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SAMMANFATTNING 
Bakgrunden till projektet som resulterat i denna rapport, ligger i ett behov att förbättra 
effektiviteten i fabriken hos Englundshus AB. Syftet är att se över fabrikslayouten, hitta flöden, 
flaskhalsar och slöseri. Den teoribas som använts, finns inom ramen för Lean Production även 
kallat Lean Construction inom byggbranschen. 

Studien har genomförts i tre steg med lika många företagsbesök. Vid det första besöket 
studerades hela fabrikslayouten och samtliga delprocesser. Besöket resulterade i ett 
konstaterande att det som i teorierna beskrivs som 5S snabbt skulle skapa mervärde till hela 
fabriksprocessen.  

I samband med det andra besöket fokuserades på de två största processerna som är vägg och 
golvtillverkning. Ur företagets tidsuppföljning konstaterades att väggtillverkningen var 
flaskhalsen för delprocesserna. Under besöket drogs även slutsatsen att materialflödet är kritiskt 
och bör ses över. 

För att hitta aktiviteten som orsakar flaskhalsen i väggtillverkningen gjordes under besök tre en 
värdeflödeskartläggning. Den visade att den sista stationen, där panel monteras, är flaskhalsen 
inom delprocessen.  

För att minska slöseriet och få ett bättre flöde genom fabriken och därmed minska effekten av 
flaskhalsen har ett förslag på ny fabrikslayout tagits fram. Förslaget innebär att borden 
omplaceras så att varje station ges möjlighet till ett bättre materialflöde.   
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FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av den studie som gjorts för att förbättra fabriksflödet hos 
Englundshus AB i Kalix. Studien har bedrivits som en doktorandkurs vid institutionen för 
samhällsbyggnad på LTU under hösten 2007. 

Vi vill tacka Jarkko Erikshammar, VD, samt övrig personal på Englundshus AB för all hjälp vi 
fått samt för det goda bemötande vi fått under våra besök. Vi vill också tacka vår kursansvariga 
Helena Johnsson för ditt stöd till oss under projekttiden. 
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Sara Holmlund Gustav Jansson Martin Lennartsson Kajsa Simu 
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1 INLEDNING 

Kapitlet börjar med den bakgrund som ligger till grund för kursen, sedan presenteras företaget och därefter 
görs problembeskrivning, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport är utformad inom ramen för doktorandkursen ”Lean i praktiken”, given av 
Avdelningen för träbyggnad, Luleå tekniska universitet. 

Bakgrunden till den doktorandkurs som resulterat i denna rapport, ligger i ett behov hos 
Englundshus att förbättra fabrikslayout samt att hitta flöden och slöserier. Den teoribas som 
använts, finns inom ramen för Lean Production. Använda teorier beskrivs i avsnitt 3. 

Arbetssättet med Lean har traditionellt i huvudsak använts av företag inom verkstadsindustrin, 
men under de senaste åren har teorierna gjort insteg i byggbranschen under benämningen Lean 
Construction hos företag som tidigare inte har jobbat i processtänkande. 

1.2 Företagspresentation 
Englundshus AB ägs av S A Englund som är ett lokalt företag i norrbotten, grundat 1923 i 
Kalix. S A Englund ägs och drivs av Lennart och Lars Englund. Bolaget har ca 75 anställda och 
hade under 2006 en omsättning på ca 80 MSEK. Under 2006 bestämdes att bolaget skulle 
kompletteras med ett företag för prefabricering av trähus, vilket ledde till grundandet av 
Englundshus AB. 

Englundshus AB:s affärsidé är att tillverka prefabricerade träbyggnader genom 
elementtillverkning i fabrik med slutmontage till färdigt objekt på byggarbetsplatsen. 
Englundshus AB tillverkar element både till det egna fastighetsbolaget och till externa kunder. 
Inom företaget finns också ett eget fastighetsbolag som äger fastigheter av diverse slag. 
Företaget har idag 19 anställda. 

Företagets vision är: 

”Vi ska bli Sveriges bästa leverantör av prefabricerade villor, fritidshus och flerfamiljshus i trä.” 

1.3 Problembeskrivning 
Rapporten behandlar en fallstudie av Englundshus. Den aktuella fabriken är relativt nystartad 
och har bara varit igång i runt ett år. Detta innebär att det finns goda möjligheter att lösa 
problem innan de blir för komplexa. Fabrikslayouten har inte heller blivit statisk och kan 
modifieras. 

1.4 Syfte 
Syftet med projektet är att med stöd av teorier från Lean, göra fabriken hos Englundshus 
effektivare, i fråga om fabrikslayout, identifiering av värdeflöden, slöseri samt eventuella 
flaskhalsar. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet har utförts som en doktorandkurs med omfattningen om 7,5 högskolepoäng vid 
institutionen för samhällsbyggnad, LTU under hösten 2007.  

Fokus ligger på värdeflödesanalyser för att hitta flaskhalsar i produktionen. Vi har medvetet valt 
bort de delar av leanteorierna vilka behandlar processer som ligger utanför produktionen. Det 
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innebär att det kan finnas processer och verksamheter utanför fabriksproduktionen, som har 
större påverkan på företagets resultat. Dessa har vi inte behandlat inom ramen för den här 
studien. En värdeflödesanalys har enbart gjorts för tillverkningen av väggelement och 
golvkassetter. 

Studien behandlar inte frågor rörande arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet även om dessa är 
relaterade till material- och produktionsstyrning.  
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2 METOD 

Datainsamling har skett vid tre besök hos Englunds hus i Kalix samt via telefon och mail. Vid besöken 
har intervjuer, fotografering, och utdrag ur tidrapporteringen gjorts för att få en så bra och komplett bild 
över verksamheten som möjligt.  

2.1 Datainsamling 
Datainsamlingen i det här arbetet har varit induktiv, vilket innebär att vi successivt har närmat 
oss problemområdet som vi ska studera. För den här studien innebär det att vi har börjat leta 
flaskhalsar med en bred ansats som vi sedan allt eftersom avgränsat. För varje steg så har 
studierna av respektive flöde blivit mer detaljerat. Motivet för vald metod är att inte göra några 
suboptimeringar där vi riskerar att detaljstudera något som inte påverkar helheten. Med vald 
metod så har vi minskat risken för att hamna fel. 

Hela fabrikslayouten
Samtliga delprocesser

Vägg-
processen

Vägg- och 
golvprocesser

Steg 1

Steg 2

Steg 3
 

Figur 1. Fokusering mot den del av processen som är mest tidskritisk, dvs. som är en 
flaskhals för hela flödet.  

Produktionsprocessen omfattar parallella ”linor” med produktion av de olika elementen som 
utgör respektive objekt, dvs. hus för leverans. Vid ett första besök så har hela processen inom 
fabriken studerats, vilket omfattar golvkassetter, väggelement, gavelspetsar och övriga tillägg, 
som balkonger och förråd. Vid det första besöket genomfördes även kortare intervjuer med 
personal i produktion och på konstruktionsavdelningen samt en layoutstudie av hela fabriken. 

Inför besök två hade vi avgränsat arbetet till att mer i detalj studera golv- och väggelement. Vid 
detta tillfälle genomfördes ytterligare intervjuer och studier av processen, samt att tidsdata från 
företagets interna system för uppföljning samlades in.  

Vid besök tre gjordes en tidsstudie av väggelementprocessen där vi använde tidtagning för att 
studera de olika delaktiviteterna i processen.  
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2.1.1 Urval 
De projekt vi arbetat med har valts utifrån tillgången till befintligt dataunderlag. Projekten är 
representativa för Englundshus produktionsplattform. I Projekt 1 görs 2-plans fjällstugor, där 
konstruktionen baseras på bottenbjälklag. Projekt 2 är 2-plans villor, där konstruktionen baseras 
på platsbyggd bottenplatta. 

Mängden producerade byggdelar, med vilken Englundshus mäter sitt flöde genom fabriken, är 
i antal löpmetervägg/vecka samt kvadratmeter bjälklagsskassett/vecka. Mätvärdet är ut ur 
produktionen och är inte indelat i delprocesser, stationsnivå eller på personnivå. Englundhus 
mätmetod ger inte möjlighet till mer uppdelad analys kring flödet. Delprocesserna Ytterväggar 
(kod 10) samt Bjälklag (40, 41) är de delprocesser som var intressanta för vår studie. För att 
kunna analysera delprocesserna i produktionen gjordes ett val att bryta ned dem ytterligare ett 
steg. Genom att analysera flödet på personnivå belystes hur mycket tid som läggs ned på varje 
arbetsbord i produktionslinan. Personerna är relativt (över 90 %) stationära vid varje bord, 
enligt produktionschefen, vilket ger en direkt koppling mellan personer och bord i 
ytterväggsproduktionen. 

De digitala CAD-ritningarna möjliggör mätningar av omkrets och areor direkt från ritningen. 
Underlaget för hur många löpmeter väggelement och kvadratmeter bjälklagskassetter som 
används i olika projekt, baseras på de digitala produktionsritningarna som teknikavdelningen 
bereder. 

2.1.2 Avgränsningar 
Värdeflödet har varit en del av syftet med studien ute i produktionen på Englundshus i Kalix. 
Inloggade tider från personal hos Englundshus är använt som underlag samt uppmätta tider på 
utvalda stationer. Tiderna har jämförts i förhållande till mängden producerade byggdelar. 
Mängden som Englundshus själv använder för att mäta flödet är idag kvadratmeter bjälklagskassett 
(botten, mellan) och löpmeter på väggelementen ut ur produktion.  

Det övergripande tidsunderlaget är hämtat från företagets eget tidloggningssystem (Casadata). 
Tidloggningssystemet är delat upp i kategorierna; projekt, objekt, station, person och tid. Projektet 
relaterar till plats och uppdrag. Objektet relaterar till vilken hustyp. Station relaterar till vilken 
byggdel som går genom produktionen.  

För att undvika att suboptimering i analysen av tiden i produktion, valdes att studera alla tider 
loggade hos personal. Med underlag från den första övergripande studien av tider i 
produktionen gjordes ett urval för golvkassetter och väggelement för vidare fördjupning. 
Urvalet av dessa stationer baseras på att det där lades mest timmar och fördelningen av resurser 
mellan dessa var intressant att studera. 

2.2 Teoretisk referensram 
För den här studien så har den teoretiska referensramen utgjorts av kurslitteraturen inom ramen 
för kursen ”Lean i praktiken”. Litteraturen omfattar såväl ett historiskt perspektiv som 
beskrivningar av ett detaljerat arbetssätt för att arbetat med Lean i processutveckling. I 
rapporten har vi valt att beskriva de delar av litteraturen som är tillämpliga för det syfte vi har 
med studien, dvs. att fokusera på produktionsprocessen och de förbättringar som kan göras där.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Rapportens teoretiska referensram baseras på litteratur inom Lean som beskriver såväl ett historiskt 
perspektiv (Womack, Jones et al. 1990) som mer konkreta ”verktygsperspektiv” (Rother and Shook 
1998; Bicheno 2006). 

3.1 Övergripande teori om Lean 
Leanteorierna har från början skrivits ner utifrån Toyotas produktionsprocesser som 
utvecklades under efterkrigstiden i Japan. Allteftersom har sedan teorierna utvecklats och 
förfinats till att nu omfatta betydligt mer än endast en produktionsprocess. Lean är mer en 
filosofi som omfattar många olika aspekter på effektiv produktion där alla delarna behövs för att 
kunna uppnå en fullständigt lean process.  

Enligt Womack & Jones (Womack, Jones et al. 1990; Womack and Jones 2003) så kan lean 
definieras utifrån fem grundläggande principer som har en bredare tillämpning än bara 
bildindustrin(Bicheno 2006). Dessa fem principer har sitt berättigande och finner sin 
tillämpning på olika sätt i olika branscher och vi har valt att beskriva dem så neutralt som 
möjligt. 

Specificera värdet ur kundens perspektiv 
För att kunna effektivisera och arbeta med att förbättra en process så är det nödvändigt att 
förstå kundens uppfattning av värdet i den produkten eller tjänsten som erbjuds. 

Värdeflöde 
Värdeflödet är det som händer horisontellt i företaget, processen mellan råmaterial och 
slutleverans till kund. 

Flöde 
Flöde i en process innebär att produkten alltid ska vara i rörelse genom processen, det ska inte 
bli stopp i köer eller mellanlager. Flödet är också relaterat till takten i processen i enlighet med 
hur Goldratt (1984) beskriver det. 

Pull 
Begreppet pull handlar inom lean om att det alltid ska vara efterfrågan som styr takt och flöde. 
Det innebär att det är en kort reaktionstid mellan kunden, efterfrågan och den produktion som 
pågår. 

Perfektion 
Sista principen för lean handlar om perfektion, genom hela processen. Det innebär med andra 
ord att leverera med hög kvalitet det kunden vill ha, när kunden vill ha det till ett bra pris och 
utan slöseri. 

3.2 Värde och slöseri 
Inom leanteori så har vi valt att ytterligare beskriva två starka begrepp, värde och slöseri, eller 
Muda som det heter på Japanska. Värdet handlar om att i varje processteg ha värdeökningen för 
ögonen. Det som inte tillför värde är slöseri enkelt uttryckt. Det är därför viktigt att varje 
företag identifierar hur deras värde för kunderna genereras. Värde är enkelt uttryckt det som 
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kunden är villig att betala för en produkt. Värde kan även vara forskning och utveckling som 
genererar ett värde på lång sikt, de framtida kunderna.  

Muda är motsatsen till värde och när det gäller lean handlar det om att både minska och 
förebygga slöseri i processerna. I Bichenos bok, Ny verktygslåda för lean (2006), beskrivs tolv 
olika typer av slöseri inom tillverkande industri. De första sju kommer från Ohnos bok, 
Kanban (1985) och de fem sista är tillägg i Bichenos bok.  

Av dessa tolv är den första typen av slöseri också enligt Ohno, den värsta typen, överproduktion. 
Med överproduktion så kommer fler problem som en direkt följd, t.ex. att fel i produkter inte 
upptäcks i tid, att man får en ökad lagerhållning samt att man blir oflexibel när det gäller 
kundens ändrade efterfrågan.  

Nästa slöseri som presenteras är väntan som ses som den näst värsta typen av slöseri. Att resurser 
inom en tillverkande process står och väntar är alltid slöseri. Det kan handla om att material 
ligger på ett mellanlager och väntar eller att individer står och väntar på material eller underlag 
för att fortsätta processen, i form av ritningar.  

Den tredje typen av slöseri är enligt Ohno onödiga rörelser. Här handlar det om både onödiga 
rörelser ur ett ergonomiskt perspektiv och även layouten på arbetsplatsen. Layouten på 
arbetsplatsen är även intimt förknippat med nästa slöseri som handlar om transporter. Att 
transportera runt produkter och material så att det hanteras flera gånger är ett tydligt slöseri. 
Det kan handla om allt ifrån små förflyttningar, interna transporter, med t.ex. en truck till 
omflyttningar mellan olika fabriksenheter. Varje transport ökar dessutom risken för skador på 
produkten, som i sin tur gör att värdet minskar på produkten.  

Felaktiga processer är nästa typ av slöseri som hanteras. Att använda verktyg som inte är avsedda 
för det de används till, t.ex. hammare för att knäcka nötter, är ett slöseri. I felaktiga processer 
räknas även maskiner som gör ”allt i ett” eftersom dessa maskiner enligt Ohno minskar 
operatörens känsla av ”ägandeskap” och ofta är generella maskiner med fler funktioner. Det 
innebär att de kan många saker på ”nästan” bästa sätt. Idealet är att ha mindre och bättre 
anpassade maskiner som gör bara precis det de ska, men på absolut bästa sätt. 

Lager i alla dess former är slöseri i sig, men att ha ett lager är ofta nödvändigt för att få en 
verksamhet att fungera. Svårigheten här ligger med andra ord i att ha ett så litet lager som 
möjligt, men att ändå inte äventyra produktionen och leverans till kund. Stora lager binder 
kapital både som råvara och som färdigprodukt. Mellanlager i produktionen innebär t.ex. att 
eventuella systemfel i produktionen inte upptäcks i tid och att orsaken till dessa fel är svåra att 
upptäcka.  

Defekta produkter är det slöseri som Ohno tar upp som den sista typen. Att producera 
produkter med fel och brister innebär kostnader för ombearbetning och försening, såväl som 
garantiåtaganden och reparationer. För att minska slöseriet så är det dessutom viktigt att 
defekter upptäcks så tidigt som möjligt eftersom de då är billigast att åtgärda.  

De fem nya tillägen av slöserier, utöver de som Ohno presenterat är delvis en anpassning till 
tidens utveckling. Den första, slöseriet med att ha en effektiv tillverkning av fel produkt, handlar 
däremot om värdet i den första leanprincipen, att förstå vad som är värde för kunden. Att inte 
nyttja det humankapital som finns inom produktionsprocessen är nästa typ av slöseri som belyses 
av Bicheno. De människor som arbetar inom en process har ofta idéer om hur saker kan 
förändras och förbättras och att inte nyttja den kraften är ett slöseri. System för att styra 
verksamheten är ofta stora och omfattande och här finns enligt Bicheno en stor källa till slöseri. 
Det kan handla outnyttjad kapacitet i datorernas mjukvara eller uppföljning och kontroll av 
parametrar om egentligen inte tillför något värde. 
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Den tredje av de nya typerna av slöseri fokuserar på material användning relaterad till de ändliga 
resurserna i världen, som icke förnyelsebar energi, vatten och begränsande grundämnen. Att 
minska slöseriet med dessa ändliga resurser innebär minskade kostnader för företagen eftersom 
ändliga resurser kommer att öka i pris allt eftersom tillgången minskar. Inom ett resurssnålt 
materialanvändande återfinns även den sista typen av slöseri, materialslöseriet. Här fokuseras på 
att en återanvändning och återvinning av befintliga material är mer resurseffektivt än 
användning av jungfruliga material.  

3.3 5 S 
5 S är ett av medlen för att uppnå en lean process. Det är ett av de grundläggande stegen och 
handlar om att skapa struktur och standardiserade rutiner för processen. De fem S:n står för:  

 Sortera 

 Strukturera 

 Städa 

 Standardisera/Stabilisera 

 Se till/Skapa vana 

Sortera innebär att se till att det inte ligger en massa saker som aldrig används och tar utrymme 
och energi från det som verkligen behövs och används. Kort och gott, att kasta det som inte 
används. Nästa del i 5S handlar om att strukturera det som ska användas, så att det är placerat på 
det bästa tänkbara stället så att alla som behöver verktyg och maskiner snabbt och enkelt kan 
hitta igen det som behövs. Personliga verktygslådor är bannlysta. 

För att hålla den struktur som nu inrättats enligt 5S principen så är det nödvändigt att städa 
regelbundet på arbetsplatsen. Bicheno (2006) föreslår ett intervall på ca 5 min/vecka, men det 
är naturligtvis olika på olika arbetsplatser. 

Nu först, är det möjligt att utveckla det fjärde S:et, att standardisera, vilket är själva 
slutresultatet av ett 5S arbete. Att standardisera ett arbete är att välja den metod som är bäst 
lämpad för att utföra ett arbetsmoment och se till så att alla gör så, att det blir standard. Viktigt 
att tänka på är dock, att det som är standard kontinuerligt ska utvärderas för att se om det finns 
andra sätt att göra saker på, som är ännu bättre. Finns det bättre sätt att arbeta på, så ska 
metoden bytas till det som visar sig vara bättre och som då blir den nya standarden. Det sista 
S:et handlar om den ständiga förbättringen och fortvarigheten av den ordning som man skapat 
med de tidigare S:en. 

3.4 Flaskhalsteori 
Begränsningar i ett företag är något som utgör hinder för att tjäna pengar. Enligt Bicheno 
(2006) så finns det fyra olika begräsningar: 

 Fysiska - även kallade flaskhalsar 

 Logistiska 

 Ledningsmässiga 

 Beteendemässiga 

I den här studien har vi valt att fokusera på produktionsprocessen där den fysiska begränsningen 
är central. 
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En fysisk begränsning, eller så kallad flaskhals, finns i alla typer av produktionsanläggningar. 
Flaskhalsen begränsar utflödet av producerade produkter ifrån anläggningen. Den kan även 
anpassa flödet i produktionen, genom att, vara lika med efterfrågan eller något mindre än 
efterfrågan. Detta skapar ett sug genom produktionslinan, ett så kallat pullsystem, och 
färdiglagret kan reduceras. Flaskhalsen kan vara en maskin, leverans av material till stationen 
eller personal. Genom att öka producerade volymer finns en begränsning av kapaciteten 
någonstans på produktionslinjen vid en viss tid. Innan en flaskhals bildas ofta då en kö. 
(Goldratt, 1984) 

Vidare beskriver Bicheno (2006) principerna för fabrikens genomflöde, där värdet av att 
balansera flödet och inte kapaciteten för varje enhet betonas. Ytterligare principer som beskrivs, 
är insikten om att ”en förlorad timme vid flaskhalsen är en förlorad timme för hela systemet” 
och att ”en sparad timme vid en icke-flaskhals är blott en illusion”. 

Flaskhalsar kan minskas eller elimineras genom olika åtgärder, exempelvis kan stationen 
bemannas med fler operatörer och kapaciteten vid denna station ökas och är inte längre en 
flaskhals. Genom att ersätta gamla maskiner med nyare, med bättre kapacitet kan medföra att 
en station inte längre är en flaskhals. Komplettering av parallella linjer vid flaskhalsen är en 
strategi för att eliminera en flaskhals. Olika processflöden för olika produkter genom en 
anläggning medför ofta att flödena genom fabriken varierar. Variationen medför att inte samma 
station är flaskhals för alla typer av produkter i produktion. (Andersson et al., 1997) 
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4 RESULTAT 

Avsnittet presenterar de resultat som har kommit fram under projektets gång. En beskrivning av nuläget på 
Englundshus följs av processkarta och hämtade data från tidsrapporteringen. 

4.1 Beskrivning av nuläget på Englundshus AB 
Under datainsamlingen som gjorts under hösten 2007 har fokus lagts på golv- och 
väggtillverkning, som är de största komponenterna/montagelinorna. Då fabriken är så pass ny 
sker hela tiden förändringar. En stor kommande förändring är att ett nytt lager ska byggas på 
gården. Vidare ska kapstationen försvinna och allt virke ska köpas in färdigkapat. 

VD identifierar tre akuta problemområden som måste förbättras för att fabriken ska kunna gå 
med vinst: 

1. Projekteringen/beredningen måste bli effektivare. Idag finns inga tydliga arbetssätt och 
projekteringen tar 4-5 månader. 

2. Takten i fabriken måste ökas. På vägglinan mäter man idag löpmeter vägg/dag. I nuläget 
ligger man stabilt på 14 löpmeter/dag, men man måste upp i en takt på 25 löpmeter 
vägg/dag för att tjäna pengar. (Det finns inget motsvarande mått för golvtillverkningen.) 

3. Inköpskostnaderna är för höga. 

Inköp 
Inköpen delas in i följande undergrupper: 

 Standarddetaljer - t.ex. gips och mineralull. VD upphandlar avtal på årsbasis. 
Produktionschefen har ansvar för att gå runt och kolla när mer material behövs och gör 
då avrop på mera material. Avrop görs på hela bilar, vilket gör att materialet kan räcka till 
från ett halvt upp till två års produktion per avrop. 

 Projektunika varor - t.ex. fönster, lättbalkar och dörrar. VD sköter upphandling och 
produktionschefen gör avrop. Upphandling sker för varje projekt. 

 Förnödenheter - t.ex. spik och skruv. De enda materialen som har fasta lagerplatser. 
Kapansvarig kollar av mot bestämda beställningspunkter och faxar iväg en beställning när 
det behövs. 

 Löst material - Har inte kommit igång ännu men tanken är att allt som ska följa med löst 
till varje hus ska komma färdigpackat. Uppstart planerad till februari/mars 2008. 

Montörerna ansvarar för att meddela produktionschefen när materialet börjar ta slut. Det finns 
inga tydliga signaler för när mer material behöver beställas, utan beslutet baseras på tidigare 
erfarenhet. 

Truckföraren 
Det finns en truckförare på företaget som sköter materialtillförsel, utlastning av färdiga element, 
samt hjälper till vid lastning på lastbil. Kommunikation med truckföraren är tänkt att ske via 
kommunikationsradio. Flera stationer saknar dock i dagsläget radioenheter, men det är på väg 
att köpas in fler. De stationer som saknar radio får idag själva leta reda på trucken när den 
behövs. Personalen upplever att detta fungerar ganska bra då den kommer förhållandevis 
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snabbt, men ibland uppstår väntetider. Truckföraren prioriterar själv ordningen på de arbeten 
som ska göras. 

Produktion 
Produktionschefen är den som sköter produktionsplaneringen och ser till att lägga ut ritningar i 
ritningsstället till montörerna. Ritningar används i A3-format, vilket personalen tycker räcker 
bra. I dagsläget finna ingen organiserad arbetsrotation. 

Kapning 
Vid årsskiftet 2007/2008 är det tänkt att kapstationen ska försvinna till förmån för inköp av 
färdigkapat virke. I dagsläget går kapansvarig själv runt och kollar när det finns behov av mer 
material. Hon utför dessutom målningsarbeten. 

Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontroller görs vid varje station, man mäter längd, bredd, diagonal etc. 
Kvalitetsdokumentet följer elementet från start till färdigställande och överlämnas därefter till 
projektadministratör för arkivering. 

Observationer 
 Företaget är nytt och har stor andel ung personal. Vi upplever att det råder en god 

stämning och att en stor öppenhet inför förändringar finns. 

 Det finns inga markerade truckgångar eller tydliga platser för materiallager, vilket gör att 
material ställs på första bästa lediga yta. Framkomligheten för trucken blir begränsad när 
material står i vägen och det krävs personalresurser för att städa undan så att trucken 
kommer fram. 

 Personen som tillverkar gavelspetsar arbetade ensam i ett rum utan kommunikationsradio 
vid vårt första besök. Vid vändning av gavelspetsen var hon tvungen att gå in till 
vägglinan för att be om hjälp. En vägg hade slagits ut och hon hade fått sällskap vid vårt 
andra besök en månad senare. 

 Material som förvaras utomhus kräver mycket extraarbete, dels med övertäckning, men 
också genom att materialet måste skottas/hackas fram ur isen. 

 Många transporter genom portarna gör att det blir kallt inne i lokalen. 

4.1.1 Golvtillverkning 
Golvtillverkningen består av ett vändbord. Nyligen har dock ytterligare ett vändbord köpts in 
som i första hand kommer att användas för tillverkning av enklare typer av väggar till SA 
Englunds AB, vilket gör att kapaciteten där är låst i nuläget. På sikt skulle bordet kunna 
användas till kassettillverkning. 

Tillverkningstakten varierar, men personalen uppskattar den i dagsläget till 2-3 kassetter/dag. 
Stationen går för full beläggning, men det innebär att man arbetar mot lager (som finns utanför 
byggnaden). 
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Station för golvkassettillverkning 
Personal: Tre personer arbetar för tillfället vid stationen men tanken är att ytterligare en person 
ska arbeta där för att få bättre flyt i tillverkningen. (Båda sidorna på vändbordet ska vara satta i 
arbete samtidigt). 

Arbetsuppgifter: 
Golvkassetterna monteras i följande ordning: 

1. Uppregling av stommen sker med balkar som sågas ur för ventilation. 

2. Förstärkningar monteras för väggarna att stå på. 

3. Glesreglar monteras och masonitskivor sätts på. 

4. Kassetterna vänds med hjälp av vändborden. 

5. Isolering sker. 

6. Golvskivor spikas på kassetterna med spikpistol. 

7. Trucken flyttar kassetterna till vagnen med färdiglager (detta ska ske med traversen när 
den tas i bruk). 

Materialförsörjning: Balkar bärs in från mellanlagret utanför porten. Virke som är över 6 meter 
långt kapas av personalen på golvstationen. Övrigt virke kapas av personal på kapstationen. 
Masonitskivor, golvskivor och isolering körs in med truck genom porten. Virke lagras utanför 
under presenningar. Material kan ibland saknas. Trucken får veta materialbehovet via 
radiokontakt. 

Upplevda problem: Det finns önskemål om fler skrotcontainrar. Idag finns två containrar och en 
säck med spill som töms ungefär en gång om dagen. Golvskivor och emballage skapar mycket 
spill. Balkar kan vara vridna ibland, detta löses på plats av montörerna. Balkarna är tunga och 
det görs många tunga lyft. Portarna är ofta öppna, vilket gör det kallt på vintern. 

Övrigt: Lastordningen för kassetterna står på ritningen. Spill tas om hand av SA Englunds, som 
gör spån för eldning. Städning ska göras på fredagar, men det slarvas eller bortprioriteras ofta. 
Personalen upplever inte sin arbetssituation som stressig eftersom man enligt personalen bygger 
mot lager och ligger före vägglinan. 

Observationer 
 Skivor (Masonit + golvskivor) körs in av truck och ställs där det finns plats i närhet av 

vändbordet. Åtgång ungefär 8 st. av vardera skiva/kassett. 

Antalet skivor per pall:  

Masonit  60 st., gör att max 3 pallar får staplas på höjden om det ska gå att nå. 

Golvskivor 29 st., gör att max 2 pallar får staplas på höjden om de ska gå att nå vikt ca 
50 kg/skiva. 

Vid det första besöket staplade trucken fyra pallar i höjd vilket medförde att när detta 
lager ska börja användas, måste trucken komma en gång till, för att lyfta ner de översta 
pallarna. 

 Belysningen i hallen är ganska dålig. 

 Stökigt kring arbetsstationen. Spill och andra ej uppmärkta grejer ligger här och var. 

 Temporära platser finns för verktyg och ritningar. 
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 Definierade lagerplatser och truckgångar saknas 

 

Figur 2. Bilder från golv och förrådstillverkning 

4.1.2 Väggtillverkning 
Väggelement, till största delen ytterväggar, görs i linan som består av sex stationer, se definition 
i Figur 3 nedan. Arbetsmomenten på respektive station kan variera något, beroende på hur 
arbetet ser ut i linan. Man arbetar på så långt som möjligt på sin station, och när sista stationen 
vänder upp sin vägg till lagervagnen skjuts alla påbörjade väggelement en station framåt. Man 
hjälper ibland till på station 10:5 när det går för långsamt där. Nedan beskrivs arbetet som sker 
på varje station. 

 
Figur 3. Definition av stationsnummer i vägglinan. 
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Station 10:1 
Personal: En person arbetar på stationen och hjälper även till på stationer längre ner i linan vid 
behov. 

Arbetsuppgifter: Montering av fönsterkassetter. Montaget sker parallellt med uppreglingen i 
station 10:2. 

Materialförsörjning: Oftast kommer färdigkapat virke på pall från kapansvarig, men montören får 
ibland kapa själv. Fönster körs in med truck. 

Upplevda problem: Ibland måste fönster flyttas runt för att komma åt rätt fönster. Färdiga 
fönsterkassetter lyfts med travers och lagras på golvet där det finns plats vilket dock ofta är ett 
problem p.g.a. trånga utrymmen. Det går inte alltid att stapla fönsterkassetterna på varandra 
p.g.a. olika mått vilket gör lagringsytan väldigt skrymmande. Det enskilt största problemet 
upplevs vara platsbrist. 

Övrigt: Vid behov av mer material letar man reda på truckföraren eller kör själv trucken. Det 
blir lite spill på stationen. Märkning av fönsterkassetterna sker på eget vis med tuschpenna. 

Station 10:2 
Personal: Två personer arbetar på stationen som även har ansvar för att paketera färdiga 
väggblock.  

Arbetsuppgifter: Uppregling och infogande av fönsterkassetter samt isolering. I vissa fall sker även 
korsregling + ytterligare isolering och ibland även eldragning. 

Materialförsörjning: Virket kommer oftast färdigkapat på pall. Vid ett av våra besök bars dock allt 
virke in för hand från kapstationen. Isolering körs in av truck genom porten på långsidan. 
Truckföraren meddelas när materialet håller på att ta slut. Man försöker ta tillvara på 
materialspill som lagras på en pall vid sidan av stationen. Mängden spill är dock ganska liten. 

Upplevda problem: Utrymmesbrist. 

Övrigt: Isoleringen kläms fast mellan reglarna (finns ingen skiva som håller emot), det händer 
ibland att den trillar igenom. Väggblocket åker på rullbord över till station 10:3. 

Station 10:3 
Personal: Tre personer arbetar totalt vid station 10:3 och 10:4. 

Arbetsuppgifter: Plyfaskivor och gipsskivor monteras (på väggens insida). 

Materialförsörjning: Skivor körs in med truck. Gips kommer i standardlängder. Personalen 
upplever att man har bra materialtillgång. 

Upplevda problem: Det blir mycket spill av gipsskivorna då de måste monteras okapad kant mot 
okapad. Detta gör att containrarna snabbt blir fulla och det är svårt att veta var man ska lägga 
spillbitar. Skrotcontainern transporteras ut ur fabriken, antingen med hjälp av traversen eller 
med hjälp av trucken. För trucken är det svårt att komma fram till containern p.g.a. 
utrymmesbrist. 

Övrigt: Väggblocket vänds med hjälp av vändbordet över till station 10:4. 

Station 10:4 
Personal: Tre personer arbetar totalt vid station 10:3 och 10:4. 

Arbetsuppgifter: Vindpapp + reglar för att fästa ytterpanel monteras. 

Materialförsörjning: Ytterväggsskivor körs in med truck. Skivor kommer i standardlängder. 
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Upplevda problem: Personalen upplever att utrymmet är begränsat för hantering och uttransport. 
Det blir mycket spill av ytterväggsskivor. 

Övrigt: Väggblocket åker vidare till station 10:5 på rullband. 

Station 10:5 
Personal: Två personer arbetar på stationen. 

Arbetsuppgifter: Panel sätts på samt detaljer så som fönsterbleck, fönsterfoder och 
ventilationsdetaljer. Även målning av ändträ görs. 

Materialförsörjning: Panel körs in av truck (ej färdigkapad). Bleck och foder tas in allt eftersom 
och lagras inne vid stationen. 

Upplevda problem: Många olika arbetsmoment ska utföras på stationen som är den mest 
tidskrävande i linan. Det är svårt att öka takten på stationen med hjälp av mer personal, tre 
personer upplevs vara det maximala antal som samtidigt kan arbeta effektivt. 

Övrigt: Station 10:5 är idag flaskhalsen i linan som bestämmer takten för hela 
väggtillverkningen. Vidare blir det mycket spill av panelen på stationen som återanvänds till 
gavelspetsar. Färdiga väggblock vänds upp på vagn för färdiglager med hjälp av travers. 

Station 10:6 
Personal från station 10:2 ansvarar för att förankra väggelementen i varandra för en säker 
transport till byggplatsen. 

Observationer 
 Inga fasta lagerställen eller truckgångar finns. 

 Det finns en bra belysning i fabrikshallen. 

 Det finns ont om plats för råvarulager. 

 

  

Figur 4. Bilder från vägglinan 

Sammanställning av vägglinans resurser och materialflöde 
Tabell 1 nedan, visar en sammanställning av vägglinans materialflöden, resurser och spill. 
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Tabell 1. Materialflöden väggtillverkning 

Station Personal Inlev. material Utlev. spill Utlev. 
vidareförädling 

10:1 
 

Fönster/dörr med truck, 
regelvirke med truck 

Emballage, liten andel 
spill med truck 

Uppreglade 
fönster/dörr-
kassetter med 
travers 

10:2 
 

Stående reglar bärs in, 

 isolering truck, Syll 
tillverkas 

Regelvirke container 

Masonit container 

Isolering container 

Isolerade 
väggelement 

10:3 * 

Ev. innerskivor truck  

Rullbord inför kapning 

Reglar/läkt bärs in 

Plastfolie bärs in 

Reglar/läkt körs ut på 
container/pall 

Skivspill på pall  

Övrigt i container 

Insida färdig 
innan 
vändning 

10:4 *
 

Ev. Ytterskivor truck 

Reglar/läkt/smygar bärs in 

Salningsvirke 

Ev. Isolering bärs in 

Isolering container 
Reglar/läkt körs ut på 
container/pall 

Övrigt i container 

Förberedd 
utsida inför 
yttersta skiktet 

10:5 
 

Panel med truck 

Färg/bleck/foder övrigt 
bärs in till montering 

Panel på 
pall/container 

Travers till 
uttransport 

10:6 
 

Kapell och förankring lyfts 
för hand eller med travers 

 
Vagn ut från 
linan 

* Vid stationerna 10:3 och 10:4 arbetar det totalt tre personer. 

4.2 Resultat från tidsrapporteringen i Casadata 
Resultatet av studien visar att antalet mantimmar varierar för de olika stationerna. Orsaken till 
detta kan bero på konstruktion och vägginnehåll. Skivval, fördragen el, och olika förstärkningar 
medför variation på tiderna. Tiderna gav ett resultat, som visar att det går åt upp till fyra gånger 
så mycket resurser i mantimmar, att producera väggar, som att producera golv till samma 
projekt. (se Figur 5) 
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Tider i produktion
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Figur 5. Tider i produktion på projekt och byggdelar. 

Antalet löpmeter yttervägg eller bjälklag varierar på projektnivå. Projekt 2 har enbart ett 
mellanbjälklag då grundläggningen baserades på platta-på-mark. Projekt 1 baseras på mellan- 
och botten bjälklag, vilket medför mer löpmeter vägg för varje husobjekt. Fördelningen 
uppmätt i löpmeter utsida yttervägg baseras på ritningsunderlag och likaså för bjälklag. (se Figur 
6) 
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Figur 6. Löpmeter i produktion på projekt och byggdelar. 

Mängden producerade byggdelar vilken Englundshus mäter sitt flöde genom fabriken är i antal 
löpmetervägg/vecka samt kvadratmeter bjälklagskassett/vecka. Mätvärdet är ut ur produktionen och 
är inte indelat i delprocesser, stationsnivå eller på personnivå. Englundshus mätmetod ger inte 
möjlighet till mer uppdelad analys kring flödet. Resultatet av vår analys från data visar på stora 
skillnader gällande flödet mellan bjälklagstillverkningen och ytterväggstillverkningen. (se Figur 
7) 
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Flöde i produktion
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Figur 7. Flöde i produktion på projekt och byggdelar. 

Flödena är baserade på antalet mantimmar i produktion mot löpmeter. Resultatet ger en bild 
av hur mycket resurser väggblocken och bjälklagskasetterna behöver genom produktion. 
Förhållandet mellan resurser för ytterväggar och bjälklag kan jämföras för att ge en tydligare 
bild av hur många personer det krävs på varje station. (se Figur 8) 
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Figur 8. Flödesförhållande bjälklag/yttervägg på projekt. 

Resultatet visar att bägge projekten har ett visst samband mellan flödena, gällande förhållandet 
mellan bjälklagstillverkning och väggtillverkning. Båda projekten har snabbare flöde vid 
bjälklagstillverkningen. Projekt 2 har närmare tre gånger så snabbt flöde på bjälklag medan 
Projekt 1 har över sex gånger så snabbt flöde vid bjälklagstillverkning. 

4.2.1 Variationer 
De två projekten som använts i studien har olika typer av konstruktion gällande bjälklag vilket 
tagits hänsyn i analysen kring flödet. Projekt 1 har både bottenbjälklag och mellanbjälklag 
medan Projekt 2 enbart har mellanbjälklag. I analysen av väggkassetterna för Projekt 2 blir antalet 
kvadratmeter färre än i Projekt 1, vilket tagits hänsyn till. 
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Bjälklagskassetterna tillverkas som delar i fabrik och sammanfogas på plats. Kassetternas längd 
varierar beroende på planlösningen. Bredden på kassetterna dimensioneras mot en maxbredd på 
2 500 mm för att kunna transporteras (högkant lastbil). För att jämföra värdet löpmeter mellan 
väggelement och bjälklagskassett, bör hänsyn tas till bredden på varje bjälklagskasett. Vissa 
bjälklagskassetter har en bredd som är betydligt mindre för att anpassas mot planlösningen. Vid 
beräkningen av flödet för bjälklagskassetterna kan löpmeterantalet bli mindre än verkligheten 
eftersom smalare kassetter än standard (2 500 mm) används. 

4.3 Kartläggning av värdeflöde i väggtillverkningen 
För att hitta flaskhalsen inom vägglinan har en värdeflödeskarta gjorts där tider på 
värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter har mätts upp, se Bilaga 1. Mätningarna 
gjordes under en dag (2007-12-03) på ytterväggar till Projekt 3 hustyp C.  

4.3.1 Tillvägagångssätt 
I värdeflödeskartan noteras tider för värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. Den 
värdeskapande tiden noteras i det undre läget och den icke värdeskapande tiden på den övre 
delen av tidslinjen. Tiden noteras i minuter och slås ut på antalet arbetare. Vid ett arbetsbord 
där två personer arbetar tillsammans med en vägg under 30 minuter noteras alltså 60 minuter 
som värdeskapande tid. Tider för produkten att vänta i mellanlager dubbleras dock inte.  

Värdeskapande tid har definierats som den tid det tar att utföra respektive moment.  T.ex. vid 
fönsterkassettillverkningen startar tidtagningen när första brädan läggs på bordet och slutar när 
man lyfter bort den färdiga fönsterkassetten. Tid som under denna period ägnas åt icke 
värdeskapande aktiviteter samt raster räknas bort från den värdeskapande tiden. 

Icke värdeskapande tid är all annan tid än den som åtgår till att ge produkten mervärde. Detta 
kan t.ex. vara tid för väntan, att konferera kring hur ritningar ska tolkas, utkörning av 
spillcontainrar, transporter osv. Att bära in material har i denna studie räknats in som icke 
värdeskapande tid även fast det är en nödvändighet för att kunna utföra snickeriarbetet.   

Variationer 
Då det finns en stor gråzon mellan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter blir det 
svårt att få noggranna mätningar. Ett antal faktorer som har påverkat mätningarna är följande: 

• Mätningarna är utförda under en dag vilket ger ett dåligt statistiskt underlag. 

• Inom den värdeskapande tiden finns fortfarande en stor andel icke värdeskapande tid då 
det är svårt att ta tid och urskilja vad som tillför produkten värde eller inte under 
arbetets gång. 

• Tidsmätningar gjordes på olika väggar eftersom samma vägg inte hann igenom hela 
linan under mättiden.  

• Komplexitet med bl.a. antal fönster och dörrar som ingår i väggarna varierar och gör 
därför också att tidsåtgången varierar. Detta märks troligen mest på station 10:5 där 
panelning samt foder och bleck kring fönster och dörrar tar längre tid än en vägg utan 
fönster och dörrar. 

• Mätningarna gjordes under en dag med hög sjukfrånvaro vilket gjorde att personalen 
fick gå mellan stationer och till viss del utföra arbeten som de i normala fall inte gör 
vilket kan bidra med att tiderna blir längre. 
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• P.g.a. sjukfrånvaron stod något arbetsbord alltid stilla under mättiden i en slags 
mellanlager som i denna studie räknas in som icke värdeskapande tid. Denna tid bör 
vara mindre vid full bemanning. 

Trots de möjliga variationerna i mätresultaten ger värdeflödeskartan dock en hänvisning om 
hur förhållandet mellan värdeskapande och icke värdeskapande tid ser ut.  

4.3.2 Resultat 
Resultatet visar att genomloppstiden uppgår till ca 25 timmar där den värdehöjande tiden utgör 
ca 19 timmar. De sex timmarna med icke värdehöjande tid åtgår till aktiviteter såsom 
materialhantering, väntan och ritningstolkning (se Bilaga 1). 

Några anmärkningsvärda observationer som gjordes under dagen, där mycket tid gick till spillo 
följer nedan: 

• 2-3 personer arbetade ca 15 min med att hacka loss och få in material från 
materiallagret utanför fabrikshallen, som frusit fast. 

• Det tog 2 personer, 20 minuter, att för hand bära in virke till uppreglingen på station 
10:2. 

• Trucken kom in för att tömma skrotcontainern med gips på station 10:4. Då det låg 
material och skräp i vägen engagerades tre personer under 5 minuter för att röja fri väg. 
Det slutade med att man ändå var tvungen att med en pallyft dra fram containern den 
första biten. 
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5 ANALYS 

Avsnittet analyserar de resultat som framkom i det föregående kapitlet med koppling till rapportens syfte 
och den teoretiska referensramen. Analysen är gjord efter den metodik som arbetades fram i avsnitt 2 med 
ett induktivt angreppssätt i tre steg. 

Vi har valt att presentera vår analys i den ordning som vi har genomfört den. Vi har induktivt 
närmat oss problemet med värdeflödet i processen och valt att beskriva de analyser som gjorts 
steg för steg. Sammanfattningsvis har vi analyserat helheten i det arbete som genomförts utifrån 
beskrivna teorier. 

5.1 Steg 1, översyn av hela fabrikslayouten 
Frågeställningar: 

• Hur fungerar fabriken och vad görs på respektive delprocess? 
• Vilka är produktionsprocesser och vilka är stödprocesser i fabriken? 
 

Värdeflödet i fabriken sker i tre parallella produktionsprocesser samt i stödprocesser som 
fungerar som inflöden till produktionsprocesserna (se Bilaga 2) 

Konstaterar att det troligen är vägg och golv som är de kritiska linjerna för att kunna leverera 
elementen på utsatt tid. Vi ser även att en övergripande layouten inte är optimal för 
materialflödet inom fabriken. Stor del av transporterna sker med hjälp av truck som vintertid 
kommer att köra utomhus vilket föranleder att materialhanteringen bör ses över. Det är även 
uppenbart att framkomligheten för trucken inom fabriken är försvårad p.g.a. att det är allmänt 
rörigt och mycket tid går åt till att flytta saker för att komma fram.  

Vi kan konstatera att det som i teorierna beskrivs som 5S snabbt skulle skapa mervärde till hela 
fabriksprocessen. Inom de första stegen i 5S så handlar det om att sortera, städa och strukturera 
och genom att göra det så skapar man ett betydligt effektivare nyttjande av t.ex. trucken som 
materialdistributör. Arbetet med 5S skulle även innebära att verktyg, ritningar och material 
hade sina givna platser och därmed vore lättare att hitta för samtliga på arbetsplatsen.  

Intervjuerna vid golvtillverkningen ger intryck av att de arbetar mot lager och inte mot 
slutdatum för leverans, vilket tyder på att golvtillverkningen inte är en flaskhals.  

5.2 Steg 2, vägg och golvprocesserna 
Frågeställningar: 

 Finns det interna (inom företaget) uppföljningar som kan ge svar på vilken av processerna 
vägg- golv som är den mest tidskritiska? 

 Hur ser materialflödet ut idag? 

Resultaten från Casadata visar på att vägglinan har ett lägre flöde än golvlinan. En trolig orsak 
till detta är att vägglinan består av fler delaktiviteter i en löpande process. Utifrån de teorier vi 
tagit upp gällande flaskhalsar, innebär förlorad tid vid någon delaktivitet vid vägglinan, förlorad 
tid för hela produktionen. Vi har inte i befintliga data hittat belägg för att golvlinan har 
flaskhalsar som påverkar den totala produktionen. 

Materialflödet är en stödprocess till produktionen, men är trots detta en flaskhals enligt vår 
studie då materialleveranser från truckföraren inte alltid håller jämn takt med behovet. En stor 
del av den icke värdeskapande tiden kan relateras till materialflödet i olika steg. Interna 
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transportvägar, graden av färdigkapat material och hanteringen av mellanlager är områden som 
vi ser påverkar produktionsprocessen till stor grad. 

5.3 Steg 3, väggprocessen 
Frågeställning: 

 Vilka/ vilken delaktivitet i vägglinan är det som är flaskhals? 

Då vägglinan identifierats som flaskhals genomfördes där en värdeflödeskartläggning (se Bilaga 
1). Detta gjordes för att hitta den aktivitet som utgör flaskhalsen och även se vad som kan göras 
för att öppna upp, dvs. ta bort eller minska flaskhalsens effekt. Under tidsloggningen som 
skedde en dag då produktionen var underbemannad, gick det sista bordet för fullt hela tiden. 
Kö uppstod trots detta inför station 10:5 med panelmontering som i nuläget kan anses vara 
flaskhals.  De orsaker som identifierats kring stationen är följande områden: 

 Begränsat utrymme i produktion 

 Svårt med effektiv materialtillförsel 

 Målning av ändkapad panel 

 Löpande kapning 

 Låg förtillverkningsgrad på slutdetaljer (bleck, foder, etc.) 

 Inpassning panel (ändkapad panel) 

5.4 Sammanfattning 
Vi kan konstatera att det finns ett behov av det som i teorierna kallas 5S. Vi har sett att det 
finns material, verktyg och allmänt skräp utspritt i fabriken och att det i sig är ett slöseri 
eftersom det inte alltid är klarlagt var saker finns. Det går även åt onödig tid till att flytta på 
saker för att komma fram och utföra värdeskapande aktiviteter, vilket innebär att det är ett 
slöseri som bör åtgärdas. 

5.4.1 Generella förbättringsförslag 
De åtgärder vi ser behöver göras generellt i fabriken som påverkar samtliga processer på ett 
positivt sätt är följande: 

 Täck in utomhuslagret för att minska påverkan från väder och vind på råvarulagret.  

 Markera truckgångar som ska vara fria från material och dylikt. 

 Ordna fasta lagerställen för material. 

 Strategisk prioritering för truckförarens planering.  

 Ordna ett fast ställe för verktyg och ritningar. 

 Placera spillcontainrar lättåtkomliga i anslutning till både arbetsbord och truckgång.  

Utifrån observationerna som gjorts vid golvtillverkningen som beskrivs i avsnitt 4.1.1 föreslås 
dessutom följande åtgärd. 

 Förbättra belysningen i hallen för golvtillverkningen. 
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5.4.2 Förbättringsförslag väggtillverkning 
Ett förslag på ändrad layout har utvecklats med fokus på att lösa problemet med flaskhalsen vid 
station 10:5. Vi har utgått ifrån materialflödet för att ta fram en ny layout. Det vi sett som 
viktigt är att varje station har närhet till material som behövs, samtidigt att truckföraren har lätt 
att fylla på med nytt material.  

Genom att ha fasta truckgångar elimineras behov av att röja väg i samband med 
materialtransport. I figuren är det tänkta värde- och materialflödet markerat med blåa 
respektive gröna pilar (se Figur 9). Placering av mellanlager ska göra det möjligt för 
truckföraren att komma åt delar inom arbetsområdet. Utformningen av materiallager i 
produktion utnyttjar höjden på lokalen genom till exempel pallställ för olika dimensioner av 
virke. Placeringen av kapbord i förslaget förutsätter en ökad grad av förtillverkning (kapning). 
Utformningen med stationerna parallellt, möjliggör materiallager runt stationerna. 

 

Figur 9. Tänkt material- och värdeflöde. 

Den andra aspekten kring materialflöde är att effektivt få ut färdiga produkter, samt att 
hanteringen av spill sker smidigt. 

Genom att förskjuta samtliga stationer mot mitten av lokalen frigörs yta vid samtliga stationer. 
Hanteringen och förvaringen av verktyg för produktionen finns även med i det layoutförslag 
som presenteras. 
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Figur 10. Förslag på ny fabrikslayout, vy uppifrån. 

För att ytterligare belysa vikten av bra materialtillförsel så föreslår vi att en översyn av 
materiallagret utomhus genomförs. Med ett skärmtak som väderskydd uppnås minst tre vinster: 

 Truckens framkomlighet vintertid. 

 Torr lagerplats för råvaru- och färdiglager (kapell). 

 Begränsa kallras i produktion. 

Ytor för 
mellanlager 

Ytor för spill 
och 
restprodukter 
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Figur 11. Layout med nytt utomhuslager. 

I layoutförslaget har hänsyn tagits till den befintliga lokalen. Fysiskt utrymme, bärande 
konstruktioner, fasta installationer och befintliga in- och utgångar har utgjort begränsningarna.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Avsnittet för en diskussion som knyter an till projektets syfte och metod. Därefter följer de slutsatser vi 
dragit från vårt arbete samt förslag på fortsatt arbete. 

6.1 Diskussion 
Vi har valt att avgränsa arbetet till produktionen, vilket innebär att det i den totala processen 
kan finnas flaskhalsar som har större påverkan på helheten. Troliga områden för detta är 
konstruktion/beredning, leverantörer, inköp och ökad förtillverkning med högre 
beredningsgrad, till exempel färdigkapad och målad panel. 

De felkällor som vi är medvetna om i den här studien är de osäkerheter som finns i det tidsdata 
vi använt. Casadata är ett nytt system som inte ger tidsdata i detalj för respektive station och 
som bygger på att alla registrerar sitt arbete på rätt sätt.  

Mätningarna till värdeflödeskartan kan också ha stora variationer då mätningarna är gjorda 
under en dag med de förutsättningar som gällde under den dagen.  

6.2 Slutsatser 
Utifrån studiens syfte konstaterar vi att det finns en flaskhals i väggtillverkningen och att det 
förekommer slöseri i olika form och omfattning i produktionen som till stor del är relaterade 
till materialflödena i processen. Genom att tillämpa 5S samt att förändra fabrikslayouten i 
enlighet med vårt förslag skulle fabriken med stor sannolikhet bli effektivare. 

6.3 Fortsatt arbete 
Det finns stora möjligheter att ytterligare effektivisera fabriken då verksamheten ännu befinner 
sig i ett initialt skede. Några konkreta förslag på vidare arbete är: 

 Se över hur materialförsörjningen kan gå till. T.ex. bör lägstanivåer identifieras så 
truckföraren själv kan se och fylla på lagret vid behov. 

 Se över materialflöden och fabrikslayout för resterande delprocesser. 

 Fördjupa detaljstudien i värdeflödesanalysen för vägglinan för att få ett bättre statistiskt 
underlag. 
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Bilaga 1. Värdeflöde för väggblockstillverkning  

 

Värdeflöde för väggblockstillverkning 
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Bilaga 2. Produktionsprocesser hos Englundshus AB 

 

 

 
 

Värdeflöde för fabrikens elementtillverkning 

 


