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Abstract 

 

Abstract 

Götenehus AB is a house producer in Götene who mainly design and produces 
building elements for single-family construction. Like many other construction 
companies, they have embraced industrialization of their production. Common 
today for these companies is that lean production has become increasingly 
common as intended to increase the value and minimize waste. The value stream 
mapping is seen as a good help to identify them.  

This project dealt with the production department, where the goal was to improve 
and find new solutions that benefit the company time and financially. The 
emphasis was on storing, loading, transportation and unloading of wall elements. 
This led in to three questions as follows: 

• What advantages and disadvantages are there with today's production? 
• How can the resource be improved? 
• How will the new value stream map look like? 

To get answers to these questions interviews were made with the persons involved 
in the enterprise, value stream mapping on the current state and the future state 
and literature studies on lean production and construction logistics were carried 
on.  

The interviews and observations at the company proved that losses occur when 
loading and transporting. It took too long time to load on wall elements for a 
transfer to the construction site. The value stream mapping of the present 
condition became as a mapping of where the losses are. The literature studies 
proved how it should be done and which philosophies that should be followed. 

The result of this was that the main advantages of production are that it is done at 
the factory and does not need to be moved for every single project as with 
traditional construction. The disadvantage was that there is some rework due to 
lack of structure, communication between stations and long lead times for loading 
of wall elements. In order to improve these resources new methods available in 
the lean production were introduced and new methods for loading. For the future 
a new variant of scaffolding that was tested who gave a larger profit temporal, 
economic and security. Also an ordering card (kanban system) between loading 
and manufacturing gave a better communication and understanding. 

It is true that the construction sector not followed the development of the 
logistics, but the companies that have introduced the industrial environment have 
more advantages to improve their logistics. The introduction of lean production 
gives this complex industry an opportunity to continually improve. The value 
stream map serves as the first step to achieve increased profitability of time and 
money.  

Keywords 

Lean, loading, production, scaffolding, value stream mapping, wall elements 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Götenehus AB är en hustillverkare i Götene som främst projekterar och 
producerar byggelement för småhusbyggen. Likt många andra byggföretag har de 
anammat en industrialisering av produktionen. Vanligt idag för dessa företag är att 
lean blivit allt vanligare som har till syfte att öka värdet och minimera slöseri. 
Verktyget värdeflödesanalys ses som en god hjälp för att identifiera dessa.   

Detta projekt behandlade produktionsavdelningen, där målet var att förbättra och 
hitta nya lösningar som gynnar företaget tidsmässigt och ekonomiskt. 
Tyngdpunkten låg på lagring, pålastning, transport och avlastning av väggelement. 
Detta resulterade i tre frågeställningar som har besvarats under arbetes gång. 

För att få svar på dessa frågor gjordes intervjuer med berörda personer på 
företaget, värdeflödesanalyser på det nuvarande tillståndet samt det framtida 
tillståndet samt litteraturstudier om lean och bygglogistik genomfördes.  

Intervjuer och observationer på företaget visade att förluster skedde vid 
pålastning, eftersom det tog för lång tid att lasta på väggelement som skulle fraktas 
till byggarbetsplatsen. Värdeflödesanalysen över det nuvarande tillståndet blev en 
kartläggning över var det brister. Litteraturstudierna visade hur det borde arbetas 
och vilka filosofier som borde följas. 

Resultatet av detta blev att de största fördelarna med produktionen är att den sker 
på fabrik och inte behöver förflyttas för varje projekt som vid traditionellt 
byggande. Nackdelarna blev att det sker en del omarbete på grund av bristfällig 
struktur, kommunikation mellan stationer samt långa ledtider vid utlastning av 
väggelement. För att förbättra dessa resurser infördes nya metoder som finns 
inom lean production samt nya metoder vid utlastning. För framtiden testades en 
ny variant av byggställning som gav en större vinst tidsmässigt, ekonomiskt och 
säkerhetsmässigt. Även införandet av beställningskort (kanban system) mellan 
utlastning och tillverkning gav en bättre kommunikation och förståelse.  

Det stämmer att byggsektorn inte följt med i utvecklingen av logistiken, men 
företag som infört industriell miljö har fler fördelar att förbättra sin logistik. Att 
införa lean production ger denna komplexa industri en möjlighet att ständigt bli 
bättre. Värdefödesanalysen fungerar som det första steget att nå en ökad 
lönsamhet tidsmässigt och ekonomiskt.  

Nyckelord 

Byggställning, lastning, lean, produktion, väggelement, värdeflödesananalys 
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1 Inledning 

Examensarbete är den sista delen på Högskoleingenjörsutbildningen med 
inriktning inom Byggnadsteknik och har genomförts på Götenehus AB. Detta 
kapitel kommer att behandla problembeskrivning, syfte, mål, frågeställningar, 
metod, avgränsningar och disposition som har gjorts för att kunna genomföra 
detta arbete. 

1.1 Problembeskrivning 

Götenehus AB är en hustillverkare som nästan uteslutande jobbar med 
totalentreprenad och är ett av få företag som gör det i Sverige. Detta innebär att 
de projekterar och bygger husen, vilket leder till att prefabriceringsgraden är hög 
samt att det arbetas på ett flexibelt sätt som i vissa fall är resurskrävande. Hela 
produktionsprocessen efter projektering tar mellan 2-3 veckor i fabrik och sker i 
olika etapper inom företaget och sedan ytterligare 16 veckor på byggarbetsplats. 
 
Produktionsprocessen börjar med kapning, montering m.m. för att kunna sätta 
ihop färdiga vägg-/takelement m.m. Dessa element packas på ställningar och körs 
till en utlastningsstation där de lagras i den ordning de ska ställas på lastbilen. 
Traversen lyfter upp väggarna och placerar dem på lastbilen för att fraktas till 
byggarbetsplatsen.1 
 
Denna form av framställning är industrialiserad och används som ett medel för att 
öka effektiviteten i byggsektorn.2 Men i dagens byggindustri debatteras det en del 
om att onödiga arbeten utförs på fabrik och leder till att det slösas mellan 30-35% 
av byggprojektets produktionskostnad.3   
 
På fabriken i Götene tar dagens väggställningar stor plats och leder till för mycket 
lagerutrymme. Av- och pålastningen av lastbilar är ett tidskrävande moment som 
medför en förlust både tidsmässigt och ekonomiskt. Transporter mellan stationer 
är för många och mer struktur krävs för att minska detta slöseri med tid. 
Kommunikationen mellan avdelningarna på fabriken är inte optimal och behöver 
ett nyare system för att få det rätt från början och förhindra omarbete. Efter det 
att ett väggblock tillverkats i fabriken hanteras det flera gånger, vilket innebär 
förhöjda kostnader för personal och transporttjänster.4   

En ökad produktivitet kräver också en smartare bygglogistik.5 Filosofin som har 
blivit allt vanligare inom byggbranschen är lean och med hjälp av dess verktyg 
värdeflödesanalys når producenter en förbättrad logistik.6 

                                                 
1
 Götenehus (2001) hämtat från Götenehus: http://www.gotenehus.se/hustillverkare (2014-02-21) 

2
 Stehn, L. (2008). Träbyggföretagen driver på den industriella processen. Husbyggaren, 4 

3
 Josephson P-E, Saukkoriipi L. (2005). Slöseri i byggprojekt, behov av förändrat 

synsätt. Rapport 0507 från Fou-Väst. 
4
 Götenehus (2001) hämtat från Götenehus: http://www.gotenehus.se/hustillverkare (2014-02-21) 

5
 Hellner, M. Modig, N. (2011). Smartare bygglogistik ökar produktiviteten. Husbyggaren,  

6
 Koskela, Lauri. (1993). Lean production in construction, VTT Building Technology, Expoo, Finland 

http://www.gotenehus.se/hustillverkare
http://www.gotenehus.se/hustillverkare
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att förbättra logistikflödet av väggelement från 
färdigtillverkad produkt till avlastning på byggarbetsplats. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att hitta ett mer effektivt arbetssätt för lagring, pålastning, transport 
och avlastning i produktionen. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilka är för- och nackdelarna med det nuvarande arbetssättet i 
produktionen av prefabricerade väggelement? 

2. Hur kan resursutnyttjandet förbättras i logistikdelen? 

3. Hur kommer den nya värdefödesanalysen att se ut i produktionen?  

 

1.3 Metod 

1.3.1 Vad finns det för för-och nackdelar med det nuvarande 
arbetssättet i produktionen av prefabricerade väggelement? 

Denna frågeställning kommer att besvaras med hjälp av intervjuer och 
litteraturstudie. 

1.3.2 Hur kan resursutnyttjandet förbättras i logistikdelen? 

Den andra frågan har valts att besvaras med hjälp av intervjuer, litteraturstudie 
och värdeflödesanalys. 

1.3.3 Hur kommer den nya värdeflödesanalysen att se ut i 
produktionen? 

Detta besvaras med hjälp av en värdeflödesanalys, intervjuer och litteraturstudie. 
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1.4 Avgränsningar 

Produktionsprocessen är väldigt komplex och består av en kedja av händelser. 
Detta har lett till att vi valt att fokusera på vad som händer i produktionen från det 
att produkten färdigtillverkats till dess att den lyfts av från lastbilen och ställs på 
byggarbetsplatsen. För att skapa en större förståelse för resultatet kommer även 
beräkningar av hela processen att genomföras. Fokus kommer att ligga på att hitta 
ett mer gynnsamt sätt med avseende på lagring och lastning i 
produktionen/utlastningen. Då värdeflödesanalysen genomförs kommer denna 
endast att koncentreras till antalet ytterväggar/hus som lastas på varje lastbil då det 
i det avseende blir mer tydligt vart bristerna i produktionen finns. En avgränsning 
har även gjorts till produktionen då fokus ligger på materialflödet (hur materialet 
går framåt i stationerna), men någon större tonvikt läggs dock inte på 
materialsatsningen (hur det monteras).  

1.5 Disposition 

Det nästkommande kapitlet beskriver bakgrund och förutsättningar för att skapa 
en förståelse för vad rapporten handlar om. Efterföljande kapitel beskriver de 
olika metoderna som har använts för att besvara frågeställningen. Kapitel 4 
innehåller resultat och analys som tagits fram med hjälp av de tidigare kapitlen. I 
kapitel 5 diskuteras resultatet och kapitel 6 redogörs för slutsatser som baserats på 
resultat och analyser. Det sistnämnda kapitlet innehåller även rekommendationer 
till företaget utifrån diskussionen och slutsatsen. I de återstående kapitlen finns 
referenslista, sökord samt bilagor.  
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2 Bakgrund och förutsättningar 

Detta kapitel innehåller teorier och fakta som behövs för att svara på 
frågeställningarna. Projektet går ut på att hitta en lösning på det problem som 
Götenehus haft ett tag nu. Problemet är på och avlastningen av prefabricerade 
väggelement, som företaget idag anser tar alldeles för lång tid. En rad olika tester 
har gjorts på denna del, men ingen metod som testats uppnår en acceptabel nivå 
som gynnar företaget. 

 

2.1 Historik 

Götenehus bildades 1931 av tre bröder som tog över Götenes Snickerifabrik och 
döpte om den till Götene Träindustri. Snickerifabriken hade fram till dess 
tillverkat dörrar, fönster, köksinredning och kylskåp i fabrikens sågverk, hyvleri 
och snickerifabrik. År 1932 var Götene Träindustri ett av de första företagen i 
Sverige som tillverkat en monteringsbar sportstuga och inte långt efter det 
tillverkades även monteringsbara villor i fabriken. När det blev krig i Europa fanns 
det företag som gick i konkurs, men Götene Träindustri klarade sig genom 
lågkonjunkturen med hjälp av att producera baracker till armén och flygvapnet.  

Under 50- och 70-talet började det gå bra för företaget och Götene Träindustri 
tillverkade hus i storelement. 1977 bildades Götenehus AB och under 80-talet 
skedde den stora expansionen av företaget och företaget började bygga hus på 
totalentreprenad. Företaget hade en ledande roll inom utveckling av fasader i trä 
och tegel i olika kombinationer under denna tid. 1985 bildades koncernen AB 
Westergyllen. Under 90-talet drabbades husbranschen av lågkonjunktur vilket 
företaget tog sig igenom bra med hjälp av leverans till utlandet. Under denna 
period började företaget tillverka mer kundanpassade hus vilket visade sig vara ett 
framgångsrikt koncept. 1997 införlivas Sjödalshus i koncernen och blir en bra 
komplettering till Götenehus med Sjödalshus mer klassiska husmodeller 

Företaget fortsatte att utvecklas i början av 2000-talet och de lanserade ett nytt 
koncept med husmodellen av ett kubiskt formspråk som grund. Denna stil kom 
att presenteras i huset som döptes till Origo men som numera går under namnet 
Marieholm. 2011 slogs Sjödalshus och Götenehus samman till ett företag under 
namnet Götenehus och året därpå integreras även Värsåsvillan i företagets 
koncern. Genom att slå ihop sig med Värsåsvillan utökades företagets sortiment 
till att fritidshus inkluderades vilket stärkte företagets position i marknaden 
ytterligare.7 

 

 

                                                 
7
 Götenehus, (2001), Vår långa historia: från 1931 till idag, Hämtat från Götenehus: 

http://www.gotenehus.se/historia (2014-02-21) 
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2.2 Produktionsprocessen 

2.2.1 Hyvling och målning 

I hyvleriet sågas allt virke till lister, panel, läkt etc. Maskinen som hyvlar dessa 
träslag är inställd efter specifika mått som fåtts av ritningarna och förts in i datorn. 
Efter hyvling skall dessa vidare till måleriavdelningen där allt virke grundmålas i 
sprutboxen och därefter staplas i paket. 8  

2.2.2 Målning 

Nästa steg i flödet är att stryka paneler och övrig utvändig beklädnad. Detta görs i 
en sprutbox, varefter de målade detaljerna passerar en ugn för torkning i ca sju 
minuter för att sedan staplas och ställas på lager eller köras vidare in till nästa 
station i fabriken9 

2.2.3 Kapning 

Tillverkningsritningar bryts ner i kaplistor som sedan förs in i maskinens dator 
med hjälp av filer eller självinknappning av personal. För processen kapning finns 
tre olika maskiner, en för kraftigt virke, en för panel och en för spånskivor. All 
kapning görs husvis och läggs i anpassade materialställningar, som mellanlagras 
om behov finns innan spikning.10 

2.2.4 Montering 

I ena hallen sker flera olika moment samtidigt, alla element som skall ut för det 
specifika bygget görs från början till slut innan nästa villa påbörjas. Det finns flera 
arbetsgrupper, och i varje grupp finns fyra arbetsbord där väggar monteras av två 
personer per bord. Innan denna process påbörjas finns en liten station i denna hall 
där fönster ställs in i ramar och i den intilliggande hallen görs bjälklag samt 
takstolar.11 

2.2.5 Pålastning 

Ställningar placeras ut efter varandra i nummerordning med högst nummer längst 
bort från lastbilen. Mellanrum mellan ställningar krävs för att kunna lyfta in 
landgångarna som underlättar pålastning. Från landgången kopplas sedan väggarna 
i traversens lyftkrokar som lyfter upp dessa på lastbilen. Dessa förs då numeriskt 
upp på lastbilen med lägst nummer längst ut för att det ska bli smidigt på 
byggarbetsplatsen när material lastas av. I detta skede är det viktigt att allting flyter 
på bra och inget blir stillastående då det kostar pengar att ha lastbilen ståendes för 
länge. Med hjälp av en lastplan underlättas detta skede och arbetarna vet hela tiden 

                                                 
8
 Svensson, N., (2014), Intervju 

9
 Ibid 

10
 Ibid 

11
 Ibid 
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vad som ska göras. När allt material är uppe på lastbilen transporteras allt till 
byggarbetsplatsen.12 

2.2.6 Transport 

När allt material är pålastat beger sig lastbilen, oftast med släp, iväg mot 
byggarbetsplatsen. Ett helt hus körs till byggarbetsplatsen i flera lastbilar vid olika 
tidpunkter. I varje lastbil och släp lastas alla väggar och tillhörande material per 
våning, vilket innebär att en lastbil innehåller plan ett och den andra lastbilen alla 
element för plan två.13 

2.2.7 Avlastning 

Avslutningsvis kommer lastbilen fram till byggarbetsplatsen och montaget kan 
påbörjas. Väggarna lastas av en i taget med hjälp av lastbilens kran och ställs på sin 
del av arbetsplatsen enligt ritning.14 

2.3 Metodteknik för lastning 

2.3.1 Tidigare metod 

Den tidigare metoden bestod av korg gjord i stål. På framsidan stod ett lyft ok 
som kopplade väggelementen. Gafflarna på trucken kördes in i denna korg och i 
korgen stod det en person som kunde koppla loss och koppla fast väggarna. 
Metoden uppfyllde dock inte de arbetsmiljölagar och regler som finns eftersom 
arbetstagaren i korgen riskerade att klämmas eller skadas. 15 

2.3.2 Prövade metoder 

Ett flertal metoder har testats men det har alltid varit något orosmoment. Oftast 
har ingen riskfri arbetsmetod kunnat erhållas då de antigen tagit för lång tid vid 
pålastning eller för mycket arbete har behövt göras på byggarbetsplatsen. Dessa 
metoder valdes ut av företaget efter att de sett vad andra företag har gjort för att 
se om detta passade Götenehus AB, vilket de tyvärr inte gjorde.16 

  

                                                 
12

 Ibid 
13

 Svensson, N., (2014), Intervju 
14

 Ibid 
15

 ibid 
16

 Ibid 
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Bunta väggar med planka och regel 

I botten läggs en planka med en liten regel som ser ut som ett T. Tre väggar ställs i 
bredd och spänns åt med spännband. Med hjälp av lyftband lyfts väggblocken upp 
på lastbilen. Detta förutsätter dock att väggarna är i någorlunda samma längd och 
ordning. Se figur 3 nedan.17           

figur 3 

Bunta väggar med kryss 

Sex väggar läggs ihop till 3 hela väggblock med samma längd och ett kryss på 
vardera kortsidan. En truck lyfter upp dessa och placerar dem på lastbilen. För att 
få alla väggar till samma längd har syll och hammarband löpt förbi båda väggarna. 
Detta kräver att syll och hammarband kapas av på byggarbetsplatsen. Här blir 
paketet längre och risken finns på byggarbetsplatsen när väggarna ska kapas. Detta 
kan det leda till att det svajar och rasar. Se figur 4.18  

Figur 4 

  

                                                 
17

 Svensson, N., (2014), Intervju 
18

 Ibid 
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Bunta väggar med plyfa och plattjärn 

Tre väggar placeras på ställningar, på kortsidor skruvas det in plyfaskivor och på 
ovansidan plattjärn för att täta och hålla ihop väggarna. Dessa flyttas vidare till 
lastningsstationen, där en truck lyfter upp dem och placerar dem på lastbilen. 
Nackdelen med denna metod är att den inte är säker, då väggpaketen blir för 
instabila och inte motsvarar alla säkerhetskrav. Se figur 5.19 

      

        Figur 5 
Lastning med gafflar 

En gaffeltruck används ihop med en specialkonstruktion där väggblocken kopplas 
och kör väggarna till lastbilen. En person ställer sig på lastbilen och lossar repen 
som väggen lyfts med. Detta är dock en risk för personen under gafflarna i form 
av ras eller klämrisk. Se figur 6.20 

         Figur 6 

                                                 
19

 Svensson, N., (2014), Intervju 
20

 Ibid 
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3 Genomförande 

De metoder som använts vid genomförandet av detta examensarbete är 
litteraturstudie, intervjuer och värdeflödesanalys.  

3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Varför använda sig av en litteraturstudie 

Det är bra att använda sig av denna metod för få fram mer information om det 
tänkta problemet genom säkra källor. Detta sätt ger ett mer trovärdigt resultat då 
den har framtagits genom olika forskningsstudier.  

3.1.2 Bearbetning av material 

Den litteratur som har använts i uppsatsen granskades på förhand för att kunna ta 
reda på att litteraturen som hittades var relevant, vetenskaplig och trovärdig för de 
frågeställningar som besvarades. För att kunna genomföra en litteraturstudie så 
krävs det en noggrann faktainsamling av böcker och vetenskapliga referenser. 
Dessa referenser ficks genom sökning i databaser samt sökt litteratur på bibliotek. 
För att hitta de olika vetenskapliga artiklarna som har använts i uppsatsen 
användes följande sökord i databaser, lean production, lean construction, supply 
chain management, supply chain, logistics och logistics production. Artiklarna har 
hittats i primo samt lån av artiklar via amzon.com. Litteratur insamling hölls 
främst under projektets början men fortlöpte även under uppsatsens gång för att 
hela tiden bygga på teori och stödja frågeställningen. Det material som erhölls 
antecknades och sammanfattades under arbetets gång för att underlätta vid 
rapportskrivningen.21 

3.1.3 Logistik 

Logistik är olik beroende på vilken bransch det talas om. Inom industrin handlar 
det om att planera, genomföra, förflytta och lagra material på ett effektivt sätt för 
att kundens behov samt önskemål ska uppfyllas till ett bra pris. Syftet med detta är 
att kunden ska få en bra service samt ett rimligt pris på det som beställts.22 ” 

”Getting the right product, to the right customer, in the right quantity, in the right condition, at 
the right place, at the right time and at the right cost”.23 Logistik kan men ett annat namn 
beskrivas som lära om effektiva materialflöden, vilket innebär att verksamheten 
ser till att alla material och produkter finns på rätt plats vid rätt tid. Tanken med 
logistik är att de ska öka vinning inom företaget och skapa ett mer lönsamt system 
inom företaget. Med andra ord menas i huvudsak det interna materialflödet hos 
företaget, men snarlika begrepp som försörjningskedjor och Supply Chain 
Managemenet(SCM) har de senaste åren börjats använda mer och mer. 
Försörjningskedjor och SCM har börjat användas mer och mer för att förtydliga 

                                                 
21

 Höst, M., el at., (2006), Att genomföra examensarbete. 1:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 60-70 
22

 Aronsson, H. et al., (2013), Modern logistik - för ökad lönsamhet. Liber, Malmö 
23

 Coyle, J. el at., (2008), Managing Supply chain, 8:e uppl. Canada- Cengage Learning 
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betydelsen av att integrera företagets egna flöden med försörjningskedjans övriga 
företag. SCM avser därför inte bara integration av materialflöden inom 
företagsgränser utan de involverar flera processer som ex. produktutveckling, 
marknadsföring m.m. 24 Grundiden med SCM är att erkänna det ömsesidiga 
beroendet i leveranskedjan och på så sätt förbättra dess sammanställning, struktur 
och kontroll baserad på faktorer som integration av affärsprocesser. Tanken med 
logistik och SCM är att skapa frågor och strategier kring materialflödet för att 
skapa stabila partnerskap, flexibla tillverkningstekniker, lämplig design, hantering 
av kritiska resurser m.m. allt för att skapa en förbättring i kedjan. SCM är därför 
huvudsakligen baserad på en flödessyn inom produktionen.25 
Logistik betraktas ofta som ett system bestående av flera delsystem. Det har alltid 
utbyte med sin omgivning och de olika delsystemen kan bestå av 
materialförsörjning, produktion och distribution. Syftet med detta system är att 
försörja kunder med efterfrågade produkter så snabbt som möjligt där de olika 
delsystemen styr storlek och tidpunkt för materialflödet via lager, transport och 
hantering.26 
Logistik spelar en stor roll inom företagsverksamhet och blir ännu viktigare om 
produktionen är spridd över flera geografiska områden. I detta fall blir de ännu 
viktigare att minska tiden för att så snabbt som möjligt hantera information och 
materialflödet längs leveranskedjan. Detta tillvägagångssätt tillämpas på en 
leveranskedja bestående av två nivåer, en produktionsanläggning och ett 
distributionscenter. På så sätt sker en ungefärlig beräkning av kundnöjdhet och 
lagernivåer som tara hänsyn till de olika nivåerna i försörjningskedjan. Målet med 
hela denna process är att bestämma storleken på transporter och inventeringar vid 
varje period, så att den totala kostnaden mot lager och transport minimeras.27 

Logistiksystemet 

Logistiksystemet hos de flesta företag består av tre delar. Dessa är 
materialförsörjning, produktion och distribution. Vanligt för de flesta företag som 
i någon form tillverkar produkter följer logistikröret (se figur 1) och innebär att: 

 Materialförsörjning har i uppgift att leverera material till produktionen, med 

en låg kostnad och effektiv leverans. För att åstadkomma det bör företagen 

noggrant välja rätt leverantörer som ger produktionen det som efterfrågas. 

Antingen lagras material eller tar vägen från leverantör till produktion 

direkt, beroende på vilken bransch det rör sig om.28 Ofta krävs de många 

olika materialsorter för att sätta ihop allt till en färdig produkt, vilket kan 

innebära att olika delar till produkten kommer från olika delar i världen. 

Detta resulterar i att transporter sker med olika färdemedel och därför är 

                                                 
24

 Jonsson, P. & Mattsson, S., (2011), Logistik – läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur, 

Lund 

25 Vrijohoef, R. & Koskel, L., (2000) The four roles of supply chain management in construction, 

European Journal of Purchasing & Supply Management 
26

Jonsson, P. & Mattsson, S., (2011), Logistik – läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur, 

Lund  
27

Gunasekaran, A. & Choy, K., (2012), Industrial logistics systems- theory and applications. 

International Journal of Production Research 
28

 Aronsson, H. et al., (2013), Modern logistik - för ökad lönsamhet. Liber, Malmö 
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de viktigt att välja rätt leverantör. Materialförsörjningen kräver därför 

noggrann planering, speciellt för företag som kräver många olika 

komponenter för sin produkt.29 

 Produktionen är det område där materialet tillverkas till en produkt och ger 

varan ett värde. Denna gren kan se olik ut beroende på vilken industri det 

rör sig om, det finns olika typer av organisationer vid produktion. Antigen 

är det enstyckstillverkning som går mot en kundorder och produceras i 

projekt (vanligt inom byggindustrin) eller kontinuerlig process som är en 

fortlöpande tillverkning (vanligt inom mejeriindustrin). Den första 

kategorin leder till en mer ökad ledtid och på motsatt sätt för den andra. 

För att uppnå goda resultat tidsmässigt krävs en god organisering av flödet 

som ska leda till minskade köer, kort genomloppstid och ekonomisk 

lönsamhet för alla involverade parter.  

 Distributionen är överlämnandet till kunden och ska göras med så bra service 

som möjligt. Beroende på vad som beställts kan leveransen variera. 

Antingen är det direkt från produktion, lager eller någon form av 

mellanhand som grossist. 30  

 

Figur 1, visar hur ett logistiksystem bör se ut. 

 

Målet med detta rör är att ge en kort genomloppstid genom hela processen och ett 
jämt flöde från start till slut. Avslutningsvis ska det medföra en minskning av 
kostnader. Används helhetsperspektivet leder det till att företagen kan hitta vart 
problemen är och kan förbättra dem. Detta förutsätter en god order och 
leveransprocess som har tidsgränser, för att ge kunden tryggheten och tilliten. Men 
i huvudsak bör en god planering och styrning göras som ska leda till en låg 
totalkostnad samt hög leveransservice.31 

Leveransservice 

För att skapa ett effektivt och fungerande materialflöde inom företaget krävs 
information från kunden där kvantitet, tidpunkt, leveransförmåga, leveransservice 
och förbrukning redovisas. Eftersom de är information som driver materialflödet 
framåt är de viktigt att de olika delsystemen styrs och hanteras rätt inom företaget. 
Målet med logistiken är att till så låg kostnad som möjligt kunna tillfredsställa 

                                                 
29

 Coyle, J. et al., (2008), Managing Supply chain, 8:e uppl. Canada- Cengage Learning. 
30

 Aronsson, H. et al., (2013), Modern logistik - för ökad lönsamhet. Liber, Malmö 
31

 Aronsson, H. et al., (2013), Modern logistik - för ökad lönsamhet. Liber, Malmö 
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kundens krav på leveransservice, de anger den extra service som produkten kan 
levereras på enligt kundens önskemål. Leveransservice kan uttryckas med hjälp av 
fem serviceelement: 

 Leveransserviceprecisionen – Den andel leveranser som kommer på den 
utlovade leveranstidpunkten. 

 Leveranstid – den tid det tar från att kundorder erhållits till att leverans 
kan ske. Eftersträvan ligger i att ha så kort leveranstid som möjligt.  

 Leveranssäkerhet – Leveransens kvalitet i form av att rätt produkt 
levereras till rätt kvalitet. Det är ett mått på den andel kundorder som 
utförs utan anmärkning. 

 Leveransflexibilitet – Förmågan att anpassa sig till förändrade önskemål 
hos kunden i en redan pågående order. 

 Lagerservicenivå – i vilken utsträckning lagerförda artiklar finns tillgängliga 
i lager när efterfrågan uppstår, dvs. den andel produkter som kan levereras 
direkt från lager. 

Dessa fem faser utförs främst under order till leverans och under själva 
leveransen. 32 

Transport 

Transport är en stor del inom logistiken där många företag mer och mer inser att 
det kan göra ekonomiska besparingar på genom att förbättra godstransporterna. 
Dagens transporter är idag ofta överdimensionerade och inte utnyttjar sin fulla 
kapacitet då fordonen dimensioneras efter efterfrågetoppar. Besparingar inom 
företaget, på själva transportdelen, skulle därför kunna sparas in genom: 

 Effektivare processer och renodlade roller   

 Skalfördelar och lägre inköpspriser   

 Minskad administrativ tid   

 Trimmad projekttid  

 Färre transporter   

 Minskad materialhantering   

 Materialinköp utan mellanhänder33 

Många företag, framför allt inom byggsektorn, kräver ofta flexibla lösningar och 

snabba leveranser på grund av bristande logistikoptimering och projektplanering. 

Genom anpassning av fordon och en förbättrad logistikplanering skulle de 

tillgängliga resurserna kunna utnyttjas bättre och företaget skulle kunna göra fler 

besparingar.34 Eftersom att transporter medför kostander är de lämpligt att välja 

ett lämpligt transportmönster, då detta påverkar kapitalbindningen och 

leveransservicen. Detta mönster har också betydelse för i vilken utsträckning 

                                                 
32

 Jonsson, P. & Mattsson, S., (2011), Logistik – läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur, 

Lund 
33

 Sveriges Byggindustrier, (2010), Effektiva byggtransporter 
34

 Sveriges Byggindustrier, (2010), Effektivare byggtransporter 
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samordning mellan leverantörer och kund måste ske för de olika materialflödena. 

Det är även viktigt med transportplanering, att på en taktiskt och aktiv nivå 

planera hur transporter mellan leverantörer, anläggningar och kunden ska gå till. 

Då det är viktigt att hålla leveranstider väljer många företag ofta att använda sig av 

det enklaste och mest traditionella formen av transportmönster. Det innebär att 

transport av material går från leverantör till kund order för order utan att andra 

kunder eller leverantörer är inblandade. Detta leder till att varje transport 

maximeras individuellt och tidpunkten för transporten kan väljas med 

utgångspunkt från ordern.35  

Själva transportkostnaden är beroende av kapacitetutnyttjandet, med andra ord 
mens i hur hög grad fordonet utnyttjas till transporter och hur välfyllt dess 
lastutrymme är. Ett sätt att minska på kostnaderna och höja kapacitetsutnyttjandet 
är genom att samordna småsändningar till ett färre antal större sändningar. Detta 
kan genomföras på följande sätt: 

 Leverans till lager – leverans i partistolek till ett lager som sedan tömmer 
lagret i takt med efterfrågan. Då skulle de inlevererade partistorlekarna 
kunna göras större och kanske motsvara en full last.  

 Fasta leveransdagar – samla ihop kundorder till en viss region eller kund 
där transport genomförs vid tidsfasta leveransdagar.  

 Brytpunktsdistribution och navsystem – samordning mellan många 
godsflöden vid brytpunkter, innebär att större laster delas upp i mindre. 
Med navsystem menas att ett större antal flöden, ingående och utgående, 
sammanstrålar i navet där godset bryts. 

 Mjölkrundor – göra flera lastningsstopp längs en transportslinga inom en 
avgränsad region. 

 Samdistribution – olika små partier från olika leverantörer transporteras 
tillsammans i samma fordon. 

 Balanserade flöden – skapa en balans i transportflödet så att det är lika 
stort in till en region som mängden gods ut från regionen.  

Med andra ord är det viktigt även inom transport att skapa ett bra logistiksystem 
för att skapa vinning för företaget samt ett bra förhållande mellan leverantör och 
kund. 36 Att öka fyllnadsgraden genom att förändra distributionsstrukturen är 
också en viktig faktor. Att öka stolreken på lagren, minska antalet lager, 
centralisera distributionen samt att förändra lagrens geografiska placering.37 

                                                 
35

 Jonsson, P. & Mattsson, S. (2011), Läran om effektiva materialflöden, Lund, studentlitteratur 
36

 Ibid 
37

 Sveriges Byggindustrier, (2010), Effektiva byggtransporter 



Genomförande 

14 

3.1.4 Bygglogistik 

Ofta sägs det att byggbranschen är helt annorlunda än andra branscher inom 
logistiken och att de måste finnas andra lösningar och idéer för att förbättra 
prestandan.38 Eftersom byggbranschen är väldigt projektbaserad och varje nytt 
projekt ser olika ut, beroende på beställare och arkitekt, kan upprepning i 
arbetssättet med specialiserade maskiner inte riktigt användas på samma sätt som i 
industrin. Vissa processer kan dock se liknande ut i en viss typ av projekt och då 
kan föregående planering och logistik användas. 39 bygglogistik omfattar flera olika 
delar som planering, organisering och kontroll över materialflödet. De gäller att ha 
koll på materialet från insamling till inbyggnadsstället i konstruktionen för att få 
ett bra flöde i bygget.  

För att uppnå en bra logistik krävs noggrann planering av material och leverans 
vilket kan leda till ökad produktivitet inom byggprocessen. Byggbranschen präglas 
dock av en del försvårade faktorer som gör att problem kan uppstå vilket leder till 
att de önskade resultatet inom produktivitet inte uppnås.40 Det faktorer som kan 
påverka detta är: 

 Huvudbyggföretaget som förvaltar bygget utför endast en liten del av 
projektet. Ca 75% och ibland mer, av produktens värde, är byggt med hjälp 
av underleverantörer och leverantörer.41 

 Produktionen vid varje bygge består av en tillfällig fabrik där de innebär att 
fabriken byggs upp runt produkten, det inkommande materialet bildar den 
slutliga produkten och inte tvärtemot som inom industrin, där material 
passerar genom fabriken och senare ut till kund.42 

 Varje byggprojekt som genomförs kräver stora lagringsmöjligheter på plats 
vilket ofta är väldigt begränsat. Detta försvårar även hanteringen av 
material på bygget.43 

 Nya organisationer sätts upp inför varje projekt vilket leder till temporära 
försörjningskedjor eftersom att varje nytt projekt är unikt för sig och sällan 
likt ett tidigare bygge, varje bygge är orderstyrt. Detta skapar en make-to-
order leveranskedja eftersom att varje projekt som genomförs skapar en ny 
produkt.44 

 Varje projekt är beroende av utomstående faktorer som kan leda till 
förseningar, missnöjda kunder och överskriden budget inom bygget.45 
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För att allt ska fungera och flyta på så bra som möjligt är de därför viktigt att hitta 
en egen väg inom logistiken för byggbranschen, en som passar dess flöden och 
kvaliteter. 

Likt den traditionella logistiken vill bygglogistiken att materialflödet går från 
råmaterial till färdig produkt och att det ger ekonomisk vinning för kund och 
företag. Det som skiljer dem åt är att varje projekt som byggs är unikt för sin 
beställning, byggs på ett specifikt geografiskt område samt längre ledtider inom 
bygglogistik. Detta har medfört att bygglogistiken inte kunnat ha ett jämnt flöde 
som många andra industrier utan måste anpassa sig efter projektet. Beställningarna 
är olika för varje projekt och medför ojämnt flöde. Andra industrier har sin 
produktion i fabriker, vilket är annat för byggfirmor där produktion sker på 
byggarbetsplatsen för de flesta företagen.46   

Det har debatterats en del och studier har visat att bygglogistiken behöver ett lyft 
för att följa andra branschers fotspår som bilindustrin. Enligt statistiska 
centralbyrån har pris per kvadratmeter mellan åren 1995-2009 ökat med 130 
procent samt att medelinkomsten för arbetstagare ökat med 75 procent. Figur 2 
nedan bevisar denna skillnad där kostnadsökningen och konsumentprisindexen 
inte följer ett linjärt samband. I jämförelse med andra branscher är den 
genomsnittliga ökningen på produktiviteten per år runt 1,7 procent och inom 
andra industrier 2,9 procent mellan åren 1965 och 1996.47 

 
Figur 2, Skillnaden mellan kostnadsökningen och konsumentprisindex.

48
 

 
Studier visar att många aktiviteter som utförs i produktionen är slöseri som 
orsakat förluster ekonomiskt för företag samt kunder. Där 17 procent av en 
arbetsdag är värdeskapande och resterande är förluster som väntan på material (25 
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procent av arbetsdagen). ”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar 
något värde”.49  

Kontroller över inköpen och materialhanteringen är ett måste för att ge en god 
produktivitet, där relation mellan leverantör och byggarbetsplats bör bli bättre. 
Lagring av dessa bör ses för att undkomma klimatpåverkningar. Idag är det vanligt 
att flera leveranser kommer samtidigt och köer uppstår vilket sänker det jämna 
flödet som eftersträvas. Leveranserna bör följa ett bra flöde och ankomma i rätt 
tid.50  

Logistikplanering 

Logistik som är läran om planering, organisering och att styra materiaflöden från 
råmaterial till slutlig konsumtion och avveckling gicks igenom i kap. 1.1. 
Logistikplanering inom industrin och byggsektorn skiljer sig lite åt då beställaren 
av ett projekt oftast är en utomstående aktör som bestämmer ramarna för 
projektet, vilket kan påverka och skapa förutsättningar för logistikoptimeringar i 
hela distributionskedjan. Det gäller att tillfredsställa kundens önskemål efter bästa 
möjliga sätt genom god kundservice, låga kostander och små miljökonsekvenser. 
Då materialflödet för byggprojektet går genom underleverantörer är de viktigt att 
räkna med deras flöden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. En bra 
strategi för att skapa fler fördelar inom kedjan och fördjupa sammarbetet kan 
uppnås genom: 51  

 Reducera osäkerhet – ökad tydlighet mellan företag eller avdelningar kan 
osäkerheter reduceras. Information om prognoser o liknande bör 
kommuniceras uppåt i kedjan medan information om leverans bör gå 
nedströms. 

 Reducera efterfrågevariationer – ett tätare arbete med kunder kan leda till 
ökade möjligheter att påverka planeringen och på så sätt reducera 
efterfrågevariation. 

 Förbättra informationshanteringen – administrativa rutiner för 
informations insamling kring logistikprocesserna kan automatiseras ifall 
informationssystem är kompatibla mellan avdelningar och företag. 

 Förbättra den interna och externa integrationen – mellan företag och dess 
kunder och leverantörer finns ett ömsesidigt beroendeförhållande eftersom 
ett företag i försörjningskedjan kan fatta ett beslut som påverkar de andra.52  
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 En bra metod för skapa ett säkert informationsflöde är genom användning 
av internet vilket kan främja integrationsprocessen mellan olika avdelningar 
och företag. De är lätt att viktig information försvinner under processen via 
samtal över telefon eller öga mot öga. Användingen av internet gör 
informationsflödet lättare, snabbare, åtkomligt och noggrant vilket ökar 
riskerna för bra samarbete och planering inom projektet.53 

Genom att skapa mer samordning mellan olika företag kan förhållanden stärkas 
och ett bättre flöde skapas för att förbättra byggprestandan. En annan del av 
logistikplaneringen som är viktigt är att veta hur byggarbetsplatsen är utformad. 
Ofta störs planergingen av att det ofta är dålig framkomlighet till och från 
arbetsplatsen vilket därför gör de viktigt att planera vägar kring arbetsplatsen för 
att få en väl fungerande logistik. Ett annan viktig faktor är att det ofta råder 
platsbrist för materialhantering därför är de viktigt att ha bra planering på 
materialleveransen så den sker enligt principen just-in-time. Även leverans av 
maskiner och utrustning är viktigt för att skapa en bra logistik. För att därför 
kunna skapa en bra planering krävs de att material, tid, samt projektfunktioen och 
kvalitetsmål har explicit återhållsamhet och ett bra flöde inom produktionen 
skapas.54 

Transport inom byggsektorn 

Själva transportdelen skiljer sig inte mycket från den inom industrin, även här är 

de viktigt att skapa bra förutsättningar för transporter för att minska kostander 

och tid. Idag är byggtransporterna till stor del osynliga för byggentreprenörerna då 

inköpen av byggvaror till största delen sker fritt från arbetsplatsen och därför 

svåra att kontrollera. För att kunna anpassa byggtransporterna efter byggprocessen 

och ge byggentreprenören ökat inflytande över transportarbetet så är en 

förutsättning att anpassa sig och låta transporköp ske av entreprenören. Genom 

att skapa olika delar för transporkostnader och materialinköp kan transporten 

köpas in separat av entreprenören vilket kan skapa en bra förutsättning för 

förbättringsarbete av godstransporter. En viktig åtgärd som kan utföras är att öka 

fyllnadsgraden på alla lastbilar som kör ut material till byggena. Detta kan uppnås 

genom att öka distributionsstrukturen genom att öka storlekar på lagren, 

centralisera distributionen, minska antalet lager och förändra lagrens geografiska 

placering. Den kan även förbättras genom att göra ruttplanering, ändra 

lagringsstrategi, minimera antalet leveranser samt genom att samordna 

trasporterna med flera olika leverantörer. 55 
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Genom att följa nedan angivna punkter skapas bra förutsättningar för att 

maximera transporter: 

 Uppmärksamma förbättringsområdet – transportarbete identifieras av 

ledningen som ett förbättringsområde för ökad kostnads- och 

miljöeffektivitet 

 Klargör interna förutsättningar – Centrala funktioner skapar 

nödvändiga strukturförutsättningar för ett fortsatt maximeringsarbete 

 Genomför åtgärder – Planering och maximeringar inom givna 

strukturer genomförs inom hela företaget på både central, regional och 

lokal nivå 

 Påverka andra – Företaget försöker involvera entreprenörer och 

leverantörer i arbetet 

 Utöka samarbete – samarbetet med andra aktörer försöks att utöka av 

företaget i distributionskedjan för att uppnå synergier56 

Partnering 

Projekt som uträttas inom byggsektorn görs oftast med manga olika företag. 
Dessa intressenter ska sammarbeta för att producera och leverera kundens 
önskan, därför betraktas bygglogistiken som ett partneringprojekt.57 Där 
huvudentreprenörer och underleverantörer bör sammarbeta i leveranskedjan, 
eftersom leverantörerna oftast star för större delen av projektvärdet.58 Detta leder 
i sin tur till att ett förtroende byggs för varandra.59 Arbetar parterna med detta 
byggs en omfattande kunskap om varandras verksamheter samt bättre beredskap 
till de förutsättningar som tillkommer. Eftersom projekten är olika beroende På 
beställning hjälper partnering huvudentreprenörerna att välja den leverantör som 
av tidigare projekt uppfattas vara bra för att lösa den specifika delprocessen. På 
byggarbetsplatsen är det intensivt där parter är beroende av varandras arbete. De 
involverade i projektet bör ha ett långsiktigt synsätt för att uppnå effektiva 
lösningar som ska leda till ett bra flöde och goda lösningar för de problem som 
kan uppkomma.60 
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3.1.5 Industrialisering av byggsektorn 

Det som har föreslagits för en effektivare byggsektor är industrialisering av 
produktframställningen med målet att sänka kostnader och tider för att få en ökad 
kvalitet.61 

Byggnader har i åratal tillverkats på den platsen byggverket ska stå, men idag har 
det blivit vanligare med nya metoder som den industriella. Där idén är att ha en 
standardiserad produktionsprocess och varje beställning ska i princip vara 
liknande. I Sverige anammades detta under 1960-talet, där staten gjorde en del 
satsningar inom bostadsbyggande i form av miljonprogrammen. Denna idé hade 
fåtts från fordonsindustrins standardiserade produktion och gav ett resultat på en 
ökad effektivitet samt byggnader med liknande arkitektonisk gestaltning. Men i 
dagsläget vill byggbranschen och beställarna även ha en arkitektonisk variation.62 

Inom byggsektorn finns idag två grenar som kan skildras.63 

 Industrialiserat byggande: Denna form är den vanligaste inom 

småhusentreprenader som Götenehus AB. Planeringsprocessen sker enligt 

industriella metoder, det vill säga komponenter som väggar förtillverkas 

och produktionen av huset sker på byggarbetsplatsen. Elementbyggande är 

en annan benämning för detta.  

 Industriellt byggande: Företag som riktar sig mot flerbostäder och radhus 

använder sig mer av denna form. Planering och tillverkning av produkt 

görs inom industriell miljö. På byggarbetsplatsen monteras hela huset fast. 

Detta kallas även för modulbyggande. 

Småhustillverkare och medelstora byggföretag är dock ledande och sticker ut med 
att 80-90 procent av byggandet sker med industriella metoder. Sett till hela världen 
är Sverige långt före flera andra länder och tillsammans med Japan befinner sig 
länderna uppe på toppskiktet. Under de senaste tio åren har flerbostadsprojekten 
ökat från 0-20 procent med industriella inslag.64 Industrialiserat byggande har 
kommit att bli allt vanligare och påstås sänka byggkostnaderna med 20-30 
procent.65 

3.1.6 Lean 

Denna filosofi förklarar hur hantering av resurser ska ske. Målet är att minska 
slöseri och samtidigt på ett effektivt sätt använda sina resurser för att öka värdet 
för kunden. Fokus ligger på att skapa och tillföra konsumenten ett mervärde då 
allt annat endast är slöseri. Lean ska behandla hela produktionsprocessen från 
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förfrågan till avslutad produkt. 66 Men eftersom detta fungerar bra för fabriker 
med kontinuerlig process blir det svårt att anpassa efter byggbranschen. För 
byggbranschen finns Lean Construction som är en översättning av Lean 
Production som bygger på biltillverkaren Toyotas tänk och är vanlig inom 
bilindustrin.67 Eftersom byggbranschen är olik bilindustrin kan Lean tänkandet 
inte appliceras fullt ut, men att arbeta enligt den filosofin kommer det medföra i 
positiva resultat. 68 Därför bör Lean ses som ett mer långsiktigt och systematiskt 
förbättringsarbete. 69 

Historik 

På 1930-talet införde Toyota-koncernen biltillverkning, innan arbetade de med 
enbart vävstolar. Ägaren Kiichiro Toyoda begav sig till USA för att studera Henry 
Fords (grundare av Ford Motor Company) transportsystem. Fords 
produktionssystem gick ut på att producera på löpande band. Toyoda kom tillbaka 
till Japan med denna kunskap, men insåg snabbt att de inte har liknande resurser 
som amerikanarna. Så istället för att ge upp, beslutade sig Toyoda för att anpassa 
sig till den produktionsvolym som fanns på den japanska marknaden. Nyckeln var 
att endast ge de mängder varor som behövs, bara när de behövs dvs. alla element i 
kedjan ska finnas på plats i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Detta kallas för just-
in-time production. 70 Mellan åren 1945-1970 utvecklades Toyodas arbete av 
Taiichi Ohno, grundaren av Toyota Production System (TPS). Med Ohnos ögon 
fick de en helt annan syn på just-in-time production. Likt Toyoda begav sig Ohno 
till USA där han fick upp ögonen för hur stormarknader skickar varor på ett 
enkelt, effektivt och kvickt sätt. Där följdes varornas flöde och inte maskinernas 
flöde som det gjordes i Toyota. Detta medförde till att Ohno definierade de sju 
plus ett slöserierna som finns i värdeflödesanalyser. Allt som hindrar flödet är 
slöseri och ska rensas bort. Detta medförde att TPS gav en ökad kvalité och 
utgifterna sjönk samtidigt som kunden kunde få ett mycket snabbare svar på sina 
önskemål. Under 90-talet spred sig detta koncept till resten av världen. 71 

Lean construction 

Lean construction är en filosofi som är baserad på begreppet lean manufacturing 
och handlar om att hantera och förbättra byggprocessen för att på ett lönsamt sätt 
leverera det kunden behöver. Meningen med lean manufacturing är att skapa ett 
system för eliminering av avfall, onödig lagring, tid som går förlorat genom 
väntan, missade/föresande leveranser samt värdet på delar på lagret som väntar på 
montering. För att detta ska fungera krävs ett välfungerande och välplanerat 
logistiksystem där inga stopp rikseras som kan påverka projektet. Eftersom detta 
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är en filosofi kan de utvecklas och tolkas på många olika sätt vilket leder till att 
detta kan uppnås genom ett antal olika metoder. 72 Varje projekt är olikt det andra 
inom byggbranschen vilket leder till att även försörjningskedjan kommer att se 
annorlunda ut och det går ofta inte att förlita sig på hur gamla projekt 
genomfördes. Därför är de viktigt att först identifiera varje enskilt projekt, etablera 
relationer och struktur för att få det att fungera. Lean construction ser 
produktionen som ett flöde av material, information, utrustning och arbetskraft 
från råvara till produkt där flödet omvandlas, inspekteras, väntar eller flyttar. 
Genom att eliminera slöseri på plats, kontrollera förflyttningar av material vid 
ankomst till byggplatsen samt kontrollering av användning kan ett smidigt 
arbetsflöde uppnås.73 Projektet bryts upp I bitar för att kunna sätta upp det I en 
logisk följd, uppskatta tiden för varje delprocess och avsluta projektet. Ett gott 
lagarbete mellan alla aktörer för att bygga förtroende för arbetet och att alla är 
informerade om hur slutprodukten är beställd. Planeringen är strategin för att nå 
målet och kontrollen är hjälpen för att omplanera. 74 De som deltar I projektet bör 
ha en god förståelse för lean, för att underlätta förmågan och viljan att ständigt 
förbättras. 75 

Just-in-time och Kanban 

En viktig del i lean är att minska avfallet genom bättre transporet och lagerhållning 
om ofta benämns just-in-time (JIT).76 Denna produktionsmetod har som 
grundpelare att producera och leverera produkter i precis den mängd och vid den 
tidpunkt som det behövs. Resultatet av detta ska bli minskade lagerkostnader, 
eftersom produkten förs vidare direkt och inte behöver lagras. En del av JIT-
systemet är Kanban (synlig bricka på japanska) som går ut på att den station som 
behöver nytt material skickar en beställning till den föregående stationen. Då rör 
sig tillverkningen framåt och skjuts inte på av en plan. Beställningen från 
föregående anhalt sker med beställningskort och det kan vara i olika former, 
exempelvis en tom låda som kommer tillbaka fylld med material.77  

Tillämpningen av JIT i byggbranschen skiljer sig avsevärt från de industriella 
eftersom konstruktion och tillverkning finns i olika typer av produktion samt att 
de finns en större osäkerhet och komplexitet av konstruktion inom byggsektorn. I 
JIT är konstruktionen schema drivet, alla uppfyller en del i schema vid rätt tid och 
allting kommer flyta på, men det är sällan projekt utförs i tid inom byggbranschen 
då affärsläge förändras, föresande leveranser, korrigering i design eller liknande 

                                                 
72

 Venkatesh, S. & Baladhandayutham, T., (2012) An Analysis on Application of Lean Supply Chain 

Concept for Construction Projects, Synergy, Vol. XNo. I 
73

 Ibid 
74

 Howell, G. (1999), What is lean construction, University of California, Berkeley, CA, USA 
75

 Eriksson, P., (2010) Improving construction supply chain collaboration and performance: a lean 

construction pilot project, Supply Chain Management: An International Journal (394–403) 
76

 Yu, H. et al., (2013) Lean Transformation in a Modular Building Company: A Case for 

Implementation, Journal of management in engineering (103-111) 
77

 Y. Monden, Toyota Production system (3:e upplagan 1998). Hämtat från: http://www.ne.se/lang/just-

in-time?i_h_word=just%20in%20time (2014-03-27) 

http://www.ne.se/lang/just-in-time?i_h_word=just%20in%20time
http://www.ne.se/lang/just-in-time?i_h_word=just%20in%20time


Genomförande 

22 

händelser. 78 Leveranser ska inspekteras noga vid mottagande och det som inte 
stämmer noteras samt elimineras och bygga en bättre relation med den parten som 
skicka. Det ska fungera som I liknelse med en IKEA möbel som säljs i delar, ofta 
med verktyg och monteringsanvisning i samma förpackning. Inom byggsektorn 
ska JIT fungera på liknande sätt där leveransen av material endast ska bestå av det 
som behövs för det specifika arbetsområdet. 79 För att JIT ska uppnås gäller det att 
ha en bra logistikplanering och ett bra schema som inte påverkar slutdatumet. 
Användning av JIT är en bra ide även inom byggbranschen med några 
modifieringar och anpassningar efter industrin.80 

De fem lean principerna 

1. Kundens värde 

Kunden ska erbjudas att köpa ett bra resultat, därför ska värdet av 

produkter detaljeras ur kundens perspektiv.  

2. Värdeflödet identifieras 

De processer som genomförs ska förse ett värde för produkterna och i sin 

tur till kunden.  

3. Flöde 

Värdet ska flöda hela tiden och det ska gå en oavbruten väg, för att 

eliminera tidsspill.  

4. Pull 

Reaktionstiden av förändringar i efterfrågan ska vara kort och 

överproducering får inte ske, detta kallas för pull. Producera bara det som 

behövs. 

5. Perfektion 

Hög kvalité på produkt. Framställ bara det kunden begär, exakt när det 

beställs, priset ska vara skäligt och produktionen ska ha ett lågt 

slöserivärde.81
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Sju plus ett slöseri 

1. Överproduktion 

Detta är att producera mer, före eller fortare än vad som behövs vid nästa 

station. Görs arbetet på detta vis kan det leda till kostsamma summor för 

företaget pga. att kostnaderna för lagring ökar. Flödesschemat följer inte 

den smidiga vägen och kvalitén och produktiviteten kan på så sätt 

försämras. JIT följs inte. För att hindra detta krävs en god schemaläggning 

och att endast producera det som kan säljas omedelbart. 82 

2. Lager 

Lagret är en bov mot kvalitén och produktiviteten, men lager är ett måste 

för att lägga råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter 

någonstans. Orsaken till att det blir på detta vis är för att lager är benäget 

att öka ledtider och öka ytbehov. Att arbeta enligt JIT, minskar 

lagerbehovet och ytorna blir friare. 83 

3. Väntan 

Står en maskin eller produkt i företaget still är detta ett slöseri. Inom lean 

ska produktflödet stå i centrum, blir det väntetider förstörs detta flöde. 

Målet är att nå nollnivån dvs. minska väntetider till noll. Ytterst viktigt är 

att ha ett bra schema som får varje maskin att arbeta kontinuerligt, för att 

inte slösa bort tiden på att vänta. 84  

4. Överarbete 

Att överarbeta är ett praktexempel på en helt felaktig process. Företaget 

slösar en hel del tid och material på att ge den tilltänkta produkten det 

värde som efterfrågas. Detta överarbete ersätts inte, eftersom kunden inte 

behöver betala för denna typ av prestation. Använd rätt metoder och 

verktyg för att eliminera överarbetning. Utför alltid uppgifter på rätt sätt 

för att komma ifrån fel i nuet och i framtiden. 85  

5. Omarbeta 

En defekt vara kostar företagen pengar i nuet och i framtiden. Ju längre tid 

det tar att upptäcka dessa fel ju högre blir kostnaderna. Hittas fel redan i 

produktionsprocessen blir kostnaderna att omarbeta detta betydligt mindre 

än om den fås tillbaka från kunden, då fraktkostnader spelar roll till 

exempel. Enligt företaget Toyota bör all form av fel ses som en möjlighet 

till att förbättras och inte ses som dålig ledning. För att reducera detta 

slöseri bör lärdom av felen tas som gjorts tidigare i produktionsprocessen. 

86 
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6. Rörelse 

Detta slöseri gäller för maskiner och människor. Om en arbetare måste 

sträcka på sig, förflytta sig för en bättre synvinkel eller på ett annat vis röra 

på sig kan det leda till tidsspill pga. arbetsprestationen. 87  

Det i sin tur inverkar på kvalité och produktivitet. Arbetsplatsens ergonomi 

är i detta avseende ytterst viktigt, därför är höga krav på arbetslivskvalitet 

ett måste. Om planlösningen på arbetsplatsen är dålig och det är långa 

avstånd mellan stationerna leder det till rörelseslöseri för maskiner. 

Layouten på arbetsplatsen är också en viktig aspekt i detta avseende.  

7. Transporter 

Att transportera produkter är ett måste, men när detta görs inne på fabrik 

är det inget kunden betalar för och detta blir en form av slöseri. Det är 

ytterst viktigt att reducera förflyttningar av produkter för att minska detta 

slöseri. Chanserna att produkter skadas eller slits är av hög grad om de ska 

transporteras ett flertal gånger. Avstånd mellan aktörer bör inte vara långa 

för att inte hindra kommunikationen som i sin tur påverkar kvalitén. Detta 

slöseri minskas om berörda grupper befinner sig i närheten av varandra 

och det ökar även kvalitén på varorna som produceras.88  

8. Outnyttjad kreativitet 

För att öka förbättringen i lean construction är det väldigt viktigt med 
kunskapsutbyte och gemensamt lärande bland människor i olika 
branscher.89 Ohno säger ”skapa tänkande människor” dvs. dra nytta av 
medarbetenas åsikter och idéer. Styrelsen såsom chefer och högre uppsatta 
är inte alltid de som har rätt lösning, alla i hela laget ska följa med på 
samma tåg. Att inte lyssna på vad andra har att säga är outnyttjad kreativitet 
och minskar detta minskar ytterligare ett slöseri. 90 
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Förberedelse – 5S 

De 5S:en behandlar disciplinen för lean, kvalitet och säkerhet. Metoden är som en 
hjälp för företagen för att skapa struktur på arbetsplatsen. De fem byggstenarna 
följer nedan.91 

 Sortera – Allt som är obehövligt ska separeras från det nödvändiga. Det 

som är onödigt ska avlägsnas från arbetsplatsen.  

 Strukturera – Det nödvändiga som blir kvar ska ordnas på sin egen plats 

dvs. arbetsområdet ska organiseras och göra det lättare för arbetstagaren 

att hitta.  

 Städa – Alla stationer och arbetsytor ska hållas rena, för att de två första 

punkterna ska kunna fungera. 

 Standardisera – Efter ett tag görs detta som en rutin, med hjälp av 

scheman för att få sorteringen och städning verkställd.  

 Självdisciplin/Skapa vana – Avslutningsvis görs detta som disciplin hos 

alla på företaget att genomföra och förstå de fyra första stegen. 92 

Denna princip, 5S, kan hjälpa människor som inte har någon erfarenhet av lean 
production att bygga lagarbete, disciplin samt en kultur av ständig förbättring. 
Verktyget ger en mer stabiliserad process och en lättare grund för att identifiera 
problem och involverande av andra lean principer som JIT till exempel.93 Den 
viktigaste faktorn i lean är avfallsminskningen, vilket innebär att hålla 
byggarbetsplatsen välorganiserad, ren och städad för att lätt hitta saker och få ett 
bättre flöde.94 Detta kan leda till ökad disciplin bland arbetarna samt kanske till 
slut ett mer standardiserat arbete. Det är ofta bra för att få personal att identifiera 
problem och hitta lösningar, vilket ofta sker inom byggbranschen då ett projekt 
nästan aldrig är likt de andra.95 

Förbättring 

För att hög kvalitet skall uppnås är det ett måste att förbättra och hitta lösningar 
på arbetssättet. Förbättringen måste ske jämt och ständigt (kaizen på japanska) 
eftersom dagens kunder kräver mer valuta för det de söker, detta leder till att 
produktionen inom företagsverksamheter måste förbättras jämt och ständigt. Allt 
som kostar företagen pengar och inte medför värde måste försvinna helt. 
Principerna nedan vägleder för ett bra Kaizen arbete.96 
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 Ifrågasätt regler  

 Utveckla uppfinningsrikedom 

 Hitta grundorsaker 

 Eliminera hela arbetsuppgiften 

 Reducera eller ändra aktiviter. 

3.1.7 Värdeflödesanalys 

En produkt går från råmaterial till slutkund, men under den tiden har produkten 
gått igenom en rad aktiviteter som skapat ett värdeflöde. Detta flöde behöver 
ständigt förbättras och ge en ökad effektivitet för alla involverade aktörer. 
Verktyget värdeflödesanalys (VFA) används för att kartlägga det som är 
värdeskapande och icke-värdeskapande för den berörda verksamheten. Denna 
analys är detaljerad, enkel att förstå och förklarar hur det är i dagsläget och vad 
som behöver förbättras. Dock är det viktigt att det är fakta som ligger bakom 
resultaten och inte personliga åsikter samt att både material- och 
informationsflödet utforskas för att få ett gemensamt samband och en överblick 
över produktionssystemet.97  
 
Vinsten med detta blir att det ges en helhetsbild över hela verksamheten och gör 
det möjligt för kartläggarna att gå in i den delaktivitet som behöver justeras. Detta 
mynnar ut i en förbättring av produktionen samt upptäckande av slöseri. Företaget 
ITT Flygt som är världsledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar 
och omrörare, använder sig av värdeflödesanalys och påpekar att om inte hela 
flödet ses finns risker att ett enskilt processteg förbättras som exempelvis en 
maskin. Förbättringen blir då inte speciellt effektiv.98  
 
” Value Stream Mapping is one of the best tools to map a process and to identify its main 
criticalities. Unfortunately, it can be effectively applied to linear systems only”. Byggindustrin 
är väldigt komplex och inte lik branscher med kontinuerlig produktionsprocess 
som mejeriföretag, därför är inte värdeflödesanalys lika effektiv för denna industri. 
Då är det bra om det till en början väljs ut en specifik produkt som behöver 
förbättras och oavsett vilken tillverkningsmiljö det rör sig om är värdeflödesanalys 
ett väsentligt verktyg för att tillämpa lean tänkandet. Ekonomiska åtgärder bör 
också integreras för att kunna utrycka mervärde och slöseri som ett extra fält för 
tillverkningsprocessen.99 Studier visar att värdeflödesanalysen är en förutsättning 
för att kunna få en varaktig förbättring och ett motsvarande arbetssätt inom 
projekten som beställs inom byggsektorn. Därför bör Lean arbetet ses som ett 
mer långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. 100 
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För att uppnå VSM är de bra att använda sig av olika lean verktyg. Baserat på ett 
standardiserat arbete kan fyra steg användas för att uppnå VMS. Dessa fyra steg 
kan användas för att utveckla framtidens lean production modell, göra en 
nuvarande kartläggning, en befintlig analys, framtida karläggning av 
produktionsmodellen och testa modellen vid simulering.101 
Det som diskuteras i kapitlet Lean inkluderas i värdeflödesanalysen och 
genomförs enligt stegen nedan: 

 Produktfamilj ska väljas ut och det bör väljas utifrån vad som anses behöver 

förbättras. För att undgå komplexiteten i kartläggningen ska en specifik 

produkt väljas ut. Att arbeta på detta vis ger den berörda organisationen en 

enklare förståelse att se vad som är fördelar och nackdelar samt en vana att 

förbättra andra flöden.102 

 Nuvarande tillståndet för produktfamiljen inkluderar tider och berörda 

aktörer och ska ge läsaren en bild av hur flödet ser ut i nuläget. På 

ovansidan finns informationsflödet och ska gå från kund till leverantör 

(från höger till vänster). I mitten finns boxar, tider och annan information 

som beskriver materialflödet (från vänster till höger). De ska sammanföras 

med det som finns på ovansidan. På nedre planet ska en tidslinje 

konstrueras för att visa de totala ledtiderna och sammanfatta värdeflödet. 

Den första kartan samlar informationen som behövs för att kunna peka på 

vad som är problemet i de olika arbetsflödena. Dessa fakta är en hjälpande 

hand för den nya kartan som ska bevisa det framtida tillståndet. 103 Se figur 

7. I bilaga 3 finns förklaring till figurerna i kartläggningen.  
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 Framtida tillståndet innehåller det flöde som ska ge bättre värde för företaget 

och det icke-värdeskapande är eliminerat. Det nuvarande tillståndet är en 

form utav hjälp för att kunna genomföra det framtida tillståndet. Syftet 

med den är att ge organisationen en bild av vad som ska förändras och vad 

det resulterar till. Det framtida tillståndet är starten på ständig förbättring 

(kaizen), har förtaget förbättrats ska det fortsättas för att bli ännu bättre 

(se figur 8).104 Det som bevisar om förändringsarbetet lyckats är den totala 

ledtiden som jämförs med den från nuvarande tillståndet.105 Samtidigt vill 

företagen inte att det ska leda till ökade kostnader i form av investeringar 

för att sänka ledtiderna. Därför är det bra att integrera ekonomiska 

åtgärder för att se att det verkligen lyckats.106 

Figur 8. Detta är ett framtida tillstånd där förändringar är inritade och den 

totala ledtiden längst ner till höger. 

 

 Handlingsplan som är avslutning på denna analys. Denna plan ska innehålla 

de nödvändiga förbättringarna som behövs för att lyckas i praktiken. Det 

framtida tillståndet blir ett underlag för hur planen ska se ut och vad den 

ska innehålla. Det viktigaste i hela analysen är handlingsplanen, för att den 

beskriver vad som ska göras och när det ska göras.107 
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Fokus för att göra en karläggning av de olika faktorerna i företaget för att skapa 
ett bättre flöde bygger på att eliminera underliggande orsaker till avfall som kan 
knytas vill värdeflödet.108 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Faktainsamling 

Intervjuer genomfördes för att samla in fakta om sådana uppgifter som inte fanns 
tillgängliga i litteratur. De olika intervjuerna har genomförts med hjälp av frågor 
kopplade till frågeställningarna för att få relevanta svar. Eftersom att olika 
personer inom olika områden intervjuades ställdes frågor beroende på hur 
relevanta de var inom respektive område. De metoder som valdes för att få svar 
var trattmetoden, telefonsamtal samt personliga möten. 

3.2.2 Varför använda sig av intervjuer 

Genom att använda sig av intervjuer kan personer med bred kunskap inom sitt 
område svara på frågor som är relevanta för frågeställningarna. Fördelen med att 
använda sig av intervjuer är att följdfrågor kan ställas direkt som senare leder till 
en sammanhängande slutsats inom valda frågeställningar.109  

3.2.3 Val av personer 

Personer som hade en anknytning till produktionen på företaget intervjuades för 
att få en bredare överblick så att frågeställningarna kunde besvaras. De personer 
som valdes att intervjuas var: 

 Nicklas Svensson, produktionschef (N.S.) 

 Ulf Rifve, produktionsplanerare (U.R.) 

 Mikael Sahlgren, avdelningschef för utlastningen (M.S.) 

 Mats Andersson, platschef (M.A.) 

 Roger Färén, chaufför (R.F.) 

3.2.4 Resultat av intervjuerna 

Fördelar och nackdelar med dagens arbetssätt 

Med dagens arbetssätt finns det både fördelar och nackdelar som framkommit 
med hjälp av intervjuer med flera av de anställda på företaget. Fördelar med 
dagens arbetssätt är att det är ett flexibelt system som funkar för all produktion. 
Detta är väldigt viktigt då väggarna kan se ut på väldigt många olika sätt som i 
dagsläget ger en bra produktion för att det inte har någon betydelse i vilken 
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ordning väggarna blir färdiga i. När en vägg är färdigmonterad ställs den på en 
ställning, som sedan när den är full, körs in i lastningshallen. Dessa nya ställningar 
som används är högre vilket i sin tur medför att det är lättare att lasta samt att 
materialet inte riskerar att skadas. Efter utkörning är det sedan dags för lastning, 
vilket idag har blivit säkrare. Med hjälp av landgångar behöver inte arbetarna 
längre klättra på stegar som det gjordes förr, utan kan bekvämt gå på landgångarna 
och montera fast väggarna i traversen. Tack vare att de idag finns fler hjälpmedel 
på arbetsplatsen än förr har olyckorna minskat och skapat en säkrare miljö för alla 
anställda. Lastningen av väggarna sker enskilt och utan ställning, vilket resulterar i 
att flakets plats utnyttjas optimalt och fler väggar kan transporteras åt gången.  
Även vid själva byggarbetsplatsen finns det fördelar med dagens metod. Genom 
att väggarna står lösa på lastbilen går det snabbt att lasta av varje vägg och 
montera den på plattan. Detta medför att det blir mindre lyft på arbetsplatsen och 
att det inte krävs någon större plats än den för lastbilen. Så fort alla väggar lastats 
av från latbilen och monterats kan denne åka från platsen direkt. Detta leder till 
mindre kostnader för företaget. Dagens metod med upplastning av väggarna 
medför med andra ord att det går fort på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till att 
monteringen av ett hus kan ske på mindre än en dag.  
Nackdelarna med dagens system är att truckföraren som kör ut en full 
väggställning måste köra tillbaka en tom ställning som i sin tur kan leda till 
väntetider vid andra stationer, om det är mycket att göra. Om Götenehus AB 
tillverkar mot lager får det snart problem med att det uppstår en brist på tomma 
väggställningar eftersom dessa låses upp av hus som redan tillverkats och väntar 
på utkörning eller att levereras. En annan nackdel är att väggställningarna inte kan 
fyllas helt med väggar och lagret fylls fortare, men inte enbart med väggar utan en 
hel del dödutrymme. Det är inte bara så att det kan uppstå väntetider på truckar 
utan då det krävs mycket förarbete när väggarna ska lastas låses ofta även 
sidolastaren upp och annat jobb vänta. Lastningen är inte bara ett arbetsintensivt 
moment där minst två man måste jobba, utan det tar även längre tid än förr då de 
sker mycket körning med material mellan de olika lagren. Under tiden som 
lastningen sker står lastbilen och väntar och kostar pengar vilket inte heller är bra 
för Götenehus AB. Ibland uppstår det även tidskrävande moment då väggar har 
körts in i fel ordning i lastningshallen och därför innan lastning måste sorteras om 
för att hamna i rätt ordning för montage på lastbilen. Trots att företaget idag 
använder sig av landgångar är traversen i sig en arbetsfara och det är därför viktigt 
att allt går rätt till för att reducera olyckor när väggarna lastas på lastbilen. En 
felkopplad vägg i traversen och olyckan är lätt framme, men det är även ett 
redskap som måste användas för att kunna genomföra lastningen. Det finns även 
nackdelar med dagens metoder på själva byggarbetsplatsen som att de sker mycket 
spring på väggarna då de ska lastas av vilket är farligt. En stor nackdel och onödig 
kostnad är att lastbilen måste stå kvar under hela avlastningsprocessen och att det 
på många arbetsplatser inte finns tillräckligt med utrymme för lastbilen att köra 
fram på. Utöver dessa problem kan väderförhållanden orsaka stora bekymmer för 
avlastningen. Vid dåligt väder täcks hela lasten vilket medför att allt låser sig vid på 
bygget. Det går på detta sätt inte att lasta en vägg i taget utan att alla väggar blir 
blöta som kan orsaka förseningar och bekymmer för bygget.  
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Hur ser dagens resursutnyttjande ut? 

Dagens arbetssätt är ett resurskrävande moment och tar i många skeden mycket 
tid som behöver minskas för att förtaget ska kunna spara in på både tid och 
pengar. På många ställen i fabriken sker det onödigt arbete för att det inte ska 
uppstå något väntande för arbetarna som t.ex. att de sker mycket plock av 
lösmaterial på lagret vilket skapar en lätt överproduktion. Det sker även mycket 
överarbete i lastningshallen då t.ex. takstolar kommer in från fabriken i fel ordning 
och senare behöver lastas om för att få allt i rätt ordning på lastbilen. Detta kräver 
då fler lyft vilket innebär tid och pengar. Utöver att många av truckarna utför 
mycket överarbete skapar detta en dålig arbetsvana för förarna då dessa sitter 
mycket och kan få förslitningsskador. Även i lastningshallen sker det mycket 
överarbete då t.ex. landgångar ska flyttas in och ut mellan alla ställningar. Det sker 
också väldigt många lyft med traversen som är tidskrävande samt att det krävs tre 
man för varje utlastningsprocess som tar ca tre timmar att genomföra. Trots att 
varje del har sin process är det dålig kommunikation mellan lastningshallen och 
fabrikshallen. Arbetarna själva måste ta reda på när väggar levereras till 
lastningshallen eller vart saknat material har tagit vägen istället för att de sker via 
elektronisk eller liknande kommunikation. Något som är positivt är att allt material 
som finns i lager är sådant som en kund har beställt. På detta sätt uppstår det 
ingen lagring av onödigt material. Alla väggarna tillverkas i rätt ordning vilket gör 
att de kommer ut till lastningshallen i rätt ordning och att de går fortare att sedan 
lasta. Precis som i de flesta fabriker glöms det ibland material vilket leder till extra 
körningar och överarbete. Överarbete sker i flera former och även gällande 
material, då det finns olika uppfattning om vad som är viktigt, skulle detta 
förbättras minskar materialet och med det kundens urval. Även tajmingen mellan 
lastningshallen och lastbilen skulle kunna förbättras för att minska väntetider och 
pengar. Själva fyllnadsgraden på lastbilen är idag väldigt bra utnyttjad då varje 
väggelement lastas en och en, dock tar denna process längre tid än om hela 
ställningar med väggar hade lastats.  

För att kunna få ett bättre grepp om hur resurskrävande dagens arbete är har olika 
tider och kostnader tagits fram som använts till den nuvarande 
värdeflödesanalysen också. Dessa delar ser idag ut enligt följande: 

 Att köra ut en väggställning från fabrik till lagerplats tar i nuvarande skede 

ca sex minuter 

 Lagringen av väggställningar ligger mellan en till sextio dagar beroende på 

kunden. 

 Varje hämtning av väggställningar från lagerplats till traversbanan tar 

ungefär fem minuter per ställning, vilket innebär att det tar ca 25 minuter 

att lasta ett helt hus då det krävs fem ställningar per hus. 

 Förberedelse sker sedan inför lastningen vid traversbanan då varje vägg ska 

prickas och landgångar ska lyftas in mellan varje ställning. Detta skede tar 

sammanlagt runt 30 minuter. 
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 Beroende på huset storlek tar lastningen vid traversbanan upp på lastbilen 

en till 2 timmar. 

 Alla olika moment kostar inte bara tid utan även pengar. En lastbil kostar 

700kr/h, en arbetare 250kr/h och en ställning kostar 20kr/dag att hyra. 

Varje ställning behövs i 17 dagar för att kunna producera och lagra ett hus. 

 De olika kostnaderna för varje transport tas fram genom att vi i förväg har 

kommit överens med transportföretaget om en milkostnad som gäller för 

varje transport. Detta ger då att kostnaden för en lastbil med släp upp till 

Stockholm blir 10683kr. 

Skillnaderna på resursutnyttjande från tidigare och idag är inte så stora. 
Tillverkning och hantering inne i fabrik är lik som när det lastades med truck och 
korg. Skillnaden var då att allt lastades på samma ställe, och inte behövde köra in 
en lastbil till traversen för att lasta väggar och sedan dra ut lastbilen på 
utlastningsplanen för att lasta lösmaterial, bjälklag, yttertak och takstolar etc. 
Dessutom gick det fortare att lasta med truck och korg. Även tiden på 
avlastningen av väggelement är i princip som förr då mycket beror på 
effektiviteten hos arbetarna. Företaget tillverkade även väggar i förväg vid 
lågkonjunkturen och hoppades på att någon skulle köpa huset, vilket ledde till att 
huset tog onödig plats på lagret. Det skedde mycket hopp mellan väggarna förr, ut 
och in i trucken för bandning samt mycket onödiga lyft vilket ledde till mycket 
överarbete som var väldigt tidskrävande och påfrestande.  

För att kunna uppnå ett bättre resursutnyttjande inom Götenehus AB finns det en 
del punkter att sträva efter som kan innebära fördelar och nackdelar. Det företaget 
bör sträva efter i ett nytt arbetssätt är att när en vägg är färdig, bör den lyftas av 
med traversen från tillverkningsbänken för att sedan inte hanteras fler gånger, 
åtminstone en och en. Om väggarna bildar ett paket eller ställs på en annan typ av 
väggställning kan allt lyftas på med ett fåtal trucklyft och därmed sparas mycket 
lastningstid och troligtvis vinns även en del tid på byggplatsen. Nackdelen med ett 
sådant system är att det kan uppstå väntetider i tillverkningen i stället eftersom 
väggarna bör bli klara i en viss ordning, för att de skall levereras i montageordning. 
En strävan bör även vara att få en säkrare arbetsplats vid avlastningen genom att 
inte behöva göra allt för många höga klättringar vid på krokning av väggarna från 
lastbilen. Istället för att göra som idag kan ett nytt system införas som kräver 
mindre lyft och gör så att lastbilen inte står på plats för länge och kostar pengar. 
Vid dagens transport måste hela lasten täckas och för att inför framtiden kunna 
spara tid och pengar ska det nya systemet kunna helst bidra med att de går att 
täcka varje enskild vägg. Detta leder till att det går att arbete även vid dåliga 
väderförhållanden då inga väggar behöver komma till skada. Ett annat alternativ är 
även att lagret kan göras om så att ytan kan utnyttjas bättre och mer intensivt. 
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Det prövade metoderna 

Tre olika metoder på ställningar testades under arbetes gång vilka var A-bock, T-
bock och FBE. 

 A-bock 

A-bock är en variant som används mycket vid lastning av betongblock då dessa är 
väldigt tunga och kräver grövre ställningar. Själva ställningen ser ut lite som ett A, 
då väggarna lutas mot vardera långsidan av A:et. Efter att väggarna lagts på 
ställningen sätts spännband runt för att hålla allt på plats under transporten. 
Nackdelen med dessa ställningar är att de tar mer plats på bredden och på så sätt 
blir det därför plats med mindre antal ställningar på lastbilen. Denna metod 
innebär även att färre väggar kan lastas samtidigt, vilket leder till högre kostnader 
och längre process.110  Se figur 7.     

         Figur 7 

 FBE 

Flens Byggelement (FBE) har en speciell ställning som är lite olik de ställningar 
som redan finns i fabrik. Väggarna placeras i ordning på ställningarna oftast tre 
väggar på varje ställning. Först monteras ryggen upp i form av två pelare och två 
stödben dras ut för att ställningen inte ska ramla. Väggelementen läggs på en och 
en och ytterligare två pelare fästs, men denna gång framför dem. Till sist spänns 
alla väggar fast med spännband och trucken kan komma och lyfta denna ställning 
via de öglor som alltid finns inkopplade. När väggar lastas ur, lyfts pelarna bort 
och placeras i ställningens fötter och hela denna ställning ser ut som ett paket. Se 
även bilaga 4.111 Se figur 8 på nästa sida.  
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               Figur 8 

 T-bock 
 
Den sista metoden som testades var T-bocken. Denna bock består av en 
grundplatta som har en rygg i mitten och på vardera sidan finns det hål för pelare i 
plattan. Dessa hål fylls i med pelare som ska vara ett stöd för den placerade 
väggen. Denna ställning är inte lika bred som andra och leder till att material som 
oftast placeras på dem är vägskyltar. Dock är dessa bockar långa och det går att få 
plats med drygt sex innerväggar på dem. För att slippa ha vaggande material 
mellan mittrygg och pelare finns det öglor placerade runt ryggen och spännband 
kan dras åt från dem till grundplatta. Nackdelen med denna ställning är att den är 
för bred vilket medför att de inte går att transportera ut ställningen från 
produktionshallen. Alternativen för att kunna använda denna ställning inom 
företaget hade varit att antingen bygga ut produktionshallen så att den matchar 
ställningen eller att använda de gamla ställningarna för uttransport till 
lastningshallen där sedan en omlastning till den nya ställningen sker. Detta skulle 
dock ta för lång tid, innebära fler lyft och transporter för företaget vilket i sig 
skulle leda till en ökad kostnad. 112 Se figur 9. 

           Figur 9 
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Hur kommer den nya värdeflödesanalysen att se ut i produktionen? 

När väggarna med den nya metoden FBE körs ut till lastningshallen är det 
fortfarande lika viktigt att alla väggarna står i rätt ordning då detta minskar av och 
pålastningen. Detta medför att väggarna inte är lika beroende av varandra som 
förr. Gentemot förr går det nu att köra ut alla väggar direkt till lastningen istället 
för att mellanlagra vilket var fallet med den gamla. Med denna metod går det nu 
att lyfta upp hela ställningen med väggar på lastbilen direkt från trucken och 
traversen blir vilande. Utan användning av traversen blir det säkrare för 
chauffören, då denne inte längre behöver gå på väggarna för att lossa hängarna 
från traversen. Det blir färre lyft och skapar en säkrare miljö för de anställda på 
företaget också. Nu lyfts tre väggar istället för en med FBE, vilket medför att fler 
väggar kan lastas per lastbil och med det minska antalet körningar. Genom detta 
ökar lastkapaciteten, fler hus per dag kan lastas och att flera olika lastnings 
metoder finns tillgängliga. Även vid byggarbetsplatsen skapas det flera nya positiva 
faktorer med FBE. Ställningarna med väggar kan nu lyftas ner och placeras på 
marken vilket är säkrare ur arbetsmiljöaspekten och minskar förslitningsskador på 
arbetarna. Denna metod skapar även fler alternativ för avlastning på 
byggarbetsplatsen vilket är bra då alla byggen ser olika ut. Allt material körs ut till 
byggarbetsplatsen på två lastbilar. Med den nya metoden går det att lasta av allt 
från en lastbil som sedan kan köra iväg och inte behöver ha kran, då den andra har 
det och sköter alla lyft. Det räcker därför att ha en lastbil med kran för avlastning 
av väggarna. Fördelen med denna metod är även att varje enskild vägg kan täckas 
av vilket gör de lättare att även kunna fortsätta jobba vid sämre väderförhållanden. 
Nackdelen med den nya metoden är att det är fel ”hål” i ställningen för truckarna 
vilket medför att det måste köra med en specialvariant för att kunna lasta alla 
ställningar. Stolparna på FBE är väldigt låga vilket kan orsaka skador på 
väggelementen vid avlastning. En annan nackdel är att alla ställningar, efter 
avlastning av väggelement, måste transporteras tillbaka till fabriken vilket kostar 
pengar.  

För att kunna få ett bättre grepp om hur resurskrävande dagens arbete är har olika 
tider som används i den framtida värdeflödesanalysen och kostnader tagits fram. 
Dessa delar ser idag ut enligt följande: 

 Den nya metoden går snabbare att lasta av, det tar nu ca 10 minuter.” 

(M.S.) 

 Det tar ca 20 minuter att lasta upp fyra ställningar på släpet och ca 10 

minuter för att lasta två ställningar på lastbilen.” (M.S.) 

 Tiden för att spänna fast alla väggar med spännband och persienner läggs 

på tar ca en timma.” (M.S.) 

 En retur för ställningarna tillbaka till fabrik kostar ca 3000 kr för allt.” 

(M.S.) 

 Det är smidigt att lasta av alla väggarna, tar ca 30 minuter.” (M.S.) 
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Resultat  

Genomförandet av ett flertal intervjuer gav ett resultat som behandlas mer 
noggrant med teorier under kapitel 4 där intervjuerna har sammanställts. Efter en 
genomgång med företaget angående de nya metoderna för lastning, bestämdes det 
att fokus skulle läggas på FBE och inte A- eller T-bocken. Detta resulterade i att 
inga intervjuer genomfördes angående dessa två ställningar, då FBE ansågs tillföra 
den lönsamhet som eftersträvats av Götenehus. 

3.3 Värdeflödesanalys 

3.3.1 Faktainsamling 

Faktainsamling gjordes genom användning av litteratur, Lean handboken och 
information från företaget. Information om företagets värdeflöde samlades in, så 
som leverans, arbetskraft, produktion m.m. för att kunna göra en kartläggning. 

3.3.2 Varför använda sig av en värdeflödesanalys 

Fördelen med att använda sig av en värdeflödesanalys är att all kunskap och 
information kan sammanställas för att få fram en bra metod för genomförande av 
arbetet. ”Att leda dessa värdeflöden, värdeflödesledning, innefattar en process för att mäta, 
förstå och förbättra ett flöde och hur alla dess ingående arbetsmoment samverkar för att hålla 
företagets kostnad, service och kvalitet på en så konkurrenskraftig nivå som möjligt.”113 

Det nuvarande tillståendet 

Det första steget är att kartlägga nuläget, för att ha något att utgå ifrån. För att 
lyckas med detta finns det förslag till vilka steg som ska genomföras och i vilken 
ordning de ska ske.  

1. Dokumentera kundinformationen och kundbehovet 

2. Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

3. Välj mått och mätetal 

4. Gå igenom värdeflödet 

5. Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

6. Beräkna samlade mått och mätetal för systemet.114 

Punkt tre att välja mått och mätetal innehåller en del delprocesser.  

 Tider: Processtid (P/T) detta är den verkliga tiden det tar att genomföra en 

aktivitet. Ledtider (L/T) är den tid som förflyter under aktivitetens 

genomförande. Ställtid är tiden det tar att byta från en sorts aktivitet till en 

annan.  

 Vanliga satsstorlekar och tillämpningar: Det är hur mycket eller hur ofta ett 

arbete utförs.  
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 Efterfrågetakt: Volymen av transaktioner över en viss tid t.ex. all order per 

dag 

 Procent komplett och korrekt (KK) och rätt från början (RFB): RFB visar hur 

mycket en aktivitet görs utan fel och är beroende av att informationen som 

ges är komplett och korrekt KK. Att göra rätt från början är väldigt 

väsentligt för att eliminera omarbete, där strävan är att nå RFB 100 % 

(Mäts i procent) 

 Tillförlitlighet: Tid i procent under vilken ett hjälpmedel finns åtkomlig när 

den ska användas 

 Antal medarbetare: Detta antal delas upp i två grupper den ena är antalet 

personer som utför det teoretiska (ledare) och den andra är de som 

genomför den fysiska sysslan (yrkesarbetare). 

 Lager: Allt material som placeras vis sidan om av flödet.  

 Använd informationsteknologi: Denna del förklarar de program som används 

för att bearbeta informationen i varje aktivitet.  

 Tillgänglig tid: Den effektiva arbetstiden under en hel arbetsdag.115 

Det framtida tillståndet 

När denna karta ska sammanställas bör även här en del steg följas, samt att ha ett 
mål om vilken del i det nuvarande tillståndet som ska förbättras.  

1. Vad behöver kunden egentligen? 

2. Hur ofta ska effektiviteten följas upp? 

3. Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 

4. Hur kan arbetet flytta fram med färre avbrott? 

5. Hur ska arbetet kontrolleras mellan avbrotten? 

6. Hur ska arbetet arbetsbelastningen och/eller aktiviteter balanseras? 

7. Vilka processförbättringar kommer att bli nödvändiga för att uppnå det 

framtida tillståndet? 

Efter att dessa frågor besvarats görs en ny karta som symboliserar det framtida 
arbetssättet, som ska leda till mer värde för företag och kund. Kaizen aktiviteterna 
identifieras i denna kartläggning samt att en ökning av RFB.116 
 
För att se resultaten av kartläggningen se nästa kapitel samt bilaga 1 och 2. 

Beräkningar av flödet och kostnader 

Dessa beräkningar gjordes efter intervju med Niklas Svensson (2014-04-15) där 
många antaganden och ungefärliga siffror togs fram enligt datering under 
processens gång.  
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Nuvarande flödet 

För att få fram en värdeflödesanalys krävs det även uträkningar för att få fram de 
olika tiderna i processerna. De olika tiderna som behövs enligt 3.3.3.2 räknas ut 
genom att kolla förtagets produktion och sammanställa i följande uträkningar: 

 Tillverkning: 

Snittid för ytterväggar är 0.9ℎ/𝑚2 där varje vägg är 20m2, vilket ger en totaltid på 

20𝑚2 ∗ 0,9 = 18ℎ per vägg. För varje hus krävs 15st ytterväggar vilket ger en 
processtid på 160h/hus. Varje grupp är bemannad med sex personer vilket ger en 

ledtid på tre dagar. Efter detta räknas ställtiden fram som i detta fall blev 1ℎ ∗
2𝑝𝑒𝑟𝑠 = 2ℎ totalt. Det sista som sedan uppskattades var RFB (rätt från början) 
som blev 90%.  

 Utlastning 

Processtiden visade sig vara sex timmar. Under denna process sker arbetet med 
två stycken arbetare som utför lastning och hämtning av väggar. Även ställtiden 
(en timme) och ledtiden (fyra timmar) togs fram i intervjun. RFB uppskattades i 
detta fall till 98%.  

 Packa/skicka 

Denna del genomförs endast av en person vilket i detta fall motsvarar chauffören 
för lastbilen. I snitt tar det en timme att packa ihop hela lastbilsflaket med 
ytterväggarna uppställda, ca sex timmars färd till byggarbetsplatsen och 30 minuter 
för att lossa alla spännband. Detta ger då enligt Mikael Sahlgren, 2014-04-15, en 
processtid på sex timmar, ställtid på noll timmar och en ledtid på 7,5 timmar. 

Framtida flödet 

Den framtida värdeflödesanalysen har tagits fram genom följande tider: 

 Tillverkning: 

Den förändring som sker från den gamla värdeflödestiden är att en ny processtid 
fås till 155h på grund av att två väggblock görs till ett där syll och hammarband 
sammanbinder väggblocken. Detta är en uppskattning som tagits fram genom en 
intervju med Niklas Svensson 2014-04-23. Om ritningarna på 
marknadsavdelningen gås igenom mer noggrant innan det skickas vidare till 
tillverkningen kommer detta, enligt Niklas Svensson, ge ett nytt RFB på 95%. 

 Utlastning 

Med den nya metoden kommer endast 1 person att behövas vilket leder till att den 
nya processtiden blir 30 minuter. RFB ökar till 100% p.g.a. det nya kanban 
systemet. Ställtiden blir i nuläget 0 och den nya ledtiden 1 timme. 

 Packa/skicka 

Även i detta skede kommer nya tider fås. Ledtiden kommer att sjunka då en 
snabbare avlastning vid byggarbetsplatsen sker som blir 7,2 timmar.
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4 Resultat och analys 

Under denna del av arbetet har resultat och analys skrivits samman för att skapa 
en sammanhängande del om vad som kommit fram under arbetets gång.  

 

4.1 Vilka är för- och nackdelar med det nuvarande 

arbetssättet i produktionen av prefabriceradeväggar? 

4.1.1 Resultat 

Meningarna går isär lite om vilka för - och nackdelar det finns med dagens 
produktion, men alla är överens om att det tar för lång tid i vissa skeden av 
processen.  

Fördelarna med dagens arbetssätt är att det är en flexibel metod som bidrar till att, 
oavsett vilken väggtyp det är, går det att lasta problemfritt med dagens ställningar. 
Då ritningarna ”skickas” ner till produktionen i god tid hinner dessa förbereda allt 
material i god tid, vilket leder till att produktionen kan flyta på bra utan saknad av 
material. Hur väggarna än ser ut så har det ingen betydelse för hur lång tid det tar 
att lasta på alla väggar på lastbilen. Genom att numera använda sig av landgångar 
emellan varje ställning har en säkrare arbetsmiljö skapats på arbetsplatsen 
gentemot förr då arbetarna fick klättra upp och ned på stegar mellan väggarna för 
att sätta fast dem i traversen. Det arbetssätt som används idag är också det 
optimala för att fylla lastbilen med högsta möjliga antal väggar, då dessa tas upp en 
och en och på så vis kan tryckas ihop på lastbilen utan att allt för stora tomrum 
uppstår. Husen står fria, utan någon ställning, på lastbilen medför att de tomma 
ställningarna snabbt kan köras in till tillverkningen igen och användas till nästa 
hus. En annan fördel med dagens arbetssätt är att alla väggarna står uppdelade på 
olika banor beroende på vilket hus det tillhör. Detta skapar ett bra system för att 
snabbt kunna få upp rätt hus med tillhörande väggar på lastbilen. Efter transport 
till byggarbetsplatsen tas varje vägg ner en och en och sätts direkt på plats där den 
ska vara på husgrunden. Detta medför att det inte sker en massa onödiga lyft och 
huset snabbt sätts ihop och blir tätt. På Götenehus AB är det mesta som tillverkas 
kundorderstyrt vilket innebär att kunden alltid får vad den efterfrågar och att i 
princip allt som tillverkas är efterfrågat. Med andra ord sker det sällan 
överproduktion i företaget vilket är en fördel då pengar sparas in. För att skapa en 
bra miljö runt arbetsplatsen försöker företaget följa 5S metoden så gott det går. 
Det material och redskap som används är alltid behövliga vilket medför att inget 
obehövligt används på de olika stationerna och städning sker ofta för att skapa en 
trevlig miljö för arbetarna i fabriken.  
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Nackdelen som finns inom dagens arbetssätt är att det ibland uppstår fel och 
väggarna inte struktureras upp i rätt ordning på ställningar som leder till mer 
arbete och lyft vid utlastningen. En annan nackdel är att inte 5S följs fullt ut, de 
sista punkterna som förespråkas har inte inrättats än. Gällande avlastningen på 
lastbilen är dock metoden som förr då chauffören måste gå uppe på väggarna för 
att lossa dem från traversen. Detta skapar en farlig arbetsmiljö för chauffören och 
olyckor kan inträffas med den metoden. Genom användning av traversen sker det 
väldigt mycket lyft som skapar en dålig arbetsmiljö. Ställningarna som idag 
används av företaget är också väldigt stora och tar därför onödigt mycket plats på 
laststationen, då de står med ett mellanrum på ca en meter ifrån varandra. Alla 
väggelement lastas en och en tar detta väldigt lång tid innan alla väggar har lagts 
upp på lastbilen vilket kostar företaget mycket pengar. Det sker även långa 
väntetider på byggarbetsplatsen, vid avlastningen då varje enskild vägg lyfts av för 
sig och sätts på plats, detta är dock något som är svårhanterat gällande ändring 
och Götenehus AB tycker att detta är en bra metod. Även fast företaget är 
kundorderstyrt innebär det inte att det hela tiden sker ett konstant flöde eftersom 
beställningarna kan variera från dag till dag och varje hus är olikt det andra. 

4.1.2 Analys 

Resultatet som nämns ovan har erhållits genom intervjuer och litteraturstudie. 
Under de olika intervjuerna som har genomförts har svaren varit ganska lika 
varandra och enbart i små fall har de skilt sig åt. Vid jämförande av intervjuer och 
litteraturstudie kunde skillnad ses på planering och upplägg. Även vilka fördelar 
och nackdelar som fanns inom produktionen kunde tas fram och jämföras med 
litteraturstudien. Jämförelsen visar att en rad olika jämförelser behöver 
genomföras på företaget för att skapa ökad vinning och tid vid både produktion 
och arbetsplats, men att de är främst inom utlastningen som tid och pengar kan 
sparas in.  

Litteraturen visar att logistik är en viktig faktor för att det ska fungera bra inom 
företaget. Med hjälp av logistikröret, som består av tre delar vilka är 
materialförsörjning, produktion och distribution, kan en jämförelse göras med 
företagets logistiksystem.117 Enligt logistikröret är materialförsörjningen bra, 
leverans och inköp görs på ett planerat sätt och förser produktionen med det som 
beställs i tid. Coyle menar att materialförsörjning kräver noggrann planering, 
speciellt för företag som använder sig av många komponenter.118 På 
tillverkningssidan är också fördelarna flera, men eftersom det är 
enstyckstillverkning ökar ledtiderna mer gentemot kontinuerlig tillverkning. Detta 
för att införandet av industriella metoder som exempelvis 5S inte applicerats fullt 
ut.119  
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Men fortfarande är det en fördel ur ett logistiskt perspektiv då tillverkningen följer 
ett flöde. Men enligt röret är det produktionen som har de största nackdelarna där 
lastning av element tar för lång tid och ska köras vidare till byggarbetsplats där 
avslutningsfasen av produktionen fortsätter. Ur intervjuerna kan ses att det är 
denna del som behöver mest industriella inslag och bli mer effektiv. 
Distributionen däremot är bra eftersom produkten färdigställs på den geografiska 
platsen som bestämts och lämnas över till kunden direkt.  

Litteraturstudien visar att logistik är svår att använda som den är i byggbranschen 
då varje projekt och organisation är unikt för sig och sällan likt ett tidigare bygge 
och därför måste anpassas mer specifikt efter branschen. 120 Bygglogistiken idag 
inom företaget pekar på att det behövs ett ändrat synsätt och lära sig att identifiera 
det som inte skapar något värde för det berörda företaget. Företagen som har 
produktionen inom industriella miljöer får större fördelar än att ha hela 
produktionen ute på byggarbetsplats. Resultatet genom intervjuer visar också att 
fördelarna som erhålls av detta stämmer i form av positiv materialförsörjning och 
tillverkning. För Götenehus del är nackdelarna med lastningen förståeliga på 
grund av att de som många andra byggföretag inte följt utveckling av logistiken 
som i andra branscher.  

Både intervjuer och litteratur visar att företaget använder sig av JIT, de producerar 
en viss mängd vid en viss tidpunkt som efterfrågas, samt att det är en form av 
disciplin på varje station som likna 5S. Enligt Venkatesh el at. är de svårt att införa 
ett JIT system då affärsläge förändras, de uppstår föresande leveranser, sker 
korrigeringar i design eller liknande händelser, men Götenehus har lyckats att 
skapa ett eget system som fungerar och liknar JIT systemet.121 Men lastning som 
drabbats på ett negativt sätt, beror på att slöserier är fler än det värdeskapande 
samt beställningen från stationen innan (kanban). Nackdelarna som påtalas i 
resultatet med hjälp av intervjuer är bevis på att lean tänkandet inte satts i bruk 
och gett arbetarna vetskap om vad resultatet kan bli av en god lean production. 

4.2 Hur kan resursutnyttjandet förbättras i 

logistikdelen? 

4.2.1 Resultat 

Med hjälp av intervjuerna svarades det på en rad olika frågor som ledde till att 
många på företaget var överens om att resursutnyttjandet i fabriken kunde 
förbättras på många sätt för att öka flödet i logistiken. Det som bl.a. behöver 
förbättras är resursutnyttjandet vid lastningen där Götenehus AB vill försöka 
jobba med mindre resurser. Företaget behöver sänka tiderna vid utlastningen samt 
sluta överarbeta med lyft och materialhantering. För att kunna spara in tid och 
pengar behöver flera tider i processen från hämtning av väggelement i 
tillverkningen till pålastning på lastbilen förbättras. Idag tar det sex minuter att 
köra ut väggställningarna från fabriken till lagerplatsen och de har en lagringstid på 
1-60 dagar. Nästa steg i processen är att hämta väggställningarna vid lagerplatsen 
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och köra ut dessa till traversbanan som i sin tur tar fem minuter per ställning och 
det krävs fem stycken, viket motsvarar ca 25 minuter/hus. Förberedelserna för att 
få in landgångarna mellan varje ställning samt att pricka av så att alla väggar finns 
tar 30 minuter.  Att sedan få upp alla väggarna på lastbilen samt att banda dessa tar 
mellan en till två timmar och är ett väldigt tidskrävande moment. Om alla dessa 
tider omsätts i siffror fås en totalkostnad för hela processen som beskrevs innan, 
på ca 46000kr och då är inte själva transporten inkluderad. Transporten är 
överenskommen med respektive transportföretag och för en lastning till 
Stockholm med lastbil och släp kostar ca 10700kr. I denna summa ingår även fyra 
timmar avlastning vid byggarbetsplatsen och ger företaget en kostnad på 57000kr 
för arbete med ett hus. Resursutnyttjandet kan förbättras genom att försöka få 
bort användningen av landgångar och traverser samt minska tiden för själva 
pålastningen. Att skapa ett jämt flöde genom hela processen medför att 
användandet av truckar minskas och med det även se till att allt material direkt 
körs till rätt plats så att mindre lyft behöver ske. Även tajmingen mellan lastbilen 
och utlastningen kan bli bättre så att inte allt för lång ställtid för lastbilen fås samt 
att kommunikationen mellan de olika stationerna inom företaget måste ökas för 
att skapa bättre förutsättningar för varje moment. De olika intervjuerna som 
genomfördes tog fram information för värdeflödesanalysens nuvarande tillstånd 
samt ekonomiska uträkningar för produktions nuvarande resursutnyttjande. 
Värdeflödesanalysen för det nuvarande tillståndet (se figur 9) visade att av de 14 
veckor på företaget efter avrop läggs flest antal timmar på kontor och inte i 
fabriken. Av dessa 14 veckor (70 dagar) tar den första processen på kontoret 53,5 
dagar där bl.a. beställning och leverans av fönster sker. Utöver detta görs under 
denna period ritningar för hus, grundritningar samt att installationsritningar fås in. 
När alla ritningar till slut når produktionen tar hela tillverkningen av ytterväggar 
fram till byggarbetsplats 16,5 dagar, vilket motsvarar den totala materialledtiden. 
Den totala produktionsledtiden blev i detta fall 9,5 dagar. Under sju av dessa 16,5 
dagar genomförs kapning, målning, montering av fönster och dörrar, med andra 
ord dessa dagar är materialförberedande processer inför tillverkningen. Efter att 
alla steg genomförts togs den totala processtiden fram som i detta fall blev 172 
timmar. Se figur 9 på nästa sida. 
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4.2.2 Analys 

För Yu et al. menar att fyra steg kan användas för att uppnå en bra 
värdeflödesanalys, att göra en nuvarande kartläggning, en befintlig analys, en 
framtida karläggning samt att testa modellen. 122 För att kunna förbättra själva 
resursutnyttjandet behövs flera åtgärder göras och både intervjuer och 
värdeflödesanalysen visar att det är just inom lastningen flest åtgärder behöver 
göras. Utlastningen är det största problemet och för att förbättra 
resursutnyttjandet måste processtiderna vid utlastning sänkas som i sin tur 
kommer sänka ledtiderna. Likadant gäller för packa/skicka.  Dessa två punkter är 
kostsamma för företaget och inte kunden. Resursutnyttjanden kan även förbättras 
genom att försöka hitta en annan metod för att exempelvis inte behöva använda 
sig av landgångar och traverser då detta är väldigt tidskrävande. Även 
lastningstiden för väggelementen upp på lastbilen behöver minskas för att skapa 
bättre effektivitet inom företaget. Via intervjuer visade de sig att ett bra alternativ 
kunde vara att försöka ta fram en ny ställning som tar mindre plats och kan 
användas smidigare både i fabrik och på arbetsplatsen för att minska tider och 
kostnader. 

Intervjuerna ger kartläggaren en god grund att stå på för att kunna genomföra 
värdeflödesanalysen över det nuvarande arbetssättet och en möjlighet att kunna 
identifiera slöseri. Den första frågan i detta kapitel visade att de största 
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 Yu, H. et al., (2013) 

Figur. 9 visar resultatet av den nuvarande värdeflödesanalysen. 
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nackdelarna finns på lastnings avdelning, vilket också ger en bild av att den mest 
kritiska punkten i värdeflödesanalysen är utlastning. Denna station tillhör 
produktionen och är en process som behöver följa ett bra flöde med låg ledtid för 
att uppfylla effektiviteten. Intervjuerna visar också vart det brister i lean tänkandet 
och vart det behöver förbättras. Exempelvis kommunikationen mellan stationerna 
samt slöserierna som omarbete. Enligt Xue et al. är en bra metod för att skapa 
bättre kommunikation och informationsflöde användning av internet. Genom 
användning av internet gör flödet lättare, snabbare, åtkomligt och noggrant. 123 
Detta skulle kunna användas i delar av företaget för att underlätta 
informationsflödet och ev. minska slöserierna. 

Värdeflödesanalysen ger helhetsbilden och visar vart lean filosofierna kan läggas in 
samt ger ett bevis på de resurser som redan finns. Detta gör det möjligt att gå in i 
den punkten som det talas mest om under intervjuerna och identifiera det som är 
icke-värdeskapande. Genom att få en helhetsbild kan företaget också se 
delprocesser som behöver en förbättring. Bicheno tar upp 7+1 slöserierna som 
används mycket inom Lean production som går att återkoppla till företagets sätt 
att hantera olika saker inom produktionen.124 Genom att gå in i en delprocess ges 
en möjlighet att testa något eller utnyttja (kaizen) det som redan finns för att nå ett 
bättre slutresultat tidsmässigt.125 Även en möjlighet ges att se om kanban-system 
är något att föredra och om det kan ge någon positiv effekt, intervjuerna visar 
klart att kanban är obekant för Götenehus på grund av den dåliga 
kommunikationen mellan stationer. De ekonomiska beräkningarna visar också en 
större förståelse för resultatet och ger företaget ett bevis på att de lyckats eller inte 
lyckats med sitt förändringsarbete. Resultatet för en ökad lönsamhet bör medföra 
en mindre ekonomisk kostnad med de nya framtida metoder som ska testas. 
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4.3 Hur kommer den nya värdeflödesanalysen att se ut 

i produktionen? 

4.3.1 Resultat 

Tre olika nya metoder av ställningar har undersökts och jämförts med varandra, 
vilket resulterade i att FBE valdes. De andra två ställningarna som testades är 
vanliga i Tyskland och används för transport av tyngre material samt tog mer plats 
på lastbil och fabrik. FBE är en ställning med många fördelar som bl.a. att varje 
enskild vägg kan täckas av för sig, vilket i sin tur leder till lättare hantering vid 
dåligt väder. Med denna nya metod är det inte lika viktigt att alla väggar står i rätt 
ordning då hela ställningar lyfts på lastbilen och det blir lättare att hålla koll på 
varje enskild vägg. Genom att hela ställningen transporteras inklusive väggar och 
dessa går att lyfta upp direkt med truck sparas tid in eftersom att användandet av 
traversen minskar. Alla ställningar körs upp på lastbilen med truck minskar även 
risken för skador eftersom chauffören nu inte längre behöver klättra på väggarna 
för att lossa dessa från traversen. Istället för att nu ta en vägg i taget kan tre väggar 
samtidigt lyftas upp på lastbilen vilket leder till både snabbare på- och avlastning. 
När lastbilen sedan ankommer till byggarbetsplatsen kan den ena lastbilen lasta av 
alla ställningar och ställa de på marken och köra iväg. Detta medför att 
kostnaderna och tiderna sjunker för företaget vid avlastningen samt större 
säkerhet. Utöver att tider och kostnader minskar så kommer också lastkapaciteten 
att öka, med andra ord kommer fler hus per dag att kunna transporteras vidare till 
respektive bygge. Nackdelen med denna metod är att ställningarna efter 
användning måste transporteras tillbaka till företaget för återanvändning vilket 
medför en extra kostnad för företaget. Ett annat problem är även att 
truckgafflarna inte går in i hålen på ställningarna vilket leder till att lite nya sätt 
måste hittas på. Med den nya metoden fås en tidsmässig förändring vid 
utlastningen. För att lasta upp alla ställningar på väggen tar det sammanlagt 30 
minuter för en person och ca en timma för lastbilschauffören att banda alla 
väggarna. 

Dessa tider inklusive tiderna det tar för arbetarna i tillverkningshallen ger en 
kostnad på ca 42000kr exklusive transport. Inklusive kostnaderna för transporten 
fås en slutsumma på ca 52000kr. Med hjälp av alla nya värden som har tagits fram 
i produktionen kunde en ny värdeflödesanalys framställas (se figur 10) som 
resulterade i följande tider. Samma process som i den nuvarande 
värdeflödesanalysen kommer att ske fram till tillverkningen. Det är under denna 
process som förändringar sker vilket skapar lägre kostnader och tider för 
företaget. Tiden från produktionen av ytterväggar till leverans till byggarbetsplats 
kommer att sjunka med 3,4 dagar vilket ger en ny materialledtid på 13,1 dagar. 
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Produktionsledtiden blir i den nya värdeflödesanalysen 6,0 dagar och den 
materialförberedande tiden är fortfarande sju dagar. Den totala processtiden 
summeras efter det till 161,5 timmar vilket innan motsvarade 172 timmar. I den 
nya värdeflödesanalysen införs det även ett kanban system mellan utlastning och 
tillverkning. En förbättring (kaizen) sker på utlastningen och ritningar gås igenom 
mer noggrant på marknadsavdelningen vilket leder till mindre fel vid 
tillverkningen. 

 

Figur. 10 visar den framtida värdeflödesanalysen. 
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4.3.2 Analys 

Intervjuer och litteraturen visade vägen för att komma fram till den nya 
värdeflödesanalysen. Rother et al. princip om att använda värdeflödesanalysen för 
att kartlägga det som är värdeskapande och icke-värdeskapande inom företaget 
lade grunden för det nya värdeflödet.126 Genom att sedan följa det fyra stegen som 
beskrivs av Keyte et al. kunde kartläggingen fortsättas och ledde fram till 
ovanstående resultat.127 Med införandet av olika lean principer så som kaizen och 
kanban i det processer som anses kritiska samt tillför störst slöseri kan tid 
reduceras inom produktionen. Intervjuer och värdeflödesanalysen visar att 
införandet av nya medel visade sig vara positivt för Getenehus och efter en tid 
kommer lönsamheten öka inom företaget.  

Intervjuer och värdeflödesanalysen visar att oavsett miljö kan tillämpning av lean 
ge förbättringar. Genom att skapa en större förståelse för lean hos det anställda 
kommer detta långsiktigt ge ett bättre resultat då viljan och förmågan att ständigt 
vela förbättras kommer komma in i tänket.128 Intervjuerna som görs påtalar en del 
på det brister som finns i kommunikationen mellan stationerna och att det nya 
kanban-systemetet ger en bättre struktur. Även onödiga transporter som gjordes 
innan införandet har reducerats eftersom vetskapen om lean har ökat även hos 
arbetarna. Överarbeten som tidigare gjorts har minskat inom företaget med hjälp 
av bättre kommunikation och effektivare lastningsmetoder som resultatet ovan 
visar.  

Värdeflödesanalysen visar att den nya ställningen FBE har fler fördelar än den 
gamla. Litteraturen påpekar att ifall företagsverksamheten är spritt över flera 
geografiska områden är de viktigt att minska tiderna för att så snabbt som möjligt 
hantera information och materialflödet längs försörjningskedjan.129 Med den nya 
ställningen har detta uppnåtts då den ger kortare tider och fördelar i produktionen 
vilket senare leder till samma sak på byggarbetsplatsen.  

Intervjuer visar att lean production inte fungerar fullt ut som resultatet påtalar, 
men att införa just lean tänkandet och förnya lite kan leda till dessa stora ändringar 
som skett på Götenehus samt att ekonomin påverkas på ett positivt sätt. 
Ekonomiska beräkningar som bör integreras som ska utrycka ett mervärde eller 
slöseri, uttrycker i denna fråga ett mervärde och ger en god lönsamhet och 
förbättring. 
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Om det redan i ett tidigt skede granskas noggrant med ritningar och ges rätt 
information till materialsatsningen, underlättas leverans till nästkommande station 
(tillverkningen). Slöseri som omarbete sjunker längre fram i produktion om det 
skulle påträffas att det är fel i ritning. Resultatet genom intervjuer visar att en 
noggrann granskning av dessa handlingar ger en reducerad produktionstid på fem 
timmar. Kanban systemet mellan tillverkning och avlastning ger mindre ledtid och 
ökad kommunikation mellan dessa stationer. Den nya FBE-ställningen visar en 
form av effektivitet och bättre resultat än dagens arbetssätt samt en arbetstagare 
mindre. Detta är den nya värdeflödesanalysen. Dessa förändringar ger en 
reducering av slöseri, bättre tider, ökad ekonomisk lönsamhet, bättre struktur samt 
en bättre förståelse för hur hela flödet på produktionen hänger ihop. 
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5 Diskussion 

Vårt syfte med rapporten var att förbättra Götenehus AB:s produktion genom att 
hitta och jämföra två olika tillvägagångsätt för lastningen av väggelement. Målet 
med examensarbetet var att hitta ett mer effektivt arbetssätt för lagring, pålastning, 
transport och avlastning i produktionen. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilka är för-och nackdelar med det nuvarande arbetssättet i 
produktionen av prefabriceradeväggar? 

Eftersom det ibland uppstår fel på ritningarna som leder till fel i produktionen är 
det viktigt att det redan i detta stadie sker fler noggrannare kontroller som leder till 
att fler rätt sker i produktionen. Mindre fel i ritningarna leder till slut till insparad 
tid och kostnader, både i fabrik och på byggarbetsplats. När ritningarna sedan 
skickas vidare till produktionen är det viktigt att alla stegen noga förbereds i detta 
skede som t.ex. kolla att allt material som ska användas finns tillgängligt. Tack vare 
detta kan all produktion ske utan avbrott och det tillverkas endast det som 
verkligen behövs eller har beställts av kunden. Eftersom företaget är 
kundorderstyrt sker lite överproduktion vilket medför att både tid och pengar 
sparas in och fokus bara läggs på enstaka projekt i taget. Vid själva stadiet av 
byggandet av de olika elementen är det viktigt att skapa en bättre struktur och 
disciplin för att öka värdet, säkerheten och kvaliteten i produktionen. Genom att 
försöka följa lean-production bättre skulle arbetarna kunna få in fler vanor i sitt 
arbetssätt vilket skulle kunna leda till ökad produktivitet. Produktionen är 
uppdelad i olika stationer och emellan dessa sker det bra kommunikation vilket 
gör att olika färdiga delar snabbt kan föras vidare till nästa station för 
färdigställning. För att undgå extra arbete vid utlastningen senare är det viktigt att 
alla ytterväggar placeras i rätt ordning på de olika ställningar som körs in till 
lastningshallen. Ibland händer det att arbetarna vid tillverkningen lägger mindre 
fokus på detta och en hel del omlastning måste göras i utlastningen som kostar tid 
och pengar. Denna oreda på ställningarna orsakar även att många extra lyft 
behöver göras som skapar irritation bland arbetarna. I själva lastningshallen sker 
mycket av arbetet väldigt strukturerat vilket skapar bra förutsättningar för bra och 
motiverat arbete.  

Nackdelen i detta skede är dock att alla olika ställningar tar mycket plats vilket 
medför att bara ett visst antal hus kan lagras i lastningshallen samtidigt. På grund 
av att dessa ställningar är väldigt stora så finns det mycket plats mellan de olika 
ställningarna som inte används och mycket outnyttjad yta går till spillo. Den 
största boven i alla dessa skeden är när ytterväggarna ska lastas på lastbilen. Denna 
process är väldigt tidskrävande då flera lyft sker eftersom varje vägg ska lastas på 
enskilt från varje ställning. Allt som är tidskrävande är även pengarkrävande och 
därför måste ett bättre system tas fram som inte är lika krävande. Mycket i denna 
process bidrar till att säkerheten vid lastningen inte är jätte bra och risk för att 
olyckor sker är stora. Genom att det ska klättras upp på landgångar för att sätta 
fast väggar i traverser och senare ska klättras på väggarna för att få loss dessa från 
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traversen på lastbilen skapas stora risker. Detta är något som behöver åtgärdas för 
att skapa en tryggare arbetsmiljö inom företaget.  

Själva processen för transport är inget större bristmoment som kan åtgärdas utan 
det tar den tid det tar att köra de olika väggelementen till respektive arbetsplats. På 
arbetsplatsen då avlastningen av väggelementen sker är det också en tidskrävande 
process som är tids- och pengarkrävande. Då varje vägg lastas av en och en och 
sätts på sin rätta plats tar det tid, men detta är ändå ett rätt smidigt sätt eftersom 
det inte är särskilt platskrävande och arbetet flyter på smidigt. 

Jämfört med många andra byggföretag är fördelarna ganska många och i synnerhet 
för Götenehus. Industrialiserat byggande har visat sig väldigt positivt, men 
behovet av lärdom från andra branscher är ett behov för att minska på 
nackdelarna. Att ta lärdom från andra industrier med andra inslag av logistik 
medför till resultat som i sin tur kan ses som negativa och positiva. Lean 
tänkandet har inte bara visat sig positivt i andra branscher, även företag inom 
byggsektorn har lärt sig en del och påtalat att det är en fördel. För Götenehus har 
detta också visat sig fördelaktigt som exempelvis 5S.   
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5.1.2 Hur ska resursutnyttjandet förbättras i logistikdelen? 

För att kunna förbättra resursutnyttjandet kan en hel del åtgärder genomföras 
inom produktionen. Det gäller att kommunikationen mellan det olika ”hallarna” 
förbättras för att kunna skapa goda förutsättningar för förberedelse och 
tidsparande. Inom företaget sker det nu inte allt för god kommunikation vilket 
leder till att arbetarna i lastningshallen ofta får springa in till tillverkningen för att 
kolla vart material eller liknande finns. Även vid tillfällen då material saknas för 
lastning måste arbetarna själva söka efter information vart dessa delar har tagit 
vägen istället för att det direkt skickas information från tillverkningen om vad som 
sker och varför det saknas. Utöver bristen på kommunikation utnyttjas 
lagerplatsen dåligt inom företaget. De stora ställningarna medför mycket utrymme 
mellan varje ställning som tar mycket plats och därför anser företaget att en ny 
ställning behöver tas fram för att kunna öka utnyttjanden av platsen. Om nya 
ställningar tas fram ökar platsen och med det själva resursutnyttjandet inom 
företaget då fler väggar och ställningar kan lagras i fabriken. Även att sänka antalet 
lyft av väggar är väsentligt för företaget och istället för att lyfta ett flertal gånger 
görs det hellre färre lyft som i sin tur leder till en mycket kortare ledtid. Detta är 
väldigt värdeskapande och ger ett snabbare flöde samt en stabilare ekonomi.  

Intervjuerna ger en bild av vart det brister och pekar på det som behöver 
förändras i logistiken. Värdeflödesanalysen bevisar och ger en bra grund till det 
som sagts i intervjuerna gällande resursutnyttjandet. Med hjälp av en kartläggning 
över det nuvarande arbetssättet ges det en möjlighet att se om det ger resultat för 
de förändringar som kan göras i den framtida värdeflödesanalysen. De 
ekonomiska beräkningarna kommer även styrka detta.  

5.1.3 Hur kommer den nya värdeflödesanalysen att se ut i 
produktionen? 

Genom att gå igenom ritningar på ett mer noggrant sätt minskas felmarginalen vid 
tillverkningen och mer tid tjänas inom tillverkning eftersom det inte sker lika 
mycket omarbete. Även om det kan ge lite extra arbetstid på marknad kommer 
företaget att tjäna på det i längden. På tillverkningen behöver det inte ske så stora 
förändringar eftersom arbetet görs enligt tidsramar och körs direkt till 
utlastningen. Tillverkningen kan hålla samma nivå som innan vilket resulterar i 
kortare mellanlagring med de nya ställningarna samt att det kan köras direkt till 
lastbilen för transport. Det nya kommunikationssystemet mellan de olika 
stationerna, tillverkning och utlastningen, kommer att ge en bättre kommunikation 
vilket ger utlastningen en större trygghet eftersom information i förtid kommer till 
avdelningen om vad som kommer att ske. Vid utlastningen sjunker antalet 
arbetare från två till en och tiderna i processen minskas genom att mindre arbete 
behöver göras innan lastningen. Genom att företaget inte längre behöver använda 
sig av landgångar och traverser sparas tid och onödiga rörelser in vilket även 
sparar företaget pengar. Det går snabbare att lasta på alla väggar, som nu lastas 
med ställning och skapar en större säkerhet för chauffören som inte längre 
behöver klättra på väggarna. 
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 Att skapa en tryggare arbetsmiljö är väldigt viktigt för Götenehus AB och denna 
nya metod är ett steg på vägen. Eftersom att ledtiderna blir kortare i den nya 
värdeflödesanalysen medför att fler hus om dagen kommer att kunna köras ut, 
vilket i sin tur ökar kapaciteten. Götenehus AB kommer inte bara att tjäna på den 
nya metoden tidsmässigt utan även ekonomiskt. Den ekonomiska vinsten kommer 
i början inte bli alltför stor utan ligger på ca 4500 kr per lastning. Detta ger en 
vinst på ca 1,4 miljoner kr per år då det i snitt görs 300 hus per år. Dock kommer 
företaget i längden kunna köra ut fler hus om dagen vilket då resulterar i en större 
ekonomisk vinning. 

5.2 Metoddiskussion 

De metoder vi har valt att använda oss av för att besvara våra frågor var 
intervjuer, litteraturstudie samt värdeflödesanayls. Alla metoder som vi har valt att 
använda oss av har varit till stor nytta för att få fram vårt resultat. Det var svårt för 
oss att hitta relevant fakta om det ämne som vi valt att skriva om då det inte har 
genomförts så många studier om just detta. Med hjälp av en utökad bredd på 
sökningen hittade vi till slut lite böcker om logistik och genomförandet av 
värdeflödesanalyser samt en del vetenskapliga artiklar och ex-jobb inom likande 
områden som var till stor hjälp för vårt resultat.  

För att få en djupare förståelse för vad som skedde på företaget och vilka 
förbättringar som behövde genomföras tog vi även hjälp av intervjuer med fem 
personer inom företaget. Dessa personer hade alla olika roller inom företaget som 
omfattade de delar som vi fått i uppdrag att granska. Vi valde att använda oss av 
trattmetoden vilket innebär att det börjas med övergripande frågor som under 
tidens gång blir mer detaljerade. Intervjuerna gjordes både via telefon samt 
personliga möten, där vi anser att det var mötena som gav bäst resultat då det är 
lättare att kommunicera öga mot öga. Intervjuerna anser vi var ett väldigt bra och 
givande sätt då vi snabbt kunde ställa följdfrågor för att få ett bättre och mer 
tydligt svar. Trots att vi förberedde intervjuerna genom att skicka ut frågorna till 
respektive person i förväg kände vi att det i början var svårt att få fram exakt det 
svar vi ville men att vi lärde oss med tiden och genom det fick bättre och mer 
utförliga svar.  I slutändan är vi väldigt nöjda med vad vi fick fram med hjälp av 
intervjuerna då det har lett oss till många bra svar för att kunna besvara vår 
frågeställning. Självklart kan trovärdigheten i svaren diskuteras som vi fått då vi 
endast hade tillgång till ett begränsat antal personer som var insatta i respektive 
produktionssätt. Med ett större antal personer skulle trovärdigheten i våra svar ha 
ökat men vi anser dock att trovärdigheten i våra svar är relativt hög då vi fått flera 
liknande svar på flera av frågorna som ställts.  

Utöver det två ovanstående metoderna valde vi att använda oss av en 
värdeflödesanalys för att få fram en bättre helhetsbild över hur företagets flöde ser 
ut inom produktionen. Denna metod var för oss från början väldigt ny och ingen 
visste exakt vad den innebär vilket medförde att vi i början av arbetet var tvungna 
att lägga ner mycket tid för att sätta oss in i denna metod.  
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Till slut tycker vi dock att vi skaffade oss en bra överblick i vad som gällde och 
hur vi skulle göra för att ta fram en nuvarande och en framtida värdeflödesanalys 
för företaget. Med hjälp av böcker kunde vi i olika steg följa vårt tillvägagångssätt 
för analysen och vi är väldigt nöjda med vad vi kom fram till. Detta sätt har gett 
oss mycket förståelse för hur en produktion kan se ut i olika tider och värden för 
att senare kunna genomföra förändringar som gynnar företaget. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Vårt syfte med arbetet var att förbättra flödet av väggelement från färdigspikad 
produkt till avlastning på byggarbetsplats. Målet med examensarbetet var att hitta 
ett mer effektivt arbetssätt för lagring, pålastning, transport och avlastning i 
produktionen. Med hjälp av värdeflödesanalys, intervjuer och en litteraturstudie 
skapades ett underlag för att kunna skriva denna rapport. 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Vad finns det för för-och nackdelar med det nuvarande 
arbetssättet i produktionen av prefabriceradeväggar? 

Fördelarna är att det endast produceras vad som efterfrågas av kunden vilket 
medför att ingen överproduktion på företaget sker. Nackdelen är att det i 
produktionsavdelningarna inte finns någon konkret struktur vilket leder till att det 
kan bli fel och sämre kvalitet på produkterna vilket i sin tur leder till extra arbete 
vid nästa station. Ett annat problem är att det tar alldeles för lång tid vid 
utlastningen vilket medför stora kostnader för företaget. Varje station eller 
avdelning ska ha tänket att näst kommande station är deras kund och att det ska 
tillverka rätt från början för att skapa goda förhållanden till varandra. 
Utlastningsavdelningen måste hitta ett snabbare och effektivare sätt att lasta upp 
sina varor på lastbilen för att sänka sina kostnader. Att arbeta med industriella 
inslag ger stora fördelar i produktionen. Nackdelen är att tänkandet ständig 
förbättring och annat som påtalas inom lean inte tillämpats fullt ut och visat 
bristerna som finns. 

6.1.2 Hur kan resursutnyttjandet förbättras i logistikdelen? 

Det nuvarande utlastningssystemet måste förbättras eller förnyas för att sänka 
antalet lyft av väggelement samt öka lagerutrymmet på utlastningsavdelningen. 
Kommunikationen mellan de olika stationerna måste bli bättre för att skapa bättre 
förutsättningar då det saknas material eller saker står i fel ordning. Genom ökad 
kommunikation kan de olika stationerna snabbare ta reda på vad som händer 
vilket underlättar för alla inblandade. Lagerutrymmena måste utnyttjas på ett mer 
kreativt sätt och ha en form av struktur för att förhindra onödigt tidsspill på att 
leta efter rätt material. Förbättras allt detta kommer det automatiskt leda till att 
truckarna inte behöva köra onödiga sträckor mellan stationerna för att hämta och 
lämna material. Värdeflödesanalysen över det nuvarande tillståndet ger en 
helhetsbilden av värdeflödet med dess ledtider vid alla stationer och lean förklarar 
vad som kan göras för att ändra den positionen.  
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6.1.3 Hur kommer den nya värdeflödesanalysen att se ut i 
produktionen? 

Det kommer att gå snabbare att genomföra vissa moment vilket i sin tur leder till 
att ekonomin ökar för företaget. Slöserier kommer att minska som t.ex. 
överarbete. Genom att använda sig av de nya ställningarna kommer lagerutrymmet 
kunna utnyttjas bättre då det inte krävs att dessa lagras med mellanrum. 
Fördelarna med FBE är betydligt fler än nackdelarna vilket är positivt och 
kommer att leda till en större ekonomisk vinning. Den nya värdeflödesanalysen 
visar att denna form av kartläggning fungerar för komplexa företag också. Med de 
olika metoderna som förespråkas av lean kommer den resultera i positiva resultat 
och se bättre ut än nuvarande arbetssystem.    

6.2 Rekommendationer 

 Varje station eller avdelning ska ha tänket att nästkommande station är 
deras kund och att det ska tillverkas rätt från början för att skapa goda 
förhållanden till varandra dvs. använda sig av kanban system och minska 
omarbete för nästa station.  

 Ritningar ska granskas mer noggrant innan de skickas vidare till 
tillverkningen, vilket direkt leder till mindre omarbete och slöseri med tid.  

 Införa 5S på tillverkningsstationerna och skapa en vana av detta system. 
Denna vana kommer att leda till färre onödiga rörelser och att allt har sin 
lilla plats. 

 FBE ställningarna ger inte bara vinst i tid och ekonomi utan även i bättre 
säkerhet för arbetarna i jämförelse med det tidigare arbetssättet. 

 Använd Lean production till det mesta, följ de fem lean principerna samt 
gå ofta igenom sju plus ett slöserier. Detta ger alltid en bild av vad som kan 
förbättras och det finns alltid något ställe inom produktionen som kan bli 
bättre. 

 Fortsätt förbättra värdeflödesanalysen och hitta nya lösningar för att 
fortsätta med kaizen arbetet. 
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