är dock att bara 58 % av dagen 

ägnas åt värdeskapande aktiviteter. 

Vad som kan tolkas från dessa grafer är att fabriken inte har tillräckligt 

standardiserade processer för att operatören ska kunna jobba effektivt under större 

delar av sin arbetsdag. Operatörerna är produktiva och jobbar hårt men logistiken i 

fabriken tillåter dem inte att arbeta effektivt. Alltså måste stödtiden, tillsammans med 

den höga övriga tiden, är moment som måste successivt arbetas bort för att 

maximera effektiviteten.  

 

  



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Graf 3       

Sammanställda ledtider 

 

Graf 3 är en visuell sammanställning av alla de färdigställda modulers totala ledtider 

(Gråa stapeln) som observerats under fallstudien. Dessa moduler har alltså 

observerats från dess teoretiska start vid station 1 där en operatör, teoretiskt sett, 

skulle kunna stiga in och påbörja mattläggningens första aktivitet - spackling. Fram 

till att kakelläggaren är klar med alla sina aktiviteter och badrummet slutligen klassas 

som färdigt enligt fallstudiens definition.  

 

Stapeldiagrammet visar de observerade modulernas ledtid där startpunkten utgörs 

av den teoretiska starten fram till det faktiska avslutandet. De totala ledtiderna 

varierar mellan 25 och 32 timmar, dock är det viktigt att poängtera att de stora 

tidsvariationerna kan ligga i att olika operatörer med olika erfarenhet har närvarat, 

det har förekommit personalbrist i fabriken, men framför allt har modulerna inte haft 

samma takttider vilken är en stor påverkande faktor.  

Att takttiden och personalprotokoll inte antecknades var ett metodmisstag som 

skulle kommit till användning.  

 

Vidare visualiseras de två lag som närvarar vid badrumstillverkningen – mattlaget 

och kakellaget. Där mattlagets aktiviteter börjar vid golvspackling och slutar vid 

färdiglagt badrumsmatta och alla skarvar i väggar samt hörn är tätade. Kakellagets 

aktiviteter börjar efter mattlagets utträde och slutar efter alla badrumsväggar är 

fogade och håltagning för el är klar. 

 

Den totala ledtiden har fördelats i matt- respektive kakellagets ledtider för att erhålla 

en uppfattning om tidfördelningen av den totala ledtiden.  

 

 

Mattlaget 

 

Vi ser att ledtiderna varierar anmärkningsvärt hos mattlaget vilket intuitivt indikerar 

om obalans i en industrialiserad miljö. Vid vidare beaktning av mattlagets staplar 

fångas uppmärksamheten huvudsakligen utav två saker:  

 

De långa ledtiderna (10 – 18 timmar) 

Den höga ledtidsvariationen 

  

Ursprunget till dessa avvikelser härstammar nog ifrån flera parametrar: 

 

Variation i antal aktiva operatörer 

Långa väntetider  

Underbemanning 

Varierande takttider 

Operatörernas individuella arbetsförmåga 
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Kakellaget 

 

Även i detta arbetslag förekommer stora fluktuationer i ledtiderna vilket också skulle 

indikera på obalans i produktionsflödet. Observation av hela grafens resultat 

möjliggör ett antagande att kakellagets arbete reflekteras i stor grad av de tidigare 

mattlagets prestationer. När mattlaget halkat efter tvingades kakellaget att arbeta in 

tiden, detta syns tydligt i stapel C3004, C3003 och C2006. Logiskt ska mattläggning 

ta kortare tid än kakelsättning.  

Tittandes på C4004 och C1003 syns också kakellagets påverkan av för hastig 

mattläggning, eftersom mattan är klar tidigare blir kakellagets ledtid längre – 

beroende ofta på att operatören har högre tidsmarginal och kan arbeta mindre 

effektivt. 

 

Detta kan bero på följande anledningar: 

 

Fallstudiens definition: När mattlaget träder ut påbörjas kakellagets ledtid och den 

tänkta operatören fortfarande befinner sig i en tidigare modul 

Underbemanning 

Långa väntetider 

Varierande takttider 

Operatörernas individuella arbetsförmåga 

Varierande antal operatörer 

 

Eftersom ett fabrikssystem är ytterst komplext är det omöjligt att, i bara en graf, 

klargöra och kartlägga hur- och varför dessa variationer förekommer - denna graf 

visar bara nulägets ledtider. Graf 4 kommer ta nästa steg i förklaringsprocessen där 

ledtidsvariationen diskuteras i detalj. 
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Graf 4 

Aktivitetsfördelning 

 

Graf 4 är en visuell sammanställning över alla aktiviteter involverade i fabrikens 

badrumsproduktion. Uträkningen av dessa har skett genom att mätpunkterna har 

räknats som individuella instanser vars summering har dividerats genom de totala 

antalet mätpunkter. Denna uträkning ger en genomsnittlig aktivitetsfördelning över 

alla aktiviteter i hela fabriken och därmed en uppfattning om vart tid spenderas och 

i vilken grad.  

Genomsnittsledtiden för en badrumsmodul är 28 timmar 18 minuter (28,17h) och 

kräver 26 olika aktiviteter för att färdigställas. Parenteserna i grafen informerar om 

genomsnittstiden varje aktivitet tar, baserat på badrumsmodulens 

genomsnittsledtid. 

 

Grafen är av väsentlig betydelse eftersom information kring vilka aktiviteter ett 

badrum måste genomgå och dess storleksordningar. Vid beaktning av topp 5 

aktiviteterna i grafen klargörs det att endast en av de fem aktiviteterna är 

värdeskapande. Vidare är den största aktiviteten som motsvarar nästan en tredjedel 

av tiden – ingen aktivitet.  
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Graf 5 

 

Totala ledtider utan väntetid 

 

Graf 5 är en vidareutveckling av graf 3; där den totala ledtiden och ledtiderna för 

arbetslagen i en badrumsmodul redovisades. Denna graf utgår utifrån samma 

premiss som tidigare förutom att väntetiderna där modulen saknar en aktiv operatör 

(exklusive torktid) blivit bort subtraherade. Detta, med stöd av graf 3, möjliggör en 

visualisering kring hur stor inverkan personalbrist har på ledtiderna. Staplarna 

representerar de faktiska arbetstiderna som varje modul krävt för att framställas.  

 

De vågräta linjerna representerar ”börtider”, alltså tider som respektive arbetslag 

bör hålla sig inom för att hinna med den planerade produktionen. Dessa är erhållna 

av produktionsledare för att kunna få en uppfattning om hur ledtiderna reflekterar 

tidplanen. 

 

Beaktas hela grafen framkommer det att ledtiderna är relativt balanserade, i 

synnerlighet runt mitten (C1003, C3003 och C3002). Det framkommer dock tre 

tydliga utstick, nämligen kakel och matta i C3004, kakel i C4005, matta i C2006 och 

kakel C4004. Beaktas samma moduler i graf 3, som visar värdeflödet utan 

väntetider, ser dessa relativt normala ut i jämförelse med resterande. Detta visar 

hur väntetiden kan vilseledande avläsningar. Exempelvis framgick C3003 som en 

varningsflagga i graf 7 men beaktas samma moduls genomförda arbete i graf 5 

framkommer det att arbetet skedde på planerat vis. 

 

Anledningen till varför utsticken sker framgår inte av någon graf utan av personliga 

anteckningar förda av författarna vid mättillfället och presenteras här: 

 

C3004 

Produktionsprocessen började med att spacklingen börjades på station 2 och 

därmed hamnade hela torktiden på den första arbetsstationen. Därefter började inte 

arbetet direkt efter torktiden var över utan ytligare väntetid lades på. Mattläggningen 

började först i slutet av station 3 i normal arbetstakt och avslutades i slutet av station 

4. Kakelsättningen började först på station 6 med två aktiva operatörer. Modulen 

avslutades på station 7 strax efter framflytt från station 6. 

 

C4005 

På grund av mindre förseningar började mattläggningen i C4005 i början av station 

3. Arbetet pågick i ca 2,5 timmar där operatören tog egen rast, arbetet avslutades i 

slutet av station 4. Därefter startade en 3 timmar lång väntetid tills en kakelläggare 

gick in i modulen på station 5, arbetet avslutade på station 6. 

 

C2006 
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Modul C2006 var orörd i fyra stationen innan mattläggaren gick in på station 5 och 

började jobba. Arbetet avslutades på samma station och på station 6 gick en ensam 

kakelläggare och avslutade sitt jobb på station 7. 

 

C4004 

I denna modul gick arbetet som planerat dock halkade kakelläggaren efter och detta 

syns därefter i resultatet. 

 

 

 

   

  



110 
 

  

C
4

0
0

4
 frå

n
 s

ta
tio

n
 2

 

C
4

0
0

4
 frå

n
 s

ta
tio

n
 1

 



111 
 

Graf 6 

 

Värdeflöde för individuella moduler och hur dessa påverkas av startdefinitionen  

 

Ovanstående graf 6 är en visualisering av värdeflödet i fabriken och hur värdena 

påverkas beroende på vilken definition av startpunkt som beaktas. Fallstudiens 

definition beaktas i den övre raden där station 1 är uttryck som teoretisk startpunkt, 

emellertid är den nedre raden fabrikens nuvarande startpunkt i dagsläget. De 

mittersta cirkeldiagrammen representerar dagens värdflödesgenomsnitt medan de 

två yttre cirkelparen representerar två godtyckliga modulers värdeflöde. Dessa är 

menade att visa hur hög variansen är mellan olika moduler och i jämförelse med 

genomsnittet. 

Observeras grafen noteras det stora varianser i processtid och övrig tid medan 

stödtid förblir statisk. 
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Graf 7 

 

Typsikt dagligt värdeflöde 

 

Graf 7 demonstrerar en godtycklig produktionsdag på fabriken. Samtliga 

observationer för fallstudien har beaktats för denna visualisering som representerar 

en typisk produktionsdag.  

Y-axeln anger den procentuella andelen för respektive observerad tidskategori 

(processtid, stödtid, väntetid samt oklar tid) per modul som uppmäts. X-axeln anger 

i sin tur de berörda modulnummer. 

Denna graf visar på hur en godtycklig dag ser ut på fabriken, av grafen kan det 

poängteras att närmare en tredjedel av modulerna står inaktiva. Denna observation 

styrks med hjälp av figur 9 ”operatörsfördelning”, dessa grafer bygger tillsammans 

upp för ett argument kring behovet av eliminering av slöseri i form av väntetid samt 

outnyttjade resurser. 
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Graf 8 

 

Resursfördelning 

 

Graf 8 presenterar resursfördelningen observerad vid datainsamlingen på fabriken, 

samtliga observationer visualiseras i grafen där resursfördelningen beskrivs av 

processtid summerad med stödtid.  

 

Processtiden definieras av värdeskapande aktiviteter, alltså aktiviteter som tillför ett 

värde för slutprodukten och kunden.  

Stödtid definieras som aktiviteter nödvändiga för operatören och/eller produktionen 

att kunna utföra en värdeskapande aktivitet. Dock tillför stödtid inget värde till 

slutprodukten eller kunden. Exempelvis hämta material. 

 

Varje observation har antecknats som en instans för att vidare erhålla fördelningen 

i graf 8 genom att summera antalet observationer som berör processtid samt stödtid, 

för respektive station. 

Samtliga observationer på produktionsspåren samt för arbetslagen har behandlats 

i grafen. X-axeln behandlar de summerade stationerna 1-8 på samtliga fyra spår. Y-

axeln visar det summerade antalet observationer uppmätta för respektive station, 

där mätetalet är i antal observationer. Denna fördelning visar vart resurserna varit 

aktiva på spåren.  

 

Viktig notering är att takttiderna för samtliga spår varierat. Dessutom noteras det 

anmärkas att spår 1 & 2 består av totalt 8 stationer, medan spår 3 & 4 består av 

totalt 9 stationer (se figur 1, s.15). Faktum att antalet stationer på spåren varierar 

påverkar antalet observationer på respektive station, färre observationer kommer 

ske på spår 3 & 4, station 8, eftersom inga aktiviteter sker på denna station på spår 

1 & 2 (se börstationer i figur 1, s.15). Börstationer är de teoretiskt beräknade 

stationer vilka respektive mattlag skall verka på samt avsluta sitt arbete. Mattlaget 

har station 2 & 3 till förfogande, kakellaget har därmed station 3 – 7 till förfogande.  
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Börtider (graf 9) 

 

Samtliga börtider beaktas som nyckeltal för vilka respektive arbetslag skall arbeta 

efter för att hålla takttiden. Takttiden som gäller för produktionen är 4h 9min. 

Arbetslagen har olika nyckeltal för utförandet av respektive arbete på grund av att 

processerna för arbetslagen kräver olika lång tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande börtider / nyckeltal gäller för arbetslagen 

 

Mattlag 

Till förfogande 6 timmar där första aktivitet (spackling) skall utföras på station 2 och 

mattläggningen skall vara färdig på station 3. Mattlaget har alltså ca 2 stationer till 

förfogande att avsluta arbetet med mattläggning. 

 

Kakellag 

Till förfogande, 12h, där första aktivitet (måttsättning på vägg) skall utföras på 

station 3 – 4 och kakelsättningen skall vara färdig på station 6 – 7. Kakellaget har 

alltså ca 3 stationer till förfogande att avsluta arbetet med kakelsättningen.  

Figur 1: Fabrikens planerade stationsfördelning 

Produktionsspår samt Börstationer hos Husbyggarna AB 
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Graf 10 

 

Väntetidsfördelning 

 

Graf 10 sammanställer samtliga mätpunkter som representerar väntetiden i 

badrumsproduktionen. Väntetid innebär att ingen aktivitet sker i en redan påbörjad 

modul vid observationstillfället.  

Samtliga observationer är sammanställda och visualiserade på y-axeln där 

mätetalet är i antal observationer. X-axeln behandlar i sin tur de summerade 

stationerna 1 – 8 på samtliga fyra spår. Observationerna är fördelade över 

stationerna för att visa på vart väntetiden förekommer som mest respektive minst.  

 

Denna graf visar på två avtagande linjer som vardera representerar ett arbetslag. 

Den gröna linjen representerar mattlaget medan den blåa linjen representerar 

kakellaget.  

Mattlagets väntetid minskar succesivt fram till station 6. Det kan poängteras att 

mattlagets aktiviteter skall enligt de avsatta tiderna avslutas på station 3 (se 

Börtider, graf 9). 

Likaså minskar väntetiden för kakellaget som för mattlaget. Kakellaget skall 

teoretiskt påbörja sina aktiviteter på station 3 eller 4 och sedan avsluta tre stationer 

senare i enighet med takttiden (se Börtider, graf 9).  

 

Grafen kan tolkas enligt följande: 

När väntetiden är hög – Minskar resursanvändningen samt resurseffektiviteten.  

När väntetiden är låg – Ökar resursanvändningen samt resurseffektiviteten. 

 

I kombination med graf 8 (Resursfördelning) kan det konstateras att mattlaget ökat 

sina resurser på station 3 och samtidigt minskat väntetiden för att hinna med 

färdigställandet av mattläggningen innan leverans på börstationen. 

Kakellaget har i sin tur hög väntetid vid startpositionen (station 3 – 4) och låg 

resursanvändning. Vid station 6 – 7, då arbetet enligt takttid samt avsatt tid för 

arbetslaget skall vara färdig, minskar väntetiden samtidigt som resursanvändningen 

är som högst på station 6.  
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Graf 11 

 

Operatörsfördelning 

 

Graf 11 redogör för antalet operatörer som närvarat vid aktiva moduler. En aktiv 

modul innebär att arbetet med mattläggning/kakelsättning har påbörjats på 

produktionsflödet. 

Denna graf omfattar samtliga arbetslag som observerats på produktionsspåren 

under fallstudiens datainsamlingsperiod. 

 

Denna fördelning behandlar samtliga observationer gjorda på fabriken, där är 

antalet operatörer per observerad modul fördelade över det totala antalet 

observationer. 

De aktiva badrumsmodulerna på samtliga spår var bemannade med en operatör 

62,51 % (grön) av tiden, medan de stod obemannade 36,57 % (röd) av tiden. Under 

kvarvarande tid, 0,92 % (gul), var modulerna bemannade med två aktiva operatörer.  

Det kan konstateras att över en tredjedel av avsatt tid för arbete använts till icke-

värdeskapande aktiviteter. Enligt arbetsbeskrivning erhållen från produktionsledare, 

skall operatörer stötta samt samarbeta för att förebygga leveransförsening.  

Det kan poängteras och belysas att tillfällen då en modul bemannats med två 

operatörer endast förekommit i mindre än 1 % av tiden.  
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Graf 12 

 

Produktion av badrum fördelat över spår 

 

Graf 12 ger en sammanställning och visualisering av alla observationer tagna av 

författarna under fabriksbesöket och fördelar dessa över samtliga produktionsspår. 

Observationerna representerar aktiviteter från både färdigställda- och icke 

färdigställda badrumsmoduler. Detta för att erhålla en uppfattning om 

arbetsfördelningen på produktionsspåren.  

 

OBS: Något som inte framgår i grafen men måste uppmärksammas är att spåren 

inte har lika förutsättningar. Spår 1 och 2 har 8 arbetsstationer och en 

produktionstakt på cirka 16 moduler i veckan. Medan Spår 3 och 4 har 9 

arbetsstationer och en produktionstakt på cirka 19 moduler i veckan – spår 3 och 4 

ska alltså producera mer än 1 och 2 vid en balanserad arbetsfördelning. 

 

Teoretiskt sett: 

Eftersom alla moduler kräver ungefär samma mängd arbete att slutföra skulle ett 

helt balanserat flöde vara fördelat med ca 25 % på vardera spår med några 

procentenheters varians. Dock är det givet att spår 3 och 4 har högre takttid än spår 

1 och 2 – vilket medför en högre belastning men belastningen ska också vara jämt 

fördelad mellan spåren. En exempelvis förväntad fördelning skulle kunna vara (med 

några procentenheters varians): 

 

Spår 1: 20 % 

Spår 2: 20 % 

Spår 3: 30 % 

Spår 4: 30 % 

 

Tolkning av grafen: 

Grafen speglar teorin och den förväntade fördelningen relativt väl förutom 

fördelningen på spår 3. Eftersom spår 3 har samma förutsättningar som spår 4 bör 

fördelningen vara lika eller inom samma ramar. Detta är dock inte fallet utan 

produktionen på spår 3 är till och med längre än spår 1 och 2 vilket är 

intresseväckande.  

Författarna tolkar detta som en obalans i flödets input – det sätts in färre 

badrumsmoduler på spår 3 än i resterande spår trots att systemet ska klara av det. 

Exempelvis kan spår 4 hushålla 4 badrumsmoduler medan spår 3 hushåller endast 

2 istället för att båda delar lika. 

  

Konsekvens:  

Eftersom badrumsmoduler kräver mest tid och arbete i hela fabriken kan 

överbelastning av ett spår leda, under författarnas spekuleringar, till förseningar 

eller tvinga personal att lämna sitt ursprungliga spår för att hjälpa till. 

Kedjereaktionen kan vara att förseningar sker på det lämnade spåret. 
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Bilaga 2: Datainsamlingsprotokoll  
Produktionsflödesmätning 

Datum   Modul   LGHnr.   Spår   Observator   

            
Tid Station Aktivitet Antal OP Typ av tid Anmärkning  Aktivitet  Förkortning  Typ av tid Förkortning 

             Städning 1  Processtid operatör P 

             Spackling 2  Stödtid operatör S 

             Slipning 3  Torktid T 

             Måttsättning 4  Väntetid operatör V 

             Mattskärning 5  Oklart O 

             Limning 6    
             Mattläggning 7  Station Förkortning 

             Svetsning 8  Sammansättning 1 

             Wetstop-tejp 9  El 2 

             Pappläggning 10  Måleri 3 

             Insättning av dörrfoder 11  Badrum 4 

             Förbereda material 12  Snickeri 5 

             Blanda fix & fog 13  El 6 

             Applicera fix & fog 14  Rör 7 

             Kakelsättning 15    
             Borrning 16    
             Kakelrengörning 17    
             Väntan på information 18    
             Väntan på material 19    
             Väntan på flytt 20    
             Inväntar rast 21    
             Hämtar verktyg 22    
             Ingen aktivitet 23    
             Övrigt 24    
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Bilaga 3: Aktivitetsbeskrivning för datainsamlingsprotokollet  

  

Städning 

 Innefattar moment där operatören är klart med sitt arbete och städar efter sig, eller måste städa för att kunna fortsätta. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom det anses vara nödvändigt att arbetsytorna är rena för att kunna utföra ett bra arbete. Detta tillför 
dock inget mervärde för kunden. 

  

Spackling 

 Förberedande moment inför matt-läggningen där skarvar och springor i golvet täcks. 

 Kategoriseras som ”Processtid” eftersom momentet är nödvändigt för att kunna uppnå badrumskriterier ställda av BBR och kunden. 
  

Slipning 

 När spacklet från punkt ”Spackling” är torrt slipas det för att uppnå en plan och jämn yta. 

 Kategoriseras som ”Processtid” av samma anledning som ”Spackling”. 
  

Måttsättning 

 Förberedande moment för matt-läggning och kakelsättning. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom det inte tillför värde för kunden utan stödjer operatören till att kunna utföra sitt arbete. 
  

Mattskärning 

 Längdkapning av matta till badrum från leveransrullen. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom trots att detta är en värdeskapande aktivitet för kunden så är den inte tillräckligt värdeskapande för 
processtid. Momentet kan dessutom enkelt annulleras genom att köpa färdigskurna mattor. 

  

Limning 

 Applicering av lim på badrumsgolvet för att kunna fästa badrumsmattan. 

 Kategoriseras som ”Processtid” eftersom momentet är värdeskapande och nödvändigt för att kunna uppnå badrumskrav. 
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Mattläggning 

 Appliceringen av plastmattan på badrumsgolvet. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

Svetsning 

 Momentet där alla skarvar i badrumsmattan svetsas samman. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

Wetstop 

 Tätning av alla skarvar mellan golv och vägg med wetstop-tejp och silikon. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

Pappläggning 

 Avslutande moment för mattläggningen, när mattan är lagd täcks den med pappskikt. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom detta inte är värdeskapande, dock nödvändigt för att nästkommande moment ska kunna ske. 
  

Dörrfoder 

 Involverar alla moment kring insättning av dörrfoder, exklusive material- och verktygshämtning. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

Material/Verktyg 

 Beaktar tiden det tar operatören att hämta/förbereda de material och verktyg han/hon behöver för att utföra sitt arbete. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom det inte tillför värde för kunden utan stödjer operatören till att kunna utföra sitt arbete. 
  

Blanda fog & fix 

 Tiden det tar operatören att blanda fog och fix för kakelsättningen. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom det inte tillför värde för kunden utan stödjer operatören till att kunna utföra sitt arbete. 
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Applicera fix 

 Tiden det tar operatören att applicera fix på badrumsväggarna för att kunna sätta kakelplattorna. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
 

Kakelsättning 

 Tiden det tar operatören att sätta kakelplattorna på badrumsväggen. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

Borrning 

 Borrning av alla nödvändiga hål i badrummet. 

 Kategoriseras som ”Processtid” eftersom det anses vara en värdeskapande att ha hål för elektricitet etcetera. 
  

Kakelrengörning 

 Tiden det tar för operatören att rengöra kaklet från fogen efter att fogmassan har applicerats. 

 Kategoriseras som ”Processtid” (trots att detta moment kan enkelt försummas med hjälp av inköp) eftersom kunden betalar för ett 
kvalitetsbadrum. 

  

Op. Info (Oplanerat informationsutbyte) 

 Beaktar tiden där operatören inte arbetar på grund av att någon utbyter arbetsrelaterad information med denne. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom operatören inte arbetar med erhålla informationen för att kunna vidare planera sitt arbete. 
  

Väntan på flytt 

 Beaktar all tid där operatören inte arbetar på grund av att modulerna ska flyttas och vistelse i modulen är förbjuden undertiden. 

 Kategoriseras som ”Väntetid” eftersom fabriksreglerna förbjuder operatören att arbeta. 
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Inväntar rast 

 Beaktar all tid där operatören inte kan arbeta boende på inkommande rast. Ofta förekommer det att operatören blir klar med ett moment 
och inte kan påbörja nästa eftersom ett rast tillfälle närmar sig och därmed förstör arbetet. Exempelvis vid mattläggning och limning av 
badrumsgolvet. 

o Tidskriterier för ”Inväntar rast” beroende på aktivitet, överstiger operatören dessa tider har de noterade tiderna i protokollet ändrats 

till ”Övrig tid” av protokollföraren. 

 

 Blanda fix: < 10min 
 Blanda fog: < 30min 
 Mattläggning/Limning: < 35min 

 

 Kategoriseras som ”Väntetid” eftersom inget värdeskapande sker. 
  

Applicera fog 

 Beaktar enbart tiden det tar operatören att applicera fogen på kaklet. 

 Kategoriseras som ”Processtid” på grund av dess kravprofil. 
  

 

Ingen aktivitet 

 Inget arbete eller operatör infinner, eller har infunnits, i modulen under minst 30 minuter. 

 Kategoriseras som ”Väntetid” eftersom inget värdeskapande sker. 
  

Möten 

 Beaktar alla planerad informationstid där operatören deltar i, exempelvis informationsmötet på morgonen. 

 Kategoriseras som ”Stödtid” eftersom inget värdeskapande sker men operatören måste informeras för att kunna strukturera sitt arbete. 
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Oklart 

 Avser den tid där protokollföraren inte förstod eller insåg vad operatören gjorde. 

 Kategoriseras som ”Oklart” 
  
Torktid 

 Avser all tid där operatören inte kunde arbeta på grund av torkande element i modulen. 

 Kategoriseras som ”Väntetid” eftersom inget värdeskapande sker. 
  
Övrig tid 

 Avser all annan typ av tid som inte nämns i ovanstående definitioner, huvudsakligen tid där operatören inte arbetade. 

 Kategoriseras som ”Väntetid” eftersom inget värdeskapande sker. 
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