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Sammanfattning 

Prefabricering av hus har blivit allt vanligare inom trähusbranschen. Problemet är bara att den 

ökade lönsamheten som skulle vara möjlig med prefabricering har uteblivit. Även om majoriteten 

av trähustillverkare har hämtat inspiration och använder metoder från industriell industri har 

motsvarande effektivitet inte uppnåtts. Orsaken varför industriellt byggande inte blivit mer 

gångbart inom småhusindustrin beror på att kunder vill ha unika produkter. Desto mer 

kundanpassning företagen är tvungna att erbjuda för att attrahera kunder, desto svårare har det 

blivit att bibehålla en hög produktionseffektivitet och hålla nere kostnader. Målsättningen med det 

här arbetet är att ta reda på hur byggföretag ska kunna erbjuda denna variation utan att förlora i 

effektivitet. Hur vi har gått tillväga för att göra detta är genom att titta på ett produktionssystem 

för väggar på ett medelstort svenskt trähusföretag. Studiens undersökningsfråga, vilken var att ta 

reda på vilka möjligheter finns det för att höja produktionstakten vid kundanpassad produktion 

har utförts genom bejakande av tidigare teori, iakttagande observationer, intervjuer och 

datainsamling. I det studerade produktionssystemet har orsaken till varför genomflödet av 

väggblock understiger efterfrågan identifierats till processens utformning. I nuvarande 

produktionssystem förekommer ett flertal begränsningar, vilket gör att nuvarande produktmix inte 

kan tillverkas inom eftersatt takt-tid. Utan att implementera ett mer flexibelt produktionssystem är 

det inte möjligt att öka produktionstakten för varumärke 1. Utan en högre produktionstakt för 

varumärke 1 innebär, de längre väggblocken från varumärke 1 att flaskhalsar sporadiskt kommer 

fortsätta uppkomma på linan. Och desto mer produktmixen gynnar varumärke 1, desto större blir 

effekterna på genomflödet. Utöver diskussionen att sluta sammansätta väggar för varumärke 1 har 

ett flertal lösningsförslag presenteras. Flera av dessa lösningsförslag handlar om att öka 

flexibiliteten på linan. Om produktionstakten ska öka för längre väggar utan att komplexiteten 

minskar måste arbetet kunna utföras snabbare, eller bli gjort snabbare. Det enda sättet för detta att 

ske är att se över nuvarande arbetssätt och designval. Nuvarande arbetssätt skiljer sig inte nämnvärt 

mellan varumärke 1 och 2. Oavsett modell bemannas flaskhalsstationer av samma montörer under 

samma betingelser. Våra förslag handlar således om att skapa initiativ till att omfördela arbetskraft 

och resurser, så att rätt personer finnas på rätt plats för rätt typ av vägg. Det handlar också om att 

minimera skillnaderna mellan de två typer av väggmodeller för att göra det lättare för montörer att 

memorera moment, och därmed påskynda processen av inlärning. Om lönsamheten ska kunna 

bibehållas med den allt högre kundanpassningen måste produktionssystem bli mer flexibla, för att 

möjliggöra en transformation från dagens modell till mass customization. 

  



  

  

 

1. INTRODUKTION .............................................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................................ 2 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................................................. 3 
1.3 SYFTE OCH MÅL ................................................................................................................................................................................ 4 
1.4 TEORETISK RELEVANS ..................................................................................................................................................................... 4 
1.5 PRAKTISK RELEVANS ....................................................................................................................................................................... 4 
1.6 AVGRÄNSNING .................................................................................................................................................................................. 4 

2. METODER OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................. 5 

2.1 INLEDNING FORSKNINGSPERSPEKTIV ........................................................................................................................................... 6 
2.1.1 Positivism ............................................................................................................................................................................... 6 
2.1.2 Hermeneutisk ........................................................................................................................................................................ 6 
2.1.3 Vårt forskningsperspektiv ................................................................................................................................................ 6 

2.2 METODANSATTS - METOD FÖR BEARBETNING OCH INSAMLING AV DATA .............................................................................. 7 
2.2.1 Kvantitativa metoder ........................................................................................................................................................ 7 
2.2.2 Kvalitativa metoder ........................................................................................................................................................... 7 
2.2.3 Vårt tillvägagångsätt ........................................................................................................................................................ 7 

2.3 FORSKNINGSANSATS - MODELL FÖR SLUTLEDNING ................................................................................................................... 8 
2.3.1 Induktivt Arbetssätt ........................................................................................................................................................... 8 
2.3.2 Deduktivt Arbetssätt .......................................................................................................................................................... 8 
2.3.3 Abduktivt Arbetssätt .......................................................................................................................................................... 8 
2.3.4 Vårt Arbetssätt ..................................................................................................................................................................... 8 

2.4 MATERIALINSAMLING ..................................................................................................................................................................... 9 
2.4.1 Pilotintervjuer ...................................................................................................................................................................... 9 
2.4.2 Deltagande Observationer ............................................................................................................................................... 9 
2.4.3 Bias............................................................................................................................................................................................ 9 
2.4.4 Hur vi har samlat in material ...................................................................................................................................... 10 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................................................................... 11 
2.5.1 Reliabilitet ........................................................................................................................................................................... 11 
2.5.2 Validitet ................................................................................................................................................................................ 11 
2.5.3 Deltagarkontroll ............................................................................................................................................................... 11 
2.5.4 Triangulering ..................................................................................................................................................................... 12 
2.5.5 Reliabiliteten och Validiteten i vårt arbete. ........................................................................................................... 12 

2.6 PROJEKTPLAN ................................................................................................................................................................................. 13 

3. TEORI ............................................................................................................................................................................... 14 

3.1 KOPPLING AV TEORIER OCH FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................... 15 
3.2 INTRODUKTION TILL BEGREPPET VARIATION ............................................................................................................................ 16 
3.3 VARIFRÅN KOMMER VARIATION .................................................................................................................................................. 18 
3.4 HUR PÅVERKAR VARIATION TILLVERKNINGSPROCESSEN ........................................................................................................ 20 
3.5 VILKA METODER FINNS DET FÖR ATT REDUCERA VARIATIONEN? .......................................................................................... 22 
3.6 MASS CUSTOMIZATION .................................................................................................................................................................. 23 
3.7 LEAN – ETT FÖRKRAV FÖR IMPLEMENTERING AV MASS CUSTOMIZATION ............................................................................ 24 

3.7.1 Standardiserat arbetssätt ............................................................................................................................................. 24 
3.7.2 Utjämnad Produktion ..................................................................................................................................................... 25 
3.7.3 Lean som en del av förbättringsarbetet .................................................................................................................. 26 

3.8 TRANSFORMATION MOT MASS CUSTOMIZATION ....................................................................................................................... 27 
3.8.1 Standardisera mängden komponenter .................................................................................................................... 27 
3.8.2 Flexibla produktionsprocesser .................................................................................................................................... 28 

3.8.2.1 Likformighet när det kommer till designval ...................................................................................................................... 28 
3.8.2.2 Jigs .......................................................................................................................................................................................................... 29 
3.8.2.3 Cross-training ................................................................................................................................................................................... 29 

3.9 KUNDANPASSA PRODUKTER I SLUTET AV TILLVERKNINGSCYKELN ........................................................................................ 30 
3.10 ANALYSMODELL ........................................................................................................................................................................... 31 

4. EMPIRI ............................................................................................................................................................................. 32 

4.1 BAKGRUND ...................................................................................................................................................................................... 33 
4.1.1 Leanhistorik........................................................................................................................................................................ 33 



  

  

 

4.2 KUNDVARIATION ............................................................................................................................................................................ 35 
4.3 FRAMTAGNING AV PRODUKTIONSPLAN ...................................................................................................................................... 37 

4.3.1 Projektering ........................................................................................................................................................................ 38 
4.4 PRODUKTIONSLAYOUT .................................................................................................................................................................. 39 
4.5 OPERATIONSFÖLJDEN. ................................................................................................................................................................... 41 
4.6 BEMANNING .................................................................................................................................................................................... 55 
4.7 TIDSINEFFEKTIVA AVBROTT ......................................................................................................................................................... 56 
4.8 ÖVERTIDSARBETE .......................................................................................................................................................................... 56 
4.9 CYKELTIDER .................................................................................................................................................................................... 57 

5. ANALYS ............................................................................................................................................................................ 62 

5.1 ANALYSDEL 1 .................................................................................................................................................................................. 63 
5.1.1 Begränsningar med nuvarande produktionslayout ........................................................................................... 68 
5.1.2 Underhåll ............................................................................................................................................................................. 69 
5.1.3 Lager ..................................................................................................................................................................................... 70 
5.1.4 Bemanning: ......................................................................................................................................................................... 70 
5.1.5 Processutformning ........................................................................................................................................................... 71 

5.2 ANALYSDEL 2 .................................................................................................................................................................................. 77 
5.2.1 Standardiserat arbetssätt ............................................................................................................................................. 78 

5.2.1.1 Rekommendationer: ...................................................................................................................................................................... 79 
5.2.2 Utjämna produktionen ................................................................................................................................................... 80 

5.2.2.1 Rekommendationer ....................................................................................................................................................................... 81 
5.2.3 Lean som en del av förbättringsarbetet .................................................................................................................. 82 
5.2.4 Standardisera mängden komponenter .................................................................................................................... 82 
5.2.5 Likformighet när det kommer till designval .......................................................................................................... 82 

5.2.5.1 Rekommendationer ....................................................................................................................................................................... 83 
5.2.6 Jigs .......................................................................................................................................................................................... 83 

5.2.6.1 Rekommendationer ....................................................................................................................................................................... 84 
5.2.7 Cross-training .................................................................................................................................................................... 84 

5.2.7.1 Rekommendationer ....................................................................................................................................................................... 84 
5.2.8 Kundanpassa produkter i slutet av tillverkningscykeln .................................................................................... 85 

6. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER. .................................................. 86 

6.1 DISKUSSION ..................................................................................................................................................................................... 87 
6.2 SLUTSATSER .................................................................................................................................................................................... 90 
6.3 FÖRDJUPADE STUDIER ................................................................................................................................................................... 90 

7. REFERENSER ................................................................................................................................................................. 91 

7.1 BILDREFERENSER ........................................................................................................................................................................... 93 

BILAGA ................................................................................................................................................................................. 94 

  



  
 

  

 1 

 

 

 

 

 

1. Introduktion 

Detta kapitel introducerar examensarbetet för kartläggning av hinder för ökat genomflöde av 

kundanpassade produkter i ett medelstort svenskt trähusföretag. Första delen presenter en kort 

bakgrund till varför denna rapport kändes relevant tillsammans med en problemformulering, som 

mer i detalj besvarar varför vi kände att syftet borde delas upp i två frågeställningar för att kunna 

avgränsa problemet.  
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1.1 Bakgrund 

I början av 1900-talet uppfördes alla trähus direkt på plats hos husspekulanterna, men nu, över 100 

år senare sker majoriteten av trähus på 1 till 2 våningar i fabrik (Trä, 2012). Idag lyfts industriellt 

byggande i form av prefabricering fram som det bästa alternativet för att öka effektiviteten inom 

byggbranschen (Stehn, 2008). Detta då trädets höga hållfasthet och låga vikt i förhållande till 

bärförmåga gör att materialet lämpar sig väldigt bra för industriellt byggande (Trä, 2012). 

Prefabricering innebär att majoriteten av komponenter i ett hus tillverkas som moduler inuti en 

fabrik, och sedan transporteras direkt till byggplatsen där de monteras ihop till ett färdigställt hus 

(HÖÖK and Stehn, 2008). Genom en ökad integrering av prefabricerade element i tillverkning av 

småhus har man funnit ett klart samband mellan högre produktivitet och mindre defekter (Tchidi 

et al., 2012). Problemet är bara att ökad lönsamhet har uteblivit. Även om majoriteten av 

trähustillverkare har hämtat inspiration och använder metoder från industriell industri har 

motsvarande effektivitet inte uppnåtts (Eliasson, 2011; Gerth, 2008; Yu et al., 2013). Detta då 

husbyggandet har blivit allt mera personligt (Tomas, 2008)  

 

(Bildsten, 2011) hävdar i likhet med Tomas att orsaken till varför industriell byggande inte blivit 

mer gångbart inom småhusindustrin beror på att kunder vill ha unika produkter. När det kommer 

till försäljning av hus räcker det inte att erbjuda ett standardiserat hus tillverkat med storskalig 

effektivitet. Ett hus är väldigt viktigt för varje människa. Det är inte bara någonstans där vi bor, 

utan det är också något vi kallar hem. För de flesta människor är därför en byggnation av ett eget 

hus en stor investering i form av tid, pengar och engagemang. Det gäller därför att bygga hus, som 

människor faktiskt är beredda att betala för att vilja bo i (Schoenwitz et al., 2012). Det är detta krav 

på större kundanpassning, som har gjort att svenska trähusföretag har svårt att ta tillvara de fördelar 

som faktiskt finns med industriellt byggande i form av prefabricering. (Yu et al., 2009). Desto mer 

kundanpassning företagen är tvungna att erbjuda för att attrahera kunder, desto svårare har det 

blivit att bibehålla en hög produktionseffektivitet och hålla nere kostnader (Nahmens and Bindroo, 

2011). 

 

Idag finns en stor konsensus mellan såväl kommuner som staten och byggbolagen att 

bostadsbyggande måste öka (Malin and Magnus, 2013). Det behövs ökad kunskap om hur 

kundanpassade småhus ska designas och produceras för att göra småhusindustrin mer 

konkurrenskraftig och få fart på bostadsbyggandet igen (Gerth, 2008). Det är fortfarande för dyrt 

och tar för mycket tid i anspråk att bygga hus utifrån kunders önskemål enligt dagens modell 

(Schauerte et al., 2013).  
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1.2 Problemformulering 

Det handlar således om att göra en avvägning mellan industriell produktion och kundanpassning. 

Hur mycket kundanpassning är helt enkelt centralt för att attrahera kunder? Och hur ska 

byggföretag kunna erbjuda denna variation utan att förlora i effektivitet? (Nahmens and Bindroo, 

2011) 

 

Ett sätt att lösa problemet kan vara att studera hur annan industri allt mer har börjat tillgodose 

kunders varierade krav till en kostnad motsvarande massproduktionens. Detta genom att studera 

olika strategier för flexibilitet, även benämnt ”Mass customization”. Mass customization är ett 

tillvägagångssätt för att hantera avvägningen mellan kundanpassning och mass-produktion. 

Begreppet inbegriper ett sätt att hitta vägar att designa och tillverka kundanpassade produkter lika 

effektivt som vid konventionell mass-produktion (Anderson, 1997). Flera studier hävdar att enda 

sättet att kunna tillverka projektunika produkter utan att förlora i effektivitet är genom att 

identifiera och analysera viktiga faktorer nödvändiga för en lyckad transformering från mass 

produktion till mass customization (Yusuf et al., 1999).  

 

Med avseende på teorins samstämmighet över hur viktig en ökad flexibilitet är att implementera i 

dagens konkurrensklimat av trähustillverkare har vi valt att formulera vår undersökningsfråga enligt 

följande: 

 

 Vilka möjligheter finns det för att höja produktionstakten vid kundanpassad produktion? 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet är att lära oss mer om hur ett företag arbetar med att tillverka kundanpassade produkter i 

industriell skala. För att uppnå syftet med denna studie har vi delat upp arbetet i två delar. Den 

första delen av arbetet är att identifiera orsaker till att produktionstakten understiger efterfrågan, 

och den andra frågan är hur identifierade orsaker i första delen av arbetet kan reduceras med rätt 

val av metoder. Frågorna är således formulerade på följande vis: 

 

 Vad är orsaken till att produktionstakten för väggar understiger efterfrågan? 

 

 Vilka metoder finns det för att reducera mängden variation eller reducera effekten av 

variationen orsakad av kundanpassning? 

 

1.4 Teoretisk relevans 

Genom att analysera teorier för hur företag kan öka flexibiliteten i sin produktionsprocess är vår 

utgångspunkt att identifiera och analysera ”förutsättningar” hos ett medelstort svenskt 

trähusföretag för implementering av ett mer flexibelt tillvägagångssätt vid tillverkning av 

kundanpassade bostäder.   

 

1.5 Praktisk relevans 

Vår förhoppning är att vår analys skall hjälpa till att identifiera nödvändiga faktorer för en lyckad 

transformering av produktionen från dagens modell till mass customization.  

 

1.6 Avgränsning 

Då produktionen av ytterväggar är vad som i nuläget tar mest tid i anspråk och sätter takten för 

resten av produktionen har vi valt att avgränsa vårt arbete till en av produktionslinorna för 

ytterväggar. Vi är medvetna om att det finns fler sekundära aktiviteter, vilka påverkar 

produktionstakten för linan, såsom materialhantering, materialplanering och projektering, men vi 

har i avsaknad av tid valt att begränsa vårt arbete enbart till de primära aktiviteterna på lina-26.  
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2. Metoder och Genomförande 

I detta kapitel presenteras hur författarna gått tillväga för att uppfylla rapportens syfte. Kapitlet 

innehåller en beskrivning av vilket vetenskapligt tillvägagångssätt vi har valt, och hur detta 

tillvägagångssätt går som en röd tråd genom vårt insamlande av data. I slutet presenteras en kort 

summering av hur insamlandet av data har använts för att främja vårt syfte och hur författarna 

arbetat för att upprätthålla god validitet och reliabilitet. 
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2.1 Inledning Forskningsperspektiv 

 

2.1.1 Positivism 

Positivism innebär att forskaren utifrån en grundtanke uppställer flera hypoteser som denna sedan 

empiriskt prövar (Carlsson, 1991). Med ett positivistiskt synssätt skalar forskaren bort specifika och 

personliga aspekten av problem för att få fram allmän giltiga påståenden (Andersson, 1979). 

Forskaren strävar även efter att hitta orsak verkan förklaringar (Carlsson, 1991). 

 

2.1.2 Hermeneutisk  

Forskning med utgångspunkt i ett hermeneutiskt synssätt innebär att forskaren inte bara försöker 

registrera ett beteende, utan även försöker förstå vad detta beteende betyder för de som studeras 

(Carlsson, 1991). Det hermeneutiska synsättet innebär i konstrast till ett positivistiskt synsätt att 

man undviker att skala bort den specifika och personliga aspekten av problemen för att få fram 

allmän giltiga påståenden. Då dess betydelse är beroende av en större helhet (Andersson, 1979). 

 

2.1.3 Vårt forskningsperspektiv 

Syftet med det här arbetet är förstahand att skapa förståelse för de problem som finns på vägglinan 

hos en småhustillverkare. I andrahand är syftet att kartlägga problemen tillräckligt djupgående för 

att identifiera åtgärder till förbättring. För att skapa förståelse har vi valt ett hermeneutiskt synsätt. 

För att inte utesluta kunskap till specifika områden som kan vara av väsentlig betydelse för 

förståelse angående motåtgärder kände vi tidigt att det är viktigt att sätta sig in i de specifika 

förhållandena som råder på företaget vi undersöker.  
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2.2 Metodansatts - Metod för bearbetning och insamling 

av data 

 

2.2.1 Kvantitativa metoder 

Forskare som använder sig av kvantitativa metoder insamlar statistisk och kvantifierbar data där 

relationen mellan insamlad data är det som skall analyseras och metoden används oftast när något 

skall förklaras snarare än förstås. De mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge 

kvantifierbar och om möjligt generaliserbara slutsatser (Bell and Nilsson, 2006). Ofta undersöker 

man via olika former av mätinstrument som skall fånga samband, fördelning och variation en 

begränsad grupp som ska representativa för de som undersöks (Nationalencyklopedin, 2014). Vid 

kvantitativa metoder används ofta enkäter där deltagande i enkäten ges samma frågor med samma 

fasta svarsalternativ. Via svaren på enkäterna kan sedan forskaren förklara och om möjligt 

generalisera det undersökta.  

 

2.2.2 Kvalitativa metoder 

Forskare utnyttjar de kvalitativa metoderna om tyngdpunkten ligger på att förstå framför att 

förklara (Carlsson, 1991). Via olika sätt att samla in information kan vi dels få en djupare förståelse 

av de problem vi studerar och dels kan man beskriva helheten runt problemet (Holme et al., 1997). 

Information inhämtas ofta genom intervjuer med öppna frågor eller deltagande observationer. 

Studier genomförda via kvalitativa metoder tenderar att inte vara lika generaliserbara som 

kvantitativa metoder eftersom att ett mindre underlag oftast undersöks och eftersom att frågorna 

är mer öppna. 

 

2.2.3 Vårt tillvägagångsätt 

Utifrån den teoretiska ansatsen har vi i förstahand valt ett kvalitativt angreppsätt. Detta beror på 

att det finns en tydlig koppling mellan teoretiskt synsätt och metodval (Carlsson 1991). I vårt arbete 

där tyngdpunkten är att förstå framför att förklara hävdar Carlsson att kvantitativa metoder blir 

mindre användbara än kvalitativa. Via de kvalitativa metoderna vill vi avgränsa problemen som 

finns på vägglinan tillräckligt mycket för att förstå specifika och personliga aspekter på de hinder 

som finns. Däremot kände vi att enbart observationer och några intervjuer av arbetsplatsen inte 

var ett tillräckligt för att uppfylla vårt syfte. Till det, behövdes faktisk data, som kunde belägga de 

hinder vi hade observerat i vår kvalitativa del av undersökningen. Således var vår valda metodansats 
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att först utnyttja en kvalitativ metod för att undersöka vilka problemområden som finns i 

processen. Sedan har vi via kvantitativa metoder såsom tidstudier undersökt vad som gjort de till 

problemområden. 

 

 

2.3 Forskningsansats - Modell för slutledning 

 

2.3.1 Induktivt Arbetssätt 

Vid definition vid en forskningsansats finns det två metoder att utgå ifrån. När vi arbetar utifrån 

ett kvalitativt arbetssätt arbetar vi efter upptäckandets väg. Detta arbetssätt kallas induktivt 

arbetssätt (Tebelius and Patel, 1987). Detta innebär att vi utgår från upptäckter i verkligheten. Vi 

utvecklar teorier utifrån upptäckterna och över för dem till allmänna principer för att skapa teorier 

till motåtgärder. 

 

2.3.2 Deduktivt Arbetssätt 

Kvantitativt arbetssätt innebär att vi arbetar utifrån bevisandets väg. Detta arbetssätt kallas 

deduktivt arbetssätt (Tebelius and Patel, 1987). Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån 

en teori presenterar antagande från verkligheten. Denna hypotes giltighet testas sedan mot 

verkligheten genom en modell eller simulering utifrån relevanta kriterier för att fastställa dess 

trovärdighet. 

 

2.3.3 Abduktivt Arbetssätt  

Abduktiv slutledning är en växelverkan av induktivt och deduktivt slutledning där forskaren testar 

det den kommit fram till i den induktiva slutledningen via en deduktiv slutledning. (Olsson and 

Sörensen, 2011).  

 

2.3.4 Vårt Arbetssätt 

Då vi i första hand valt att avgränsa problemet via kvalitativa metoder, och sedan via kvantitativa 

metoder försökt hitta belägg på att deras giltighet stämmer har vi valt forskningsansatsen 

abduktion. 
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2.4 Materialinsamling  

Kvalitativa metoder är en bra metod för att få en bild av som egentligen sker, och samtidigt ha 

möjlighet att interagera med anställda för att reda ut eventuella oklarheter direkt på plats (Bell and 

Nilsson, 2006). Jämfört med kvantitativa metoder där det finns ett stort antal av metoder för att 

pröva sin teori mot verkligheten är metodarsenalen när det gäller kvalitativa studier mer begränsat 

(Carlsson, 1996). De vanligaste förekommande kvalitativa metoderna är intervjuer, observationer 

och eventuellt dokumentstudier. 

 

2.4.1 Pilotintervjuer  

Denna form av intervjuer används för att undersöka vad som är av intresse och vad som eventuellt 

kan uteslutas i studien (Bell and Nilsson, 2006).  Med andra ord undersöka vilka områden som är 

av intresse för studien och vilka områden som inte är det. 

 

2.4.2 Deltagande Observationer 

Denna form av observationer är användbara när du vill få en fördjupad bild över det du studerar. 

Metoden innebär att forskaren insamlar sina data genom observationer, samtal och intervjuer av 

ett antal försökspersoner direkt i den miljö där dessa normalt vistas (Bell and Nilsson, 2006). 

Metoden har både för-och nackdelar i form av att deltagarna kan förändra sitt synsätt i 

observatörens närhet genom att överdriva eller underminera problem (Bell and Nilsson, 2006). 

 

2.4.3 Bias 

Vid användning av kvalitativt arbetssätt finns det alltid en risk av skevhet i resultatet vilket kan bero 

på att frågor ställts, så de endast kan besvaras på ett sätt. Vilket inte ger utrymme för respondenten 

att svara utifrån sin egen kunskap. Intervjuaren erbjuder istället respondenten ett någorlunda 

korrekt svar, så han själv inte behöver tänka till angående vad som verkligen stämmer, och vad som 

troligen stämmer. Beroende på vilka förutsättningar som råder under och inför intervjun kan de 

intervjuade komma att svara på olika sätt (Bell and Nilsson, 2006). 
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2.4.4 Hur vi har samlat in material 

För att få en helhetsbild av produktionsproblemet hos vårt studerade företag samlades majoriteten 

av data in med kvalitativa metoder. Under arbetets gång har större delen av den insamlade 

informationen kommit från observationer. Dessa observationer var strukturerade och av öppen 

karaktär där vi försökte få anställda att dela med sig av sina erfarenheter för att ge oss tillräckligt 

med kunskap för att ge oss tillräckligt med information för att veta i vilken ände vi skulle närma 

oss vårt syfte. Dessa observationer har dock genomförts med olika karaktär och syfte. Inledningsvis 

använde vi pilotintervjuer. Pilotintervjuer använde vi för att ta reda på vilka angelägenheter som är 

viktiga inom vår frågeställning och hur vi skall närma oss dessa angelägenheter i samtal med andra. 

Detta innebar att vi dels pratade med de anställda för att få en större klarhet i deras arbetsuppgifter 

och vilka hinder de själva kände inför sina arbetsuppgifter, och dels med produktionsansvariga på 

företaget för att få en uppfattning om vad som  vore mest prioriterat att förbättra. Större delen av 

informationen vi diskuterade med produktionsansvariga framkom efter ha genomfört deltagande 

observationer. Vi var medvetna om att metoden både har för-och nackdelar i form av att deltagarna 

kan förändra sitt synsätt i observatörens närhet genom att överdriva eller underminera problem 

men för att få en övergripande bild av produktionen kände vi det ofrånkomligt att inte utnyttja den 

kunskap och kapacitet, som anställda besatt.  
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2.5 Validitet och Reliabilitet 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument och dess måttenhet (Ejvegård, 

2009). Är tillförlitligheten hög återger mätinstrumentet samma svar vid olika tillfällen om 

situationen i övrigt är sig lik. En fråga som exempel ger en viss sorts svar vid ett tillfälle men ett 

helt annat svar vid ett annat tillfälle är inte tillförlitlig (Bell and Nilsson, 2006). Om flera forskare 

använder sig av samma metod, undersöker samma sak och kommer fram till samma resultat så har 

metoden hög reliabilitet (Thurén, 2007). 

 

2.5.2 Validitet  

Anger giltigheten på tillvägagångsättet. Vilket innebär att om arbetet har hög validitet så är det som 

forskaren vill undersöka verkligen det som har undersökts (Thurén, 2007). Även om forskaren har 

använt en metod med hög reliabilitet vilket har gett väldigt exakta resultat vid mätning så spelar det 

ingen roll om det som undersökts egentligen inte har något att göra med det som mäts. Validitet 

kan klassificeras in i fler olika kategorier där några följer nedan: 

Begreppsvaliditet handlar om ifall ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som begreppet står 

för (Bryman and Bell, 2013). 

Intern validitet handlar om ifall en slutsats med ett orsaksförhållande mellan flera faktorer håller 

eller inte (Bryman and Bell, 2013). 

Extern validitet undersöker huruvida slutsatserna från en rapport kan generaliseras utöver de 

specifika undersökningssammanhanget (Bryman and Bell, 2013). 

  

2.5.3 Deltagarkontroll 

Är något som gör för att öka trovärdigheten på arbetet. Det genomförs på det sättet att datan som 

samlats in och tolkningar som gjorts kontrolleras i samarbete med de som har intervjuats och 

undersökts (Ely et al., 1993). Att få insamlad data och forskarens egna tolkningar kontrollerade på 

detta sätt minskar risken för att forskaren har inflikat sin egna värderingar där de inte bör vara 

(DePoy and Gitlin, 1999).  
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2.5.4 Triangulering 

Är ett sätt att öka pålitligheten på arbetet och innebär att fakta kontrolleras genom att flera metoder 

används för att hämta in samma information (Ely et al., 1993). Om samma information erhålls 

genom de olika metoderna ökar pålitligheten. 

 

2.5.5 Reliabiliteten och Validiteten i vårt arbete. 

Enligt Ejvegård är det svårt att nå en tillförlitlig validitet vid stor produktvariation (Ejvegård, 2009). 

Stor produktvariation gör den insamlade datan svårtolkad. Det kan vara svårt att veta hur 

förekommande ett problem faktiskt är. För att försäkra sig om att validiteten i en process med stor 

produktvariation är hög krävs det upprepade mättningar av samma moment med samma 

betingelser under lång tidsperiod. Vårt val av kvantitativa metoder är framförallt cykeltidsanalyser, 

där vi har studerat samma station vid upprepade tillfällen. Fler mätningar hade varit att föredra, 

men då datainsamlande skett i samverkan med kvantitativa metoder, såsom intervjuer med 

anställda på linan känner vi oss säkra på att majoriteten av mätningar ändå stämmer bra överens 

med verkligheten. För att säkerhetsställa att informationen vi har insamlat från anställda också 

uppnår hög validitet har alla svar försökts verifierats genom att flera anställda fått svara på samma 

fråga. Majoriteten av svaren har sammanfallit vilket stärker vår övertygelse om att validiteten är 

hög. För att minimera bias har vi också strävat att verifiera våra identifierade problemområden med 

produktionschefen och handledare för att säkerställa att det vi undersöker ligger i linje med vårt 

syfte. Vad gäller reliabiliteten har vi valt att begränsa oss till att enbart mäta cykeltider på stationer 

där båda anställda, produktionsansvariga varit överens om att det finns ett problem. Genom denna 

medvetna begränsning har vi hunnit göra flera mätningar och på så sätt kunna ökad tillförligheten 

av vår datainsamling. 
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2.6 Projektplan 

 

Figur 1 Projektplan 

Utifrån resultatet av den första frågeställningen, som identifierades i vår kvalitativa undersökningar 

har en litteraturstudie genomförts för att ta fram underlag för hur empirin ska analyseras. Dessa 

teorier är vad som har legat till grund för vår kartläggning av relevanta processer inom företaget – 

vår kvantitativa undersökning av företaget. Syftet med analysen var att hjälpa oss identifiera vilka 

förutsättningar, som är mest relevanta att förbättra för att nå målet med vårt syfte – att höja 

produktionstakten av kundanpassade produkter.   
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras först kopplingen mellan teorier och respektive frågeställning. Därefter 

följer en mer ingående presentation av våra frågeställningar med fördjupad teori och förklaring av 

begrepp. 
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3.1 Koppling av teorier och frågeställning 

En Koppling mellan frågeställning och teorier i kapitlet har gjorts för att underlätta läsarens 

förståelse av kapitlets underhåll och struktur, samt för att tydliggöra vilka teorier som studerats för 

respektive frågeställning, och hur frågeställningarna förhåller sig till varandra (se figur 2).   

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställning och teori 

Till den första frågeställningen kopplas teorier till vad som är orsaken till att produktionstiden 

understiger efterfrågan. Detta innebär att vi har sammanställt relevanta teorier inom ämnesområdet 

tidigare forskare har påvisat ha en stor effekt på produktionstiden vid tillverkning av 

ytterväggselement eller snarlik produktion. Mycket av teorin behandlar variation, och vilken 

påverkan variation har på tillverkningseffektiviteten. 

 

Till den andra frågeställningen kopplas teorier kring vilka metoder forskningsgrupper 

rekommenderat att använda för att reducera effekterna av variation.  Denna del behandlar till 

största del metoder inom mass customization – vilka metoder finns det inom mass customization 

och varför är de så viktiga att implementera för att skapa bättre förutsättningar för att hantera 

variation. 
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3.2 Introduktion till begreppet variation 

En industriell tillverkningsprocess kan beskrivas som en rad olika sammankopplade aktiviteter, 

som har till syfte att omvandla råmaterial till en färdig produkt så effektivt som möjligt. De olika 

delarna av värdekedjan kan karaktäriseras som tre olika typer av aktiviteter; lagerhållning, kapacitet 

(design, förädling och montering) och tid (planeringstid och leveranstid). Alla dessa aktiviteter är 

sammankopplade med varandra, och varje aktivitet är beroende av den föregående aktiviteten för 

att komma vidare i värdeflödet (figur 3) (Liker et al., 2009). Den totala tiden det tar för dessa 

samtliga aktiviteter att omvandla råmaterial till en färdig produkt benämns ledtid. Ledtiden är helt 

enkelt den totala tiden det tar att leverera en produkt till kunden (se ekvation 1). Ledtiden i 

produktionen (kapacitetsaktiviteter) utgörs dock inte enbart av tiden det tar att bearbeta en 

produkt, utan också av tiden en produkt måste vänta på att få bli bearbetad. Normalt sett utgör 

den största delen tid i produktionen av väntetid i form av kötid, omställningstid och förflyttningstid 

(se ekvation 2) (Olhager, 2013).   

 

 

Figur 3 Värdeflöde 

 

Ledtidtid = Kapacitetstid + total lagerhållningstid + tid för planering och leverans  

Ekvation 1. Formel för den totala tiden det tar att omvandla råmaterial till en färdig produkt.  

Kapacitetsstid = ∑(Kötid + omställningstid + förflyttningstid + cykeltid)  

Ekvation 2. Den totala kapacitetstiden i en produktion utgörs av kötid, omställningstid, förflyttningstid mellan stationer 

och stationernas cykeltid.  

 

Enligt Olhager (2013) utgör den totala cykeltiden en väldigt liten del av produktionstiden. Varför 

väntetiden utgör en så stor del av produktionstiden beror på mängden PIA (produkter i arbete) i 

produktionssystemet. Om du schemalägger din produktion att arbeta med 100 % 

kapacitetsutnyttjande (alltså att du alltid har tillräckligt med säkerhetslager för att maskinerna aldrig 
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ska stå still) och sedan låter maskinen arbeta under rådande omständigheter tillräckligt länge 

kommer lager i form av PIA att ansamlas framför maskinen. Denna mängd kommer bara blir större 

och större desto längre produktionen är igång. Och desto mer PIA som byggas upp framför 

maskinen desto längre blir kötiden, och därmed kapacitetstiden (se ekvation 2) (Hopp and 

Spearman, 2001). Mängden PIA är därför direkt proportionell mot ledtiden, vilket bevisas med 

hjälp av Little’s lag. Little’s lag ger att kvoten av PIA och antalet produkter som tillverkas under en 

viss tidsperiod är lika med ledtiden (se ekvation 3)(Liker et al., 2009).  

 

Ledtid = PIA / Genomflöde  

Ekvation 3. Little’s lag 

 

Orsaken varför PIA börjar ansamlas när en maskin börjar arbeta beror på variation. i en process 

med nära på 100 % kapacitetsutnyttjandet, såsom en process med stort säkerhetslager där varje 

maskin rent teoretiskt aldrig får slut på material kommer variationen göra att kapacitetstiden gradvis 

nå oändligheten. Detta samband publicerades av John Kingman 1961 (Hopp and Spearman, 2001). 

Hans ekvation (Kingman’s ekvation) är en approximation av den genomsnittliga kötiden i en 

produktionsprocess. Hans uttryck kopplar samman de tre produktionstekniska variablerna 

variation, kapacitetsutnyttjande och cykeltid (se ekvation 4) (Bose, 2002).  

 

Kapacitetstid = (Variation x Kapacitetsutnyttjande x Cykeltid) + förflyttningstid + omställningstid + Cykeltid  

Ekvation 4. Kingman’s Ekvation eller den så kallade VUT ekvationen är en utveckling av ekvation 2, genom att den förklarar 

mer ingående vad kötid innebär.  

 

I första anblick kan detta verka svårbegripligt, men om man simulerar ett försök med precis dessa 

premisser upptäcker man tydligt att det är omöjligt att bibehålla 100 % kapacitetsutnyttjande utan 

att få dramatiskt höga kapacitetstider. När produktionen påbörjas bidrar variation till att 

arbetsbelastningen börjar variera, vilket orsaker köer innan operationen. Desto mer variation som 

sker desto längre blir kön! Till slut blir kön så pass lång att enda sättet att få igenom produkter är 

att tillsätta mer kapacitet eller ta bort PIA från processen (se figur 4) (Hopp et al, 1990). Utifrån 

detta inser vi att enda sättet att begränsa, så att cykeltiden inte skjuter i höjden i ett simulerat försök 

med hög variation är att antingen sänka utnyttjandegraden genom att tillsätta mer kapacitet i form 

av övertid eller maskiner eller att begränsa mängden lagernivåer (Stump and Badurdeen, 2012). 

Begränsar vi antalet PIA i processen sjunker kapacitetsutnyttjandet eftersom ett säkerhetslager inte 

byggs upp. Detta är precis vad vi gör inom en vanlig process med stor variation. Har vi en stor 

variation i vår produktion måste vi begränsa mängden PIA i vår process för att cykeltiden inte ska 
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skjuta i höjden, och orsaka förseningar. Detta är orsaken till varför de flesta företag använder någon 

form av kanban system eller CONWIP. Genom att dra fram produkter utifrån efterfrågan 

minimeras mängden PIA i systemet (Olhager, 2013). 

 

 

Inom en process är alltid målsättningen att tillverka enbart så mycket som efterfrågas (Hopp and 

Spearman, 2001). Det mest lönsamma scenariot vore därför att genomflödet vore perfekt 

synkroniserat – att genomflödet aldrig överstiger efterfrågan så färdiglager erhålls eller att 

genomflödet understiger efterfrågan så brister uppstår. Detta är dock något helt omöjligt. Orsaken 

varför är på grund av variation. Så fort du börjar producera kommer alltid variation hända, vilket 

medför att kapacitetstiden ökar enligt ekvation 4 (Anderson, 1997).  

 
3.3 Varifrån kommer variation 

Oberoende av vad du tillverkar kommer det alltid finns någon form av variation (Anderson, 1997). 

Enligt Anderson (1997) finns det två typer av variation, som är relevant för trähusbranschen. 

Kundanpassad variation och processvariation. Kundanpassad variation är variation, som är 

nödvändig för att attrahera konsumenter. Utan möjligheten att erbjuda ett stort utbud av valbara 

bostäder är det svårare att locka husspekulanter till köp (Nahmens and Bindroo, 2011).  

Processvariation å andra sidan är alltid något dåligt. Desto större processvariation som existerar i 

en process desto svårare är det att erhålla ett synkroniserat genomflöde (Schoenwitz et al., 2012). 

Mängden processvariation är direkt proportionell till mängden kundanpassning (Anderson, 1997). 

Desto fler olika produkter, som måste tillverkas kontinuerligt i en tillverkningslina, som enbart är 

utformad för att producera en sorts produkt så effektivt som möjligt, desto dyrare och tidskrävande 

blir det att framställa produkterna. För fler produkter innebär att fler komponenter, fler verktyg, 

Figur 4 Kingmans ekvation 
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mer material, mer moment och mer processer måste införlivas i värdekedjan, vilket avsevärt 

reducerar processeffektiviteten (Nahmens and Mullens, 2009). När flera olika produkttyper delvis 

bearbetas i samma maskiner, vilka kräver olika verktyg och olika operationer uppstår varierande 

materialflöden, vilket gör det svårt att schemalägga utifrån tillgänglig kapacitet i respektive maskin. 

Detta leder till att arbetare blir stressade och köer uppstår mellan maskiner (Hopp and Spearman, 

2001). Båda dessa konsekvenser leder till att ledtiden ökar (se ekvation 2), och ökar ledtiden enligt 

ekvation 3 minskar genomflödet om PIA är oförändrad. 

 

Vi har beskrivit hur variation uppstår men inte när den uppstår. Variation uppstår i 

kundorderpunkten (Qiao et al., 2006). Kundorderpunkten är, var någonstans produktionen 

kopplas samman med efterfrågan. Om företaget inkluderar kunder tidigt i värdekedjan, alltså redan 

vid själva designen av produkten erbjuder företaget vad som kallas ren kundanpassning (se figur 

5 ”pure customization”) (Schoenwitz et al., 2012). I allt mer konkurrerande tider när företag är allt 

mer tvungna att erbjuda större kundanpassad variation är det ofta nödvändigt att inkludera kunder 

redan i designen av produkten för att kunder ska bli nöjda med resultatet (Naim et al., 1999). 

Problemet är bara att desto tidigare kunder involveras i värdeflödet, desto fler aktiviteter i 

värdekedjan kommer påverkas av variation, vilket kan vara förödande om processen inte är 

optimerad att hantera stora mängder variation (Schoenwitz et al., 2012). 

 

 

Figur 5 Schematisk bild över olika kundorderpunkter. 
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Givetvis är det viktigt att tillverka produkter enligt kunders önskemål, men det är lika viktigt att 

vara observant på faktumet att desto tidigare kunder får komma med önskemål desto mer 

fortplantar sig variation i värdekedjan, vilket gör att ledtiden ökar avsevärt (se ekvation 2) 

(Nahmens and Bindroo, 2011).  

 

3.4 Hur påverkar variation tillverkningsprocessen 

Det enda sättet att bibehålla ett synkroniserat genomflöde vid tillverkning av kundanpassade 

produkter, om värdekedjan inte är tillräckligt flexibel är att ha så kallade bufferts (Hopp, 2000). 

Denna konsekvens är närapå en naturlag, och innebär att någon form av variation alltid måste 

balanseras av de andra aktiviteterna inom ett värdeflöde, nämligen lager, kapacitet eller tid. Det är 

med andra ord oundvikligt att producera något med stor variation utan att bli tvungen att 

kompensera med mer färdigvarulager, kapacitet eller längre leveranstider (Hopp et al, 1990). 

Genom att beräkna mängden variation (standardavvikelse, σ) i en process kan man därmed 

fastställa hur mycket lager, kapacitet och tid som måste tillföras för att inte orsaka försämrad 

produktivitet i en process.   

 

Detta samband kommer av Kingman’s ekvation sammanskrivet med Little’s lag. Dessa två 

approximativa lagar ger oss ett matematiskt sätt att beräkna påverkan av variation på variablerna 

lager, kapacitet och tid. Detta av att de två ekvationerna går att sammanskriva till ekvation 5 (se 

ekvation 5) Genom sammanskrivningen får vi ett sätt att uttrycka förhållandet mellan variablerna 

variation, lager, kapacitet och tid.  

 

PIA = Ledtid x Genomflöde = (Variation x Kapacitetsytnyttjande x Cykeltid + Cykeltid) x Genomflöde  

Ekvation 5. Little’s lag sammanskriven med Kingman’s ekvation. 

 

Kingman’s ekvation i kombination med little’s lag (se ekvation 5) ger oss helt enkelt ett matematiskt 

uttryck för att förstå hur mycket buffert vi är tvungna att ha för att inte orsaka ett försämrat 

genomflöde - För gör vi inget alls kan vi vara helt säkra på att en större mängd variation drastiskt 

kommer sänka företagets produktivitet. Det enda sättet för ekvationen (ekvation 5) att gå ihop 

inom ett företag med begränsad PIA (på grund av ett CONWIP system), stor variation och en 

cykeltid som är svår att reducera, är att skaffa mer kapacitet i form av flera maskiner eller arbeta 

mer övertid. Utan mer kapacitet kommer alltid genomflödet minska!  
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Givetvis är det viktigaste inom varje bransch att uppfylla kunders krav (som nämnt tidigare), men 

jakten på mer omsättning kan få motsatt effekt om företag inte inser vilka begränsningar som 

faktiskt föreligger inom sin process. Det är naivt att bara se fördelarna med nya metoder, och enbart 

föreställa sig att mer kapacitet alltid är lösningen på problemet. Mer kapacitet kommer maskera 

mängden variation i processen, men den kommer aldrig eliminera variationen. Problemen med mer 

komponenter, mer maskiner kommer fortfarande finnas kvar och fortplanta sig i värdekedjan. 

Detta kommer övertid leda till att produktiviteten minskar igen. Detta på grund av att fler maskiner 

kräver mer arbete i form av underhåll, kalibreringar och ansvarsområden. Komplexiteten i samtliga 

aktiviteter är också precis densamma, vilket gör att det kommer krävas mer av samtliga montörer 

utan mer tid till att göra det hela. Oavsett hur duktiga montörer som finns på linan kommer den 

ökade stressen leda till kvalitetsbrister och att anställda får mindre motivation till att jobba. Desto 

mer produkter, som behöver göras om och arbetare som behöver nyanställas för att ersätta den allt 

högre personalomsättningen gör att produktionskostnaderna blir klart mycket högre än enbart 

kostanden för att tillsätta mer kapacitet om produktiviteten ska bibehållas (Nahmens and Mullens, 

2009). Ibland kan det bli kontraproduktivt att erbjuda mer kundanpassning, eller minska med 

lagerhållningen än det var tänkt, om man inte inser var den faktiska begränsningen finns – 

processens utformning (Stump and Badurdeen, 2012).  
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3.5 Vilka metoder finns det för att reducera variationen? 

Vi har pratat väldigt mycket om flexibilitet fram till nu, utan att nämna vad det faktiskt innebär eller 

inbegriper. Flexibilitet är ett sätt att minska påverkan av variation. Genom att göra processer mer 

flexibla är det möjligt att minska effekten av variation utan att behöva tillsätta mer kapacitet. Mer 

kapacitet är ofta en dålig idé innan man har gjort en utförlig analys av nuläget (Yu et al., 2013). 

David Simchi-levi (2010) menar att det finns ett klart samband mellan variation, flexibilitet och 

produktionseffektivitet (Se figur 6).  Desto mindre flexibel en process är desto större påverkan har 

variation på effektiviteten. Men denna skillnad tunnas ut desto mer flexibel en process övergår till 

att bli (Simchi-Levi, 2010).  Med flexibilitet syftar man på tiden det tar att ställa om mellan olika 

produktvarianter. Desto mer ställtiderna kan reduceras desto mer flexibel har processen blivit.  

 

Figur 6 Relation mellan variation, flexibilitet och förväntat utfall. 
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3.6 Mass customization 

Tillvägagångssättet för att reducera variation, och därmed göra en process mer flexibel bygger på 

att identifiera och analysera mängden variation utifrån ett integrerat kund-och processperspektiv 

(mass-customization) (Salvador et al., 2007). Mass customization är ett tillvägagångssätt för att 

hantera avvägningen mellan kundanpassning och industriell produktion (Nahmens and Bindroo, 

2011). Gemensamt för dessa metoder är att behandla resurser ur ett mycket mer flexibelt perspektiv 

(Stump and Badurdeen, 2012). Vi beskriv tidigare att desto större flexibilitet en process har desto 

mindre effekt har en ökad processvariation, och detta är precis vad mass customization handlar 

om. En stor del av erbjuden kundanpassning är ofta dålig variation. Företag erbjuder mer variation 

än vad de kan klara av att producera på ett effektivt sätt (vilket får konsekvenser i form av lager, 

tid och kapacitet) (Anderson, 1997). Genom att identifiera förutsättningar för hur en process kan 

bli mer flexibel är det möjligt att till viss del eliminera behovet av att addera mer övertid, kapacitet 

eller lager för att reducera effekterna av högre variation (Hopp and Spearman, 2001). Vad som 

krävs i praktiken för att processer ska bli flexibla är att mängden komponenter är tillräckligt lika 

för att inte kräva extra arbete vid montering, och att varje montering är identisk med den 

föregående. Varje produkt ska designas på ett så sätt att samma verktyg kan användas för varje 

produkt; Material ska vara av samma typ, så att produktionen aldrig behöver stoppas för att byta 

material (Nahmens and Mullens, 2009). Utmaningen med mass customization är att identifiera 

förutsättningar inom en process, som kan standardiseras utan att påverka den attraktiva 

kundvariationen (Anderson, 1997).  Det finns tre huvudsakliga utgångspunkter att beakta vid mass 

customization av produktionsprocessen (Nahmens and Mullens, 2009).  

 

 

• Standardisera mängden komponenter 

• Flexibla produktionsprocesser 

• Kundanpassa produkter i slutet av tillverkningscykeln 
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3.7 Lean – ett förkrav för implementering av mass 

customization 

Dessa principer bygger i mångt och mycket på en implementering av filosofi och principer från 

Toyota produktionssystem (TPS). Innan en industriell produktion kan transformeras mot mass 

customization krävs stabila och balanserade processer. Toyota produktionssystem eller lean, som 

det också heter är en produktionsfilosofi där målet är att nå förbättringar genom att eliminera 

slöserier. Inom en tillverkningsprocess finns det flera olika slöserier i form av väntetider, defekter, 

höga lagernivåer och överproduktion (Liker et al., 2009). I flera studier har man visat att ett flertal 

principer inom lean är en förutsättning för mass customization. Av de 7 lean principer, som finns 

är standardiserat arbetssätt och standardiserade processer (princip 4) och utjämning (princip 3) två 

underliggande faktor, som avgör transformationens framgång. Även om övriga lean principer inte 

blivit tillräckligt kartlagda i litteratur för att stödja huruvida de är nödvändiga eller ej för mass 

customization ska de inte underskattas. Mer om detta senare (se 2.5.1) (Nahmens and Mullens, 

2009) hävdar att det är tydligt att princip 3 och 4 har en bidragande orsak till att underlätta 

standardiserandet av mängden komponenter, införa flexibla produktionsprocesser och förlägga 

kundanpassning till slutet av en tillverkningsprocess.  

 

3.7.1 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt (princip 4) är ett förkrav för mass customization och grundläggande för 

att nå en atmosfär av ständiga förbättringar och kvalité (Stump and Badurdeen, 2012). Om en 

process inte har ett standardiserat arbetssätt är det svårt att få en överblick över hur en process kan 

förbättras, eller om det ens är värt mödan att förbättra processen. Det krävs stabila processer för 

att hitta en utgångspunkt för fortsatt förbättringsarbete (Yu et al., 2013). Genom förbättrat 

arbetssätt är det möjligt att identifiera vilka processer i en lina, som kan standardiseras utan att 

påverka den attraktiva kundvariationen (Anderson, 1997). Utan ett standardiserat arbetssätt vid 

stor kundanpassning skiljer sig ofta cykeltiden mellan olika varianter vilket gör det svårt att 

definiera, vad som är den verkliga orsaken till variation – arbetet eller processen. Arbetskraft i form 

av människor är en kapacitetsresurs, som är väldigt flexibel och kan ses som både som en orsak till 

variation och eliminering av variation beroende på hur de arbetar (Anderson, 1997). Standardiserat 

arbetssätt är ett sätt att minska variationen på en arbetsplats genom att skapa en standard för hur 

olika arbetsmoment skall genomföras. Genom att skapa och lära ut en arbetsstandard elimineras 

variation i arbetssättet och vi får där med jämnare kvalitet och jämnare cykeltider. När de anställda 
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väl har lärt sig det nya arbetssättet har de en gemensam grund som de tillsammans kan fortsätta att 

förbättra för att höja kvalitet och reducera cykeltider ytterligare (Likker, 2009). Det är viktigt vid 

införandet av standardiserat arbetssätt att det finns grundvärderingar för hur arbete skall ske som 

ligger i linje med företagets värderingar och kvalitetspolicy. Det är även viktigt att de anställda 

involveras och nästan får helt ansvar att utarbeta ett standardiserat arbetssätt som de alla kan tänka 

sig att arbeta efter - Eftersom att det är de anställda som framförallt vet hur arbetet görs på 

effektivaste sätt. De anställda bör även starkt involveras för att de ska vara motiverade att på sikt 

behålla och förbättra det nya arbetssätt de utarbetat (Wallenstam, 2011).  

 

3.7.2 Utjämnad Produktion 

Efter att ett standardiserat arbetssätt implementerats är nästa steg att utjämna produktionen genom 

heijunka. Utjämnad produktion (Princip 3) grundar sig på att balansera varje process tillräckligt 

mycket att varje operation aldrig får ta längre tid än tillåten takt-tid. Takt-tid är tiden det högst får 

ta för en operation att bli färdig på linan (se ekvation 6) (Liker et al., 2009).  

 

Takt-tid = Tillgänglig tid / Efterfrågan    

Ekvation 6. Takt-tiden är tiden det högst får ta för en operation att fullfölja en hel cykel.  

 

Cykeltiden ska med andra ord aldrig överstiga takt-tiden. Genom ihärdigt standardiserandet är det 

möjligt att identifiera vilka moment i en process som är skäliga att förbättra för att nå uppsatt takt-

tid (När vi har identifierat den mänskliga variation blir det enklare att identifiera vilka metoder, 

verktyg eller automatiserade moment som kan förbättras för att nå uppsatt takt-tid) (Yu et al., 

2013). Inom kundanpassad produktion finns det en rad olika kunddimensioner som kan skilja sig 

åt när det kommer till produktion av ytterväggselement, vilket gör att individuella tilltänkta 

förbättringsåtgärder kan vara kontraproduktivt, om det förbättrar ett moment så pass mycket att 

det skapar en flaskhals längre upp i flödet. Yu et al (2013) menar att utjämning handlar om att 

balansera flödet på ett så effektivt sätt som möjligt utan att det uppstår flaskhalsar i processen. 

Utjämning handlar om att skapa en värdeflödesanalys över situationen (figur över värdeflöde), för 

att identifiera vilka moment som inte uppnår utsatt takt-tid och sedan omfördela eller förbättra 

dessa processer tills cykeltiden är synkroniserad med takt-tiden i samtliga stationer. Med hjälp av 

en värdeflödesanalys är det möjligt att se var någonstans i flödet processförbättringar är mest 

önskvärt att implementera.  
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3.7.3 Lean som en del av förbättringsarbetet 

Även om övriga Lean principer inte syftar till att öka effektiviteten vid tillverkning av 

kundanpassade produkter, är eliminering av slöserier, ständiga förbättringar, enstycksflöden, visuell 

styrning, SMED, 5S och team building väldigt viktiga och något alla organisationer bör sträva efter 

att implementera oberoende om syftet är att öka effektiviteten vid tillverkning av kundanpassade 

produkter eller ej (Stump and Badurdeen, 2012). För oavsett vilken av principerna som behöver 

implementeras krävs det en drastisk omorganisering av resurser för att en implementering av lean 

ska bli framgångsrik. Höök och Stehn (2005) hävdar i enlighet med Eliasson (2013) att ett stort 

problem är själva kulturen inom trähusbranschen. Majoriteten av anställda har inte någon tidigare 

erfarenhet av industriell produktion. De är byggnadssnickare - inte montörer, vilket gör det 

problematiskt att införa ett leanbaserat tankesätt, oavsett princip (Bildsten, 2011). Lean bygger på 

en kultur med dagliga förbättringar och långsiktigt tänkandet. Utan konkreta åtgärder från 

företagsledningen om vad som skall gälla angående arbetsförfarandet är det omöjligt att få till en 

förändring resulterande i högre effektivitet (Höök och Stehn, 2008). Det är således essentiellt för 

ledningen att aktivt arbeta med att göra information tillgänglig till alla parter i produktionen så tidigt 

som möjligt vid införandet av nya produktionsmetoder för att alla ska vara införstådda med vad 

som måste göras, och hur viktigt det är att det faktiskt blir gjort precis som det var tänkt (Forsman 

et al., 2012). Däremot är det inte tillräckligt att ledningen enbart aktivt informerar om vad som 

måste göras. Det måste också faktiskt fungera för att anställda ska bli intresserade av att fortsätta 

arbeta med att förändra sitt arbetssätt. Det är anställda som har kompetensen och kunskapen om 

vad som borde förändras och hur förändringen borde ske, och varje förändring måste därför i 

första hand alltid handla om att skapa förståelse och incitament till att göra anställda delaktiga i 

förbättringsarbetet (Yusuf et al., 1999). I flera olika studier som har gjorts angående hur 

produktionsprocesser baserade på lean kan öka lönsamheten fann man belägg för att införandet av 

5S och team building var de två mest rekommenderade aktiviteterna vid uppstartandet av lean 

initiativ (Velarde et al., 2009) (Hook and Stehn, 2005).  
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3.8 Transformation mot mass customization 

 

Efter implementering av stabila och balanserade processer är det lätt att få en överblick över vilka 

moment, som enbart är ett resultat av icke värdeskapande variation. Detta på grund av att desto 

svårare det är att standardisera och balansera, desto mer uppenbart är det att aktiviteten inte är 

optimerad för mass customization (Anderson, 1997). Nästa steg i implementering av mass 

customization är att identifiera vilka moment utifrån ett processperspektiv som måste designas om, 

slåss ihop eller förenklas för att transformera en produktion från industriell produktion till mass 

customization. Det är här de tre huvuddragen inom mass customization blir aktuella att ta i 

beaktande.  

 

3.8.1 Standardisera mängden komponenter 

Enda sättet att kunna tillverka stora kvantiteter av kundanpassade produkter flexibelt är genom att 

standardisera mängden komponenter. Desto fler komponenter det finns, desto mer variation 

uppstår. Varje extra komponent innebär dyrare inköp, mer lager, mer tid för montering, mer 

instruktioner och längre tid för planering (Salvador et al., 2007). Därav är det essentiellt att 

förhindra förökningen av komponenter inom en process. Innan man sätter igång att rationalisera 

bort komponenter är det dock viktigt att först identifiera vilka kundanpassning som är central för 

att attrahera konsumenter av hus. Detta kräver att man gör en noggrann indexering av tillgänglig 

kundvariation inom processen (Schoenwitz et al., 2012). Skapande av en detaljerad 

värdeflödesanalys utifrån de olika moment som kan kundanpassas är en bra början för att inte 

enbart identifiera vilka processer som är mest lämpliga att förbättra (Om en 

värdeflödeskartläggning redan är påbörjad, som en del av implementering av lean principer är halva 

arbetet i princip redan gjort!). Utan också en bra utgångspunkt för att identifiera huruvida 

momenten som utförs i operationssteget är designat i åtanke att vara så effektivt som möjligt för 

anställda montörer eller ej. Enligt Schoenwitz et all (2009) är ofta design, som relaterar till personlig 

smak eller livsstil de förändringar som efterfrågas mest. Övrig anpassning är ofta irrelevant för 

kunden, och mer något man utnyttjar för att möjligheten finns framför något man faktiskt 

uppskattar och är beredd att betala för. Givetvis finns det enstaka individer som uppskattar att 

kundanpassa sitt hus in i minsta detalj, men den större majoriteten har ingen aning om huruvida 

en viss elinstallation är att föredra framför en annan. Om majoriteten av kunder enbart är 

intresserade av variation, som relaterar till livsstilsval finns det ingen orsak att bibehålla vissa 

moment eller komponenter. Desto mer komponenter som kan elimineras desto lättare kommer 

det bli att ta steget till mass customization. Det är därför viktigt att produktionsansvariga och 
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designers har en öppen dialog om vilken mängd kundanpassning som skapar reellt värde för 

konsumenter och huruvida denna kundanpassning behöver skilja sig så drastiskt från övrigt 

produktutbud. Ofta föreligger missförstånd eller total avsaknad av ett integrerat samarbete mellan 

designers och produktionsansvariga i ett företag, vilket medför att onödiga komponenter eller 

arbetsmoment har bibehållits eller inte ifrågasatts.  (Schoenwitz et al., 2012).  

 

3.8.2 Flexibla produktionsprocesser 

Eftersom majoriteten av konsumenter enbart är intresserade av variation, som relaterar till 

livsstilsval är det troligt att en stor del av nuvarande kundanpassning kan reduceras genom att 

använda flexiblare produktionsprocesser (Nahmens and Mullens, 2009). Vad som menas med 

livsstilsval är enligt Schoenwitz et all (2009) kosmetiska förändringar av fasaden såsom höjd, bredd, 

färg, antal fönster och dörrar, placering av garderober och antalet anslutningar till badrum, kök och 

tvättstuga. Gemensamt för dessa förändringar är att de kräver tid att genomföra. Varje kosmetisk 

förändring kräver att arbetare noga studerar ritningen, och mäter upp exakta mått för installation 

av de olika komponenterna. Detta arbete, som i grunden är väldigt centralt för att uppnå en hög 

kvalité menar (Anderson, 1997) är till stor del överflödigt. Alla processer, som involverar ställtider 

måste elimineras för att inte underminera en process flexibilitet. Varje sekund, som används till att 

läsa ritningar eller mäta ut exakta avstånd är en variationskostnad i form av övertid. 

  

3.8.2.1 Likformighet när det kommer till designval 

Detta innebär att alla processer måste vara tillräckligt koordinerade och likformiga för att säkerställa 

att alla komponenter och produkter kan tillverkas utan ställtider. Detta precis, som med 

standardiserandet av mängden komponenter kräver att produktionsansvariga och designers har en 

öppen dialog, och båda uppmuntrar varandra att (samma sorts verktyg och material) finna fixerade 

placeringar av armaturer och anslutningar av el och ventilation vid design av produkterna. Om det 

är möjligt att fixera armaturer utan att påverka den attraktiva kundvariationen på bestämda 

positioner inom varje modul kan mycket av tiden som krävs att mäta ut exakta placeringar 

elimineras (Schoenwitz et al., 2012). Flexibla produktionsprocesser handlar om att finna lösningar, 

som gör att mindre tid spenderas på ställ.  
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3.8.2.2 Jigs 

Detta kan också innebära att sträva emot att ta fram nya arbetsbänkar, som kan anpassas till en rad 

olika produktvarianter genom att de utrustas med så kallade jigs (Nahmens and Mullens, 2009). Jigs 

är en typ av specialanpassad konstruktion, som kontrollerar att ett verktyg enbart kan användas på 

ett visst förutbestämt sätt. Syftet med en jig är att säkerställa att ett arbetsmoment kan utföras 

fortlöpande med exakt samma resultat varje gång. (Qiao et al., 2006) påpekar att Motorola blivit 

väldigt framgångsrika med att ta fram arbetsbänkar som kan anpassas till en rad olika 

produktvarianter. Gemensamt för dessa bänkar är att de är utrustade med CAM styrda jigs som 

elektroniskt positioneras på exakta avstånd, och enkelt möjliggör att varje kundanpassad installation 

sker med 100% precision. Även om CAD/CAM styrda jigs är att föredra är ofta enkla lösningar 

ett fullgott alternativ för att reducera variation.   

 

3.8.2.3 Cross-training 

Vi ska dock inte glömma att du enbart kan förenkla en process så mycket. I slutändan är det ofta 

oundvikligt att inte hantera kundvariation med mer kapacitet. Mer kapacitet innebär att fler arbetare 

måste utbildas för att kunna hantera flera arbetsstationer, och på så sätt möjliggöra att cykeltiden 

inte överstiger takt-tiden (Nahmens and Mullens, 2009). Metoden benämns cross-training på 

engelska, och innebär att precis, som med byggandet av jigs möjliggöra flexibel produktion genom 

att montörer kan hjälpa till på övriga stationer vid hög belastning i flöden ovanför eller nedanför 

deras egen station (McDonald, 2009). Flera forskarteam, däribland (McDonald, 2009; Salvador et 

al., 2007) hävdar att utbildning av montörer för flera olika kundanpassade arbetsmoment har en 

bevisad effekt på flexibiliteten. Däremot hävdar Salvador et al (2007) vidare att standardiseringen 

av mängden komponenter alltid är att föredra framför vidareutbildning av anställda om båda 

metoderna är möjliga att genomföra. Detta på grund av att färre komponenter leder till färre 

arbetsmoment, och därmed ett mycket mindre behov av att vidareutbilda anställda.    
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3.9 Kundanpassa produkter i slutet av tillverkningscykeln 

Det enda sättet att verkligen eliminera mängden variation i en process är att helt enkelt att sluta 

erbjuda variation (Lennartsson, 2009). Ur ett produktionsperspektiv är bästa lösningen att så 

snabbt som möjligt fasa ut produkter, som inte är optimerade för mass customization och ersätta 

de med mer standardiserade grundmodeller, där ett visst antal förvalda attribut enbart går att 

variera. (Naim and Barlow, 2003) fann flera belägg efter att ha studerat japansk prefabricering av 

hus att mängden variation i en process drastiskt kan reduceras genom att förflytta 

kundorderpunkten till ett senare skede i värdeflödet. Om kundorderpunkten kan förflyttas till ett 

senare skede i värdekedjan påverkas mindre aktiviteter av variation. Genom att klassificera 

återkommande kundkrav, och lära sig särskilja mellan vad en kund accepterar och vad hon 

verkligen behöver, även om hon inte själv kan formulera det hela är det möjligt att skapa 

standardiserade grundmodeller, med olika mängd kundanpassad variation, som är mycket enklare 

att tillverka (Schoenwitz et al., 2012). Schoenwitz et all (2012) har efter fördjupande analyser av 

Naim and Barlow (2003) studier av japansk modularitet tagit fram en modell, som kan vara till hjälp 

för att identifiera den mest optimala placeringen av kundorderpunkten.  Genom att visualisera alla 

olika attribut som blivit kundanpassade under en viss period är det möjligt att skapa en visuell 

presentation över vilken variation, som är mest eftersökt, och huruvida denna variation är något vi 

ska standardisera och erbjuda alla kunder. Desto mer detaljerad bild man kan skapa över 

kundvariationen desto fler möjligheter finns det att skapa en standardiserad produktplattform, som 

uppfyller den största majoriteten av kunder (se figur 7). 

 
Figur 7 Visuellbild av kundanpassad variation på väggar 
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I (Nahmens and Mullens, 2009) diskussion om vilka modulariserings strategier, som är mest 

gynnsamma att erbjuda konsumenter vid mass customization fann man att det fanns fyra passande 

modeller:  

• Collaborative customization – Företaget erbjuder en rad olika förvalda attribut kunderna kan 

variera.  

• Adaptive customization – Företagen tillverkar enbart en enkel grundmodell, sedan får kunderna 

själva utforma och designa interiören.   

• Cosmetic customization – Företaget erbjuder ingen kundanpassning alls, utan erbjuder istället 

olika produkter till olika kunder.  

• Transparent customization – Företaget kundanpassar varje produkt unikt för varje kund utan att 

kunderna själva är medvetna om att produkten blivit specialanpassad för just henne. Kunderna 

själva kan inte ändra på något.  

 

3.10 Analysmodell 

 

Figur 8 Analysmodell 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras först en kort problembeskrivning av företaget följt av den empiri som 

samlats in i syfte att besvara våra två frågeställningar. Detta inkluderar en kort beskrivning av 

produktionsprocessen med inkluderade operationssteg och vilka hinder som existerar inom 

produktionsprocessen.  
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4.1 Bakgrund 

I detta arbete har vi gjort en fallstudie för tillverkningen av väggmoduler på ett medelstort svenskt 

trähusföretag.  Företaget grundades redan 1917, och har i snart 80 år tillverkat över 90 000 småhus 

direkt mot kundorder. Även om konjunkturen varit väldigt spretig de senaste 20 åren och en rad 

eftersatta politiska beslut för byggbranschen gjort det dyrare att tillverka nya hus har företaget vuxit 

markant. Företaget har en bra orderingång för 2014, och mycket av orsaken till detta är att man 

varit väldigt snabb att anpassa sig till nya villkor. Företaget har varit snabbt på att ställa om sin 

produktion från träsnickeri till fullskalig industriell produktion för att kunna erbjuda bättre kvalité 

och mer kundanpassade bostäder. Problemet är att omställningen blivit så pass lyckad att brister 

har börjat uppstå. Idag är efterfrågan större än genomflödet, vilket har gjort att orderkön skjutit i 

höjden. Den stora kundvariationen i kombination med nästintill inget färdigvarulager har gjort att 

tiden att färdigställa nya hus ökat. Idag är byggtiden för nya hus omkring 18-22 veckor. Orsaken 

varför kötiden är så förhållandevis lång i jämförelse med den faktiska produktionstiden på 1-2 dagar 

beror på flera faktorer. Framförallt handlar det om att tillverkningen av väggmoduler inte är 

tillräckligt synkroniserat med huvudflödet. Med större kundvariation har byggandet av 

väggmoduler släpat efter mot andra avdelningar. Och då produktionstakten för väggmoduler sätter 

takten för resten av produktionen är vägglinan idag en väldigt stor flaskhals. Detta problem är 

väldigt aktuellt, och något produktionsansvariga jobbar kontinuerligt med att reducera. Om inte 

produktionstakten för väggmoduler ökar i samma takt som efterfrågan finns risken att orderkön 

blir så pass lång att enda sättet att få igenom beställningar är att tillsätta mer kapacitet (outsourcing) 

eller sluta ta emot nya beställningar. Båda alternativen är tveklöst inget att rekommendera, och 

kampen att finna alternativa lösningar är något företagsledningen är plågsamt medvetna om att 

prioritera.  

 

4.1.1 Lean historik 

Mycket förbättringsarbete har redan gjorts på vägglinan, men mer behövs för att komma till rätta 

med den långa ordertiden. Företaget hade innan denna studie påbörjades arbetat med att 

implementera ett tankesätt baserat på lean. Genom dagliga möten och ständiga förbättringar har 

man redan lagt en bra grund för att styra utvecklingen mot större produktivitet, men det krävs 

fortfarande mycket övertid för att hantera den stora mängden order.  

 

Deras lean initiativ påbörjades våren 2013 med att en extern konsult hyrdes in för att leda 

förbättringsarbetet, men innan detta förbättringsarbete ens hunnit få fart lades det ganska snart i 

malpåse. Även om det första mötet med lean var olycksaligt, valde man dock inte att ge upp. Istället 
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ansåg företaget att problemet inte hade varit själva initiativet utan metoden man hade gått tillväga 

för att driva igenom implementeringen. Många montörer kände sig förbisedda av initiativet till att 

hyra in en extern konsult för att leda förbättringsarbetet. Arbetet överlämnades således istället till 

intern kompetens, vilket visade sig snabbt var den rätta vägen att gå. Ändå sedan hösten 2013 har 

förbättringsarbetet gått stadigt framåt, och idag är man stolt över att presentera en lina med över 

70 % högre genomflöde. Även om arbetet varit mödosamt, är många anställda överens om att 

kapaciteten som finns idag inte hade varit möjlig om det inte varit för företagets VD Hans Östbergs 

initiativ till att bli mer lean. Genom ett dagligt förbättringsarbete har flera moment, som tidigare 

gjordes direkt på huvudlinan förflyttats till ett serviceteam vid sidan om linan. Servicestationers 

uppgift är att förmontera komplexa moment, vid sidan av huvudlinan, för att på så sätt reducera 

komplexiteten av momenten som annars hade behövt göras direkt på huvudlinan. Genom att man 

lagt ut komplexa moment, såsom montering av elbryggor, fönster, gipsplattor, dubbla syllar med 

hammarband och elskåp har den totala ledtiden på huvudlinan kunnat reduceras. Istället för att 

lägga ner tid på att montera fönster direkt på linan kommer alltså fönster förmonterade i 

delelement, som direkt kan monteras fast i regelverket (läs avsnitt 4.4 -A1 för hur detta faktiskt går 

till). I huvudsak utgörs linan av manuella moment. Hela 12 av de 15 arbetsstationerna är manuella 

och detta i kombination med utflyttande av komplexa moment till servicestationer mycket av 

anledningen till den höga graden av förbättring, som blivit reell. Genom lean initiativet har 

arbetsmomenten inte bara reducerats, utan man har också lyckats reducera mängden icke 

värdeskapande arbete genom att införa 5S och daglig styrning. Idag finns vid varje station tydliga 

platser för verktyg, grus och mallar för respektive standardmodell av vägg.  Med tydliga markeringar 

för var varje verktyg ska finnas spenderas mycket mindre tid på att hitta rätt verktyg, och mer arbete 

kan fokuseras på själva väggen. Intill varje arbetsstation finns också lagerdepåer av alla 

standardlängder som behövs vid stationen för att minimera transporttid. Detta innebär att det vid 

varje station alltid ska finnas material för alla tre väggmodeller, som tillverkas. Utöver 

standardlängder för alla tre modeller ska det också alltid finnas förkapade material för alla 

kundanpassade delar på väggen. Med kundanpassade delar menar man mängden valbara 

specialanpassningar som efterfrågas (kökstillval, paneltyp, delelement och plåt). Dessa lagerdepåer 

fylls på kontinuerligt under dagen såvida produktionsplaner från projekteringen har hunnit 

färdigställas i tid och skickats ut till respektive serviceteam, vilka ansvarar för framställningen av 

material. I regel är materialbrist aldrig ett påtagligt problem i senare skeden av arbetsstationerna, 

men det kan vara ett problem i de allra första stationerna. Arbetet med varje förbättring har alltid 

varit att reducera cykeltiden på varje arbetsstation till 20 minuter. Det är företagets måltillstånd. 
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Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå måltillståndet av 20 minuter per station, men 

vi tror inte frågan är om det kommer ske, utan när det kommer ske.  

 

4.2 Kundvariation 

Idag tillverkas i genomsnitt 16 väggar per dag, ibland fler ibland färre beroende på vilken modell 

som tillverkas och hur mycket specialanpassning som efterfrågas. Varje arbetsstations cykeltid 

ligger under 20 minuter vid normala omständigheter men eftersom att väggarna skiljer sig stort i 

både komplexitet och storlek, och det är nästintill omöjligt att utjämna 

produktionsplanen så ökar cykeltiderna vid några stationer vid vissa väggar. 

Själva tillverkningen av en vägg är väldigt rättframt, och arbetsmomenten på 

varje station är i grunden samma för vilken av de olika väggarna i ett hus 

som tillverkas. Varje vägg påbörjas med att reglar i massivträ spikas ihop en 

till en regelvägg (figur 9). Detta är själva stommen för väggen (6).  

Mellan reglarna inuti stommen borras hål och dras kablar för installation av el och vatten. 

Mellanrummet mellan reglarna fylls med värmeisoleringsmaterial (7). På reglarnas insida monteras 

ett fuktskydd (8) följt av en invändig beklädnad (10), varvid väggen vänds. På väggens utsida 

monteras ett vindskydd (4), följt av en luftspalt (3) och spikläkt (2). Ovanpå spikläkten monteras 

en panel av trä eller annan fasadbeklädnad (1).   

 

 

Figur 10 Detaljritning av yttervägg med liggande panel 

  

Problemet är bara att alla väggar har sin unika detaljritning. Varje detaljritning medför olika 

komplikationer vid de olika arbetsstationerna. Tidigare tillverkades långt fler olika modeller, men 

desto större efterfrågan har blivit desto mer har man varit tvungen att rationalisera tillverkningen 

Yttervägg med liggande panel 

1. Liggande panel. 

2. Spikläkt. 

3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt. 

4. Vindskydd. 

5. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor. 

6. Vertikal väggregel. 

7. Värmeisolering. 

8. Ångspärr. 

9. Horisontell väggregel, s.k 

installationsskikt. 

10. Invändig väggbeklädnad. 

 

Figur 9 Regelvägg 
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för att överhuvudtaget ha tid att möta efterfrågan.  Idag tillverkas i regel enbart tre olika modeller. 

Standard modell för varumärke 1 (artikelnummer: 18-xxxx), varumärke 1 hög höjdare (väggar med 

omkring 200 mm högre höjd) (18-xxxx) och varumärke 2 (60-xxxx). Det förekommer även väggar 

för gruppboende (22-xxxx). Varumärke 2 är den modell som generellt sett tillverkas mest på linan. 

Tidigare tillverkades två olika modeller av varumärke 2, men den ena modellen har av kapacitetsskäl 

omplacerats till en annan lina. Orsaken varför är att modellen tog en ansenlig tid i anspråk. Det 

fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid att hantera väggen utan att drastiskt reducera genomflödet 

av övriga modeller. Även om det är långt färre produkter som tillverkas på linan idag är det 

fortfarande stor skillnad mellan varje modell och unik beställning. Oavsett vilken modell som 

tillverkas påverkas varje station olika beroende på vilken modell av vägg det är (3 olika alternativ), 

vilken typ av vägg det är (8-12 olika alternativ beroende på storleken av huset), vilken sorts vägg 

det är (det kan antingen vara en svensk eller norsk standardvägg) och vilken specialanpassningar 

som efterfrågas (köksutformning, paneltyp, delelement och dimensioner). Sammanlagt tillverkas 

alltså över 3x12x2x10 = 310 olika utföranden av väggar om inte mer.( se figur 7 för en visuell bild 

över det som kan variera på väggar, kap 3.9) 

 

Varumärke 2 är generellt sett den väggmodell som går snabbast att göra, följt av standard 

varumärke 1 (se vår cykeltidanalys i slutet på kapitlet). Skillnad mellan varumärke 2 och de båda 

varumärke 1 modellerna beror på själva längden på väggen, och hur väggblock sätts samman i 

projektering. (Ofta kan vissa väggar av varumärke 1 vara 9.6 m + 308 mm +308 mm meter långa). 

Varumärke 1 hög höjdare tillverkas i samma längder men med 200mm högre höjd på väggarna än 

de andra två modellerna. Även om hög höjdaren inte alls är lika vanlig, gör väggarnas dimensioner 

den omöjlig att tillverka på någon annan vägglina i fabriken. Lina-26 är den enda linan på fabriken 

som har möjlighet att tillverka både standardväggar av varumärke 1 (2552 mm) och hög höjdare 

varumärke 1 (2752 mm). Historiskt sett var syftet med vägglina-26 att vara den mest flexibla linan 

i fabriken (större andel manuella moment, skulle möjliggöra större flexibilitet), med möjlighet att 

tillverka både standardmodeller och modeller med högre höjd, och även om detta fortfarande 

stämmer har förbättringsarbetet varit så pass lyckat på linan att den vida överträffat alla 

förväntningar. I nuläget har tillverkningen alltmer strömlinjeformats mot varumärke 2 på grund av 

dess höga effektivitet kontra lina-25, som var den tilltänka linan för produktion av varumärke 2. 

Den högre automatiseringsgraden på lina-25 har vållat svåra problem med att hålla jämna steg med 

efterfrågan, vilket gjort att merparten av varumärke 2 flyttats över till lina-26.  
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4.3 Framtagning av produktionsplan  

Tillverkning sker direkt mot efterfrågan. Beroende om 

det är företag eller privatpersoner som gör beställningen 

ser processen aningen olika ut. Deras egen försäljning 

(varumärke 1 och varumärke 1 hög höjdare) hanteras av 

lokala säljare, som tillsammans med kunden går igenom 

kundens önskemål i detalj medan företagsbeställningar 

kommer i form av färdiga detaljritningar. Varumärke 2 

(60-xxxx modeller) är mindre lönsamt än försäljning 

direkt mot privatpersoner, men mycket mindre krångligt. Varumärke 2 är nästan alltid i form av 

två eller tre olika husmodeller, vilket gör att grabbarna på golvet snabbt lär sig memorera de olika 

installationerna utan större problem (detta framgår tydligt av cykeltidsanalyser). Egenförsäljning av 

varumärke 1 har den största vinstmarginalen, men är till skillnad mot varumärke 2 mycket mer 

tidskrävande att montera. Detta då kunder har över 67 olika modeller av hus av att välja bland (se 

figur 11 för exempel på en hus modell), med valbara möjligheter för innerdörrar och garderober, 

fasader, fönster, ytterdörrar, värme och ventilation. Så många möjligheter gör det omöjlighet att 

montera två identiska hus under en livstid (undantaget skulle väl vara väggar). I nuläget finns det 

ingen begränsning på vad som går att kundanpassa på varumärke 1. Allt går att ändra på för rätt 

pris. Det enda kriteriet är att varje vägg enbart går att öka med 60 cm intervall. Annars kan företaget 

inte garantera en säker konstruktion. Hur stor påverkan kundanpassningen får på produktionen på 

linan beror dels på tillvalens beskaffenhet och dels på projekteringen. När kunderna är klara med 

sin slutgiltiga beställning, beviljats bygglov och uppvisat ett lånelöfte avropas beställningen till 

projektering. Detta kan ta ganska lång tid beroende på hur lång tid det tar att få bygglov, lån eller 

att faktiskt komma överens om hur ens drömhus skall se ut. Detta är inte alltid det lättaste med så 

många val att genomföra. Desto tidigare detta kan redas ut, desto tidigare kan huset läggas in i 

orderkön, och beställning av material och arbetskraft kan påbörjas.  

 

Figur 11 Exempel Husmodell 
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4.3.1 Projektering 

Själva projekteringen ska vara färdig 5 dagar innan produktion 

av huset startar. Det är i projektering, som den kundanpassade 

modellen och de valbara tillvalen görs om till en projektplan. En 

projektplan är detaljritningar över antalet väggmoduler, samt 

övriga element som behövs för att resa huset på plats på 

byggarbetsplatsen (kundernas tomt) (se figur 11). Projekteringen 

ansvarar för att rita upp en färdig detaljritning för hur varje 

element ska konstrueras, med detaljerade listor över alla material 

som behövs i varje steg. Varje hus består av omkring 8-12 detaljritningar. Antalet ritningar beror 

på hur många väggblock som tillverkas samtidigt i samma station. Vid varumärke 1 ritas alltid 

mindre väggar ut som ett enda block (se figur 12). Genom att sammansätta väggblock, så varje 

väggmodul blir omkring 9 meter, om inte mer blir det färre väggmoduler att tillverka och 

transportera, och maxlängden på varje arbetsbänk tas tillvara. Även om detta av logistiska skäl är 

fördelaktigt ökar arbetsbelastningen på linan av större block. Längre block tar inte enbart längre 

tid att montera, utan desto fler block som sammankopplas, desto fler hörndetaljer måste mätas in. 

Tre sammansatta block kräver att varje sida noggrant mäts in ordentligt för att det ska vara möjligt 

att sammankoppla väggarna på plats på bygget när blocken kapas isär och monteras ihop. Givetvis 

är detta lika viktigt för enskilda block men desto flera inmätningar som måste göras i kombination 

med många tillval,  

såsom blandad paneltyp, många dörrar, 

specialmått på fönster, utsågning och 

köksutformning ju svårare blir det att 

bemästra monteringen för anställda till 

skillnad mot varumärke 2. Givetvis är 

detta en inkörningseffekt, som över tid 

blir bättre med mer erfarenhet och 

övning. Men i vår cykeltidsanalys är långa 

och sammansatta väggar en återkommande flaskhals i ett visst antal stationer i nuläget.  

 

Produktionen påbörjas när samtliga detaljritningar och tillhörande projektspecifikationer är färdiga 

och har kommit förmannen tillhanda. Det är enbart när detaljritningarna är på plats hos förmannen 

som produktionsplanen kan omsättas i praktiken. Innan det omsätts i praktiken kontrolleras dock 

varje ritning manuellt för varje vägg i huset och eventuella felaktigheter korrigeras innan 

Figur 12 

Figur 13 Sammansättning av väggar i block 
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projektspecifikationerna godkänds och skickas ut till huvudlinan och serviceteamet. Då varje 

ritning för varumärke 1 ritas från grund och upp varje gång och av olika arkitekter är det alltför 

förekommande att fel har uppstått under projekteringen. Istället för att skicka tillbaka ritningarna 

till projektering hanteras dessa problem internt tack vare tusentals timmar av erfarenhet.  

 

Tidpunkten för när produktionsplanen kommer förmannen till handa kan också variera. Avsikten 

är att projekteringen alltid ska vara klar 5 dagar innan produktionen av huset påbörjas. Ibland blir 

det dock strul, vilket gör att projektspecifikationer försenas till respektive team, vilket gör att 

sågning av kortlingar och andra material blir försenade, eller inte gjorda alls. Detta är ett påtagligt 

problem, vilket gör att operatörer direkt på huvudlinan får lägga extra tid på att såga till material 

för att färdigställa kundorder i tid.  

 

4.4 Produktionslayout 

Tillverkningslayouten för lina-26 är en U-formad samling arbetsbänkar, vilka alla är tätt 

sammankopplade och utrustade med transportband för att möjliggöra smidig transport av väggen 

till närliggande station. Totalt består tillverkningslinan av 16 arbetsbänkar, 12 bemannade 

arbetsbänkar där arbete utförs manuellt, 3 automatiserade spikportaler och en extra arbetsbänk för 

lager och transport. Konceptet är väldigt unikt för tillverkning av väggmoduler, och kanske det 

enda av sitt slag (i litteraturen har vi inte kunnat hitta något liknande exempel). Layouten påminner 

på många sätt om den industriella standard du kan hitta vid tillverkning av bilar eller annan industri 

där produkter monteras ihop bit för bit vid olika stationer. Precis, som vid biltillverkning har man 

delat upp tillverkningen av väggar i flera olika arbetsstationer för att möjliggöra högre produktivitet. 

I varje arbetsstation utförs ett visst antal kritiska moment innan väggen transporteras vidare eller 

vänds, beroende på vilket arbetsmoment som krävs härnäst.  I regel är arbetsmomenten väldigt 

snarlika för samtliga modeller av väggar som tillverkas. Tillvägagångssättet på varje station är precis 

samma från vägg till vägg. Den stora skillnaden vid varje station är måtten på varje detaljritning. 

Beroende på vilken modell och tillval kunderna har gjort är antalet och måtten på reglar, kortlingar, 

luftspalt, läktar och fasader olika från vägg till vägg (se figur 9 för en kort sammanfattning av alla 

olika delar i en vägg). Desto mer kundanpassning som erbjuds desto mer måste helt enkelt mätas 

och sågas till för att det ska bli rätt. Generellt sett gäller att desto mer ”kundanpassad montering” 

som görs på stationen desto längre tid tar det. 
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Figur 14 Produktions Layout 
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4.5 Operationsföljden. 

Nedan följer en utförlig beskrivning av alla 15 arbetsstationer utifrån en kort checklista över vad 

vårt fokus har varit när vi observerat monteringen vid varje arbetsstation.  För att undvika 

förvirring används uteslutande artikelnummer löpande i texten för att förklara skillnader i arbetssätt 

och utförande vid varje station.  

  

 

Tabell 1 Operationsföljd 

A1 
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Arbetet påbörjas med att reglar i massivträ eller lättreglar spikas ihop till en 

regelvägg (se figur 1). Regelväggen är den vanligaste stommen i väggar, i såväl 

bärande vägg som icke bärande väggar. I regel består den alltid av dubbla syllar 

fastsatta i ett hammarband mot vilka tvärgående reglar i massivträ spikas fast. 

Bredden på de tvärgående reglarna är helt beroende på vilken modell som 

tillverkas. Det kan antingen vara 209 eller 229 cm. Avståndet mellan de tvärgående 

reglarna är alltid 60 cm, såvida väggen inte behöver klara större belastning på grund 

av konstruktionsskäl. Om den av konstruktionsskäl behöver förstärkas sätts 

reglarna med 30 cm avstånd ifrån varandra. Fönster kommer förmonterade i så 

kallade delelement med en lyft. Dessa delelement består av en egen regelvägg där 

fönstren är fastmonterade och isolerade i enlighet med avtal. Genom att fönstren 

kommer färdigmonterade i en egen regelvägg är det bara att lyfta de på plats i 

regelväggen och spika fast. Dörrar kommer inte i likhet med fönster 

färdigmonterade i en egen regelvägg utan istället sätts de in i ett senare skede av 

tillverkningen mellan två tvärgående reglar. Rör till el och vatten börjar dras. Detta 

skiljer sig mellan olika modeller. I 60-xxxx dras el genom tvärliggande reglar, 

medan eldragning gällande modeller av artikelnummer 18-xxxx monteras direkt på 

insidan av gipsplattor i station A3. Stationen har enbart plats för en person, och 

stationen måste utan tvivel anses vara en av de mest komplexa stationerna på linan. 

Utan lång erfarenhet vid stationen krävs otaliga minuter för att konsultera ritningen. 

Det är kritiskt att inga moment glöms bort i detta steg. 

A2   

 

 



  
 

  

 43 

 

Kontrollmätning av regelplacering, avviker reglarna från ritning så justeras de. 

Detta innebär att montören mäter ut det exakta avståndet som ska gälla för varje 

regel mot stommen, och korrigerar där det behövs innan reglerna spikas fast. 

Kortlingar läggs ut på sin respektive position tillsammans med elbryggor om det är 

en modell med artikelnummer 60-xxxx. Ofta överlappas arbetet mellan dessa 

stationer för att spara tid och plats vid A2.   

 

Beroende på om det är en modell med artikelnummer 60-xxxx eller 18-xxxx sker i 

huvudsak två olika moment vid A2. Om det är en modell med artikelnummer 60-

xxxx kopplas el från A1 in till förmonterade elbryggor som lagts ut i tidigare steg. 

Vid övriga modeller sågas istället enbart ett litet hål ut för elkablarna som monteras 

fast vid station A3. Gemensamt för samtliga modeller är att det sågas ut hål i 

hammarband där rör för vatten, som drogs genom reglarna i station A1 leds ut. 

Utöver dessa två moment förekommer också borrande av hål i hammarbandet för 

eventuella elskåp, som kommer installeras längre fram. Dessa hål behöver vara 

markant större än tidigare hål för att ge plats åt elektriker att kunna dra all 

elektronik. Innan kortlingar sätts fast kontrolleras också att isolering runt eldosor 

och under delelement lagts på plats. Slutligen mäts placeringen av kortlingarna upp 

vilka lades ut i A1, innan de fästs fast med häftpistol. Som nämnt tidigare förkapas 

alla kortlingar och brädor som behövs i A2 av serviceteamet i förväg, men det är 

frekvent förekommande att detta inte alltid blir gjort i tid. I så fall är det upp till 

montörer själva att kapa nödvändigt material. Stationens komplexitet gör att 

stationen nästan alltid är bemannad med två personer. Många moment räcker med 

endast 1 montör, men vid långa väggar är det väldigt fördelaktigt att vara två. Om 

det är en köksvägg av modellen 18-xxxx kan väggen utan problem ta över 20 

minuter, då den stora mängden kortlingar, och elbryggor som måste monteras på 

dessa väggar tar en ansenlig tid att utföra. Detta då köksväggar är väldigt komplexa 

och kräver stor kapacitetsbuffert beroende på hur stort köket skall vara. Desto mer 

skåp, garderober och el som behöver dras genom väggen desto fler kortlingar, rör 

och eldosor behöver monteras på stationen. 

A3    
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Utöver fortsatt montering av tidigare moment, monteras även slingklossar in vid 

denna station. Slingklossarna används för att dra upphängningsremmarna i station 

B2.  

 

Plywoodskivor fästs i hörnen och under delelement för varumärke 2 medan 

modeller av varumärke 1 enbart fästs i hörnen.  

 

Den primära uppgiften i A3 är dock att dra över ett fuktskydd. Fuktskyddet är till 

för att skydda innerväggen mot fukt. 

A4 

 
I detta steg så fäster montören fuktskyddet på väggen. Fuktskyddet häftas fast vid 

både sidor och i reglar. Eventuell plast över delelement och eldosor skärs också 

bort och kasseras. Beroende på vilken typ av 60-xxxx modell det är, förbereds 

också utborrningen av eldosor genom att man fäster magnetiska hole-in-ones 

ovanpå eldosorna. Detta för att säkerställa att man borrar på rätt ställe. I majoriteten 

av 60-xxxx modeller förborras hålen för eldosor direkt i gipsskivan, vilket gör 

magneterna överflödiga. Förberedelserna följs sedan av montering av gipsskivor - 

vilka transporteras fram med en travers i taket. Beroende på hur lång väggen är, 

kan det krävas mellan 6-8 gipsplattor för att täcka en hel vägg. Tiden för transport 
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av gipsplattor tar omkring 30-40 sekunder per platta och kräver bemanning av en 

person under hela transporten. Beroende på hur lång väggen är kan detta manuella 

moment att enbart transportera gips ta emot 6 minuter, och då är inte arbetet med 

att borra ut hål för eldosor från tidigare moment och fästa gipsplattor inräknat. 

Fästning av gipsplattor kräver att montören noggrant konsulterar ritningen, då 

gipsplattorna ofta inte är sorterade för att läggas ut i kronologisk ordning, alltså 

med den första plattan längst till vänster o.s.v.  

 

A5 

 

 

Gips plattorna spikas fast med hjälp av en spikportal. Maskinen fräser även ut hål 

i gipsen för delelement. Beroende på hur många delelement som behöver sågas ut 

kan detta ta upp till 20 minuter. Väggar över en viss längd måste också dras fram 

manuellt, då spikportalen inte har tillräcklig räckvidd att spika väggar med en viss 

längd.   

Det finnas också risk att fräsen fastnar när den sågar ut delelement, vilket kan vara 

svårt att upptäcka eftersom inga varningslampor blinkar.  

 

B1 
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Då utfräsning av delmoment orsakar räfsor i gipsen måste kanterna jämnas till och 

hålen dammsugas ur efter att spikportalen är färdig i A5. Ofta utförs detta arbete 

dock direkt i spikportalen för att spara tid.  

 

Efter att väggen passerat hela spikportalen och alla delelement är utsågade och 

kanterna utjämnade viks fuktskyddet upp och tejpas fast för att skydda innerväggen 

mot väder och vind på byggplatsen. En liten planka, så kallat distansskydd placeras 

också över fuktskyddet för att skydda det under transport på linan. 

B2 

 

I och med att insidan nu är färdig så välts väggen över för att börja arbeta på utsidan. 

Arbetet med utsidan ser ut olika beroende på om det ska vara putsad ytterpanel eller 

ej.  

Om kunder önskar puts som ytterpanel, så krävs att fönstren flyttas ut eftersom att 

putsväggarnas ytterpanel är tjockare än genomsnittet, och utan en förflyttning av 

fönster hamnar fönstren för långt in i väggen. Varför detta är ett så stort problem är 

på grund av att utflyttning av fönster är en väldigt tidskrävande process. Att flytta 

ut fönster ökar cykeltiden massivt på stationen och kräver dessutom minst tre 

montörer för att klara av. Valet av olika panel är helt kundstyrt, vilket gör att det 

inte går att planera för eventuell puts under projektering. Oavsett om det är 

putsvägg eller ej borras alltid ett hål i varje regel på ena sidan för att kunna dra 

remmar genom slingklossar och genom reglarna för att fästa handtag, vilka används 

för att transportera väggen till arbetsplatsen. Efter att monteringen av handtagen är 

utförd läggs isolering på plats. Om det mot förmodan ska vara en ventil genom 

bärplankan görs hål för ventilen. Efter isolering satts på plats över fönster monteras 

plåtstödsbrädan fast, följt av hammarbands isolering. Utöver montering av handtag 

och isolering sker även montering av elskåp. Monteringen av elskåp är ganska 

komplex, men då elskåp kommer färdigställda av serviceteam är monteringen 

ganska smidig, och kräver inte mycket extra arbete. Då hål för dragning av kablar 

och el redan färdigställs i A2 handlar det mest om att skruva skåpet på plats och 
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skarva alla kablar på plats genom hålen. Jämfört med många andra moment är detta 

extra moment inte särskilt tidskrävande, och station tar i regel aldrig längre än 15 

minuter, såvida det inte är putsvägg. Om det är putsvägg kan hela stationen ta över 

45 minuter. 

B3   

 

 

Fastsättning av isolering på utsida fortsätter i denna station. På syll spikas isolering 

fast (isolering kommer färdigkapad i rätt bredd, 30 mm) Längs syll, runt fönster 

och fram till dörrar byts isoleringen ut mot 30 mm bred trälist istället. På 

kortsidorna spikas det fast en 30 mm bred träregel. Utöver isolering längs kanter 

förstärks eventuella hörn och delelement med stående träbitar. Ritningar 

konsulteras också huruvida det finns utvändiga kortlingar som måste fästas.  

 

När fastsättning av utvändig isolering och kortlingar är klar bekläs väggen med ett 

vindskydd. Vindskyddet tjänar både som vindtätning och regntätning. I likhet med 

A3 häftas vindskyddet fast vid både sidor och i reglar. Eventuell plast över 

delelement skärs också bort och kasseras. 
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B4 

 

 

  

Efter att vindskyddet häftats fast monteras luftläkten fast. Luftläktens uppgift är att 

skapa en luftspalt mellan fasaden och vindskyddet. Med en luftspalt fungerar 

ytterväggen enligt tvåstegsprincipen och förhindrar att vatten som trots allt tränger 

igenom ytterpanelen inte har möjlighet att nå innerväggen. Virket som används till 

luftläkt förkapas av servicestationer, och det finns standardlängd för varje modell i 

lager intill stationen. Däremot finns det inget förkapat material för luftläkten, som 

ska placeras över och under vissa delelement och jämte elskåp. Orsaken är som 

nämnt tidigare i texten att inga väggar är identiska, och storleken på fönster kan 

variera från vägg till vägg, vilket gör det lättare att kapa dessa läktar direkt på plats 

framför att hålla de i lager. Skulle alla läktar hållas i lager skulle mängden lager 

överstiga den tillgängliga arbetsytan, och mycket skulle ändå vara oanvändbart då 

virket har en tendens att slå sig om det ligger för länge i lager.  

 

Luftläkten läggs alltid ut på blockskarvarna och längs med slingreglar.  

Hur långt in från kanten läkten ska placeras på regeln underlättas med hjälp av 

mallar. Det finns mallar för alla tre modeller. Det finns även mallar för alla avstånd, 

som gäller vid dörrar och fastsättning av läktar vid kantsidorna (hörnen).  

 

Efter att alla läktar lagts ut spikas de fast med spikpistol och väggen läggs på lager 

i B5. Detta moment är ganska simpelt och så länge man har koll på vilken mall man 

ska använda är komplexiteten väldigt låg. Enda undantaget är om väggen är väldigt 

lång. Isåfall kan det vara svårt att veta hur många läktar man ska läggas ut på 

bredden. Det enda komplexa momentet i denna station när en övervåning ska 

anslutas till ett snett tak. 

B5  
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Denna station fungerar som buffert och för att flytta väggarna över truckgången till 

nästa station. 

B6 

  

 

 

På luftläkten placeras spikläkter ut antingen horisontellt eller vertikalt beroende på 

om det kommer vara en stående eller liggande ytterpanel. Spikläkten är till för att 

kunna fästa de bräder som ingår i ytterfasasden. Horisontell läkt kräver mer arbete, 

då all läkt måste kapas, då antalet delelement och skillnad i längd på väggblock gör 

det omöjligt att hålla alla längder i lager för horisontell läkt. Oavsett om det 

horisontell eller vertikal läkt spikas dock alltid första läkten jämnt med syllen. 

Horisontell läkt spikas med hjälp av CAM-styrd laser i taket, medan vertikal läkt i 

regel spikas ovanpå luftläkten. Det stora arbetet med läkt är att kapa all läkt, så det 

stämmer hörndetaljer och runt delelement. Om det är ett höjdhetsblock (varumärke 

1 hög höjdare) används en extra kloss på 200 mm under ordinarie spikläktsplanka. 
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C1 

 

 

I de följande tre stegen handlar det om att placera och fästa ytterpanelen. 

Ytterpanelens uppgift är dels att skydda innerväggen från regn, dels att skapa ett 

tilltalande yttre. Träpanel brukas delas in stående och liggande panel. När stående 

panel förekommer då läggs brädorna som skall vara del av ytterpanelen ut enligt 

avtal, beroende på hur avtalet ser ut så används olika paneltyper. Det finns stående 

(lockläktspanel, lockpanel och funkispanel) och liggande paneltyp, men även 

blandad paneltyp. Då stående panel kan vara av tre olika typer av panel används en 

avancerad stående spikportal för spikning av denna paneltyp. Eftersom placeringen 

av spikarna skiljer sig markant mellan de olika paneltyperna räcker det inte med en 

vanlig spikportal. Det måste gå att programmera maskinen, så den vet vilken 

paneltyp som kommer härnest. Problemet med maskinen är bara att ställtiden för 

att justera stående väggar, så positionen stämmer med hur maskinen har tänkt att 

spika kan ta tid. Innan maskinen kan börja måste blocket mätas in och kontrollera 

så att avstånden på mallen i maskinen stämmer med verkligheten. Det måste också 

finnas tillräckligt med utrymme i nederkant beroende på hur mycket panel som ska 

släppas ner. Nästa steg är att mäta in hak för plåt runt delelement och elskåp. Runt 

elskåp och över fönster behövs särskild vattenavledning av plåt. Detta innebär att 

plåt monteras över och runt elskåp. Eftersom att varje väggpanel med fönster har 

unika dimensioner är operatören tvungen att special anpassa panelen. Detta innebär 

en specialanpassing genom kapning och falsning. Detta innebär att figursåga 

närliggande panel runt delelement och elskåp enligt hakmått, så plåt runt 
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delelement passar in utan att skarv bildas. Efter att panel blivit ursågad och lagts på 

plats runt delelement, pasas övre plåt in och sätts fast. Efter detta påbörjas 

utläggning av övrig panel. Dålig panel sorteras bort. För att underlätta utläggning 

av de stående panelbrädorna används dimensionerade mallar vilka fästs i insidan 

av spikportalen. När all panel är utlagd läggs spikmall på. Syftet med spikmall är 

att se till att det blir rätt mellanrum mellan panelen. Efter en kort visuell kontroll 

spikas brädorna fast med hjälp av spikportalen. Spikportalen tar 15 till 25min 

beronde på väggarnas längd. Om det är en liggande ytterpanel så körs den igenom 

till nästa moment, då det är omöjligt att börja lägga ut liggande panel i C1. 

Eventuellt påbörjas figursågning av hak för plåt runt delelement i C1 vid liggande 

panel, om nästkommande station är full. Om det är flera block med liggande panel 

på rad sker generellt sätt alltid figursågning för plåt runt delelement i C1, men om 

paneltypen går från stående till liggande är fokuset alltid på att göra färdigt stående 

så fort som möjligt, vilket gör att momentet med figursågning läggs på 

nästkommande station. 

C2 
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Beroende på om det är ett stående eller liggande block i stationen är komplexiteten 

olika stor. Gemensamt för båda block är att centrera underbleck och spika fast innan 

utrymmet mellan kant och plåt tätas igen med fogmassa. Efter att både underbleck 

och övre plåt är fastsatta och tätade spikas smygar fast runt fönster. Efter detta 

arbete är tillvägagångssättet olika mellan de två paneltyperna. Vid stående panel 

anses arbetet färdigt i denna station och väggen skickas vidare, eller montörer går 

vidare till andra arbetsuppgifter beroende på hur flödet ser ut på linan.  

 

Om det är liggande panel eller blandad panelsättning har arbetet bara påbörjats. 

Beroende på om figursågning gjordes i C1 eller ej är figursågad panel runt 

delelement redan utlagd. Om så inte är fallet, vilket ofta händer när blocken 

kommer växelvis stående och liggande måste figursågning göras. Innan du börjar 

lägga ut övrig panel är det noga med att montörer tittar på ritningen angående vad 

det är för hörn, och huruvida det ska vara utsläpp eller indragen panel. Det är väldigt 

viktigt att vara observant på vilket avstånd den första panelen ska placeras från 

kanten. Till sin hjälp finns mallar. Men då det finns väldigt många olika varianter 

av mallar kan det vara lätt att ta fel, om man inte är observant. Vid undre kant på 

fönster får man också i de flesta fall göra en ursågning för att panelen ska få plats. 

När kantpanel och panel runt delelement lagts ut och spikats på plats är det bara att 

placera ut övrig panel däremellan. Avståendet mellan panelen ska vara 133 mm. 

Avsluta med att lägga på spikmallar, vilka fästs med spik i nedre kant när mallen 

är åtdragen och alla hörndetaljer och indragningar är rätt inmätta. 

C3 
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I C3 förbereds spikportalen som spikar fast liggande panel efter en kort 

visualisering av utlagd panel. Ofta är det möjligt att panelen under transport mellan 

stationen förflyttar sig, vilket måste korrigeras innan spikportalen startas. 

Spikportalen tar 15 till 25min beronde på väggarnas längd. Efter att panelen spikats 

fast och spikmallarna tagits bort och spikningen kontrollerats påbörjas själva 

monteringen på stationen. Om det är en stående panel påbörjas monteringen direkt. 

Arbetet i C3 kallas komplettering och innebär att slutjusteringar görs innan väggen 

är färdig att leverera. Detta involverar spikandet av foder. Foder är det som syns 

runt fönster och elskåp. Fodrets uppgift är att täcka skarvar runt delelement, och ge 

fönster i trähus deras karaktäristiska utseende. Fodret kommer till vissa avtal 

färdigkapat, men en lika stor del foder kapas direkt i sågen. Utöver foder borras hål 

för ventilation, om detta krävs i väggen. Om väggen innehåller dörröppning, sågas 

hammarband och syll bort och en träregel monteras fast under öppningen. Detta 

krävs för att dörramen ska gå att montera fast i C4. Avslutningsvis spikas 

längsgående reglar fast längs utsidan på väggen, och på baksidan av nedsläpp vid 

stående panel för att skydda nedsläppet från skador och fönsterbleck under 

transport.  

 

C4 
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I sista stationen hängs väggen upp i en transporttravers genom handtagen som 

monterades fast i B2. Syftet att göra detta är för att underlätta transport av väggen 

till slutförvaring och möjliggöra installation av väggar. Att hänga upp väggar kan 

vara ganska riskabelt vid riktigt långa väggar. Är väggen alldeles för lång finns risk 

att panel skadas vid lyftet. Om väggen kräver installation av dörrar ställs väggen 

på högkant. Dörrmontering, vilket är det allra sita momentet på linan är ett väldigt 

komplext moment, och kan ta ansenlig tid om det är en 18-xxxx väg. 18-xxxx krävs 

en utförlig installation med isolering, list och foder. Vid varumärke 2 justeras dörrar 

vid installation på byggarbetsplatsen, vilket gör att enbart dörren måste monteras i 

regelverket. Den behöver inte tätas. Skillnad i tid mellan de två olika modellerna 

vara kan vara avsevärd. Installation av dörr består av två delar. Det första momentet 

är att montera isär dörren och dörr ramen. Efter att själva dörren är avmonterad 

sätts dörr ramen på plats i dörröppningen på blocket. Ramen ställs på regeln 

fastmonterad i C3, och trycks på plats genom insättning av kilar mellan det övre 

regelverket och ramens topp. När ramen sitter stadigt på plats använder man en 

specialskruv för att justera avståndet mellan ram och regelverket till exakt 

passform. När justeringen är klar skruvas ramen fast i regelverket.   

Efter att ramen sitter stadigt på plats i regelverket lyfts dörren på plats och regeln 

från C3 slåss bort. Om det är en modell av artikelnummer 60-xxxx får den dock 

sitta kvar. Regeln i modeller med 60-xxxx är också betydligt längre. Dörren lyfts 

på plats med en hydraulisk dörrlyft, vilket både sparar tid och kraft. I nuläget är 

prototypen inte helt optimerad för sin uppgift men förhoppningen är att en färdig 

prototyp ska finnas på plats framåt sommaren. Efter att dörren monterats på plats 

är väggen redo att transporteras bort, såvida det inte är en 18-xxxx. Om det är en 

vägg av varumärke 1 måste ramen tätas med isolering och fogmassa innan dörren 

kan lyftas på plats. Isolering sker både utvändigt och invändigt. Avslutningsvis tas 

skyddslister bort vilka monterades i B1 och tätningslist i form av en gummislang 

fästs på kortsidan av blocket. 
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4.6 Bemanning 

Utöver de tre automatiserade spikstationerna, vilka av ergonomiska skäl finns sker majoriteten av 

arbetet på stationerna till största del manuellt. Arbetsstationerna är uppdelade till tre olika arbetslag 

där varje arbetslag består av 4-6 personer. Arbetslagen tar hand om 4-5 arbetsstationer vardera som 

ligger efter varandra i operationsföljd. Varje medlem i ett arbetslag har oftast huvudfokus på 2 st. 

av arbetsstationerna som tillhör arbetsgruppen men skall ha kunnandet som behövs för att hantera 

alla arbetsstationer som tillhör arbetsgruppen. De som står vid första respektive sista operationen 

i en arbetsgrupp har oftast kunnandet som behövs för att kunna hantera den sista respektive första 

av föregående eller efter liggande arbetslags arbetsstationer.  

 

Hur stor bemanning som krävs för varje station beror i huvudsak på arbetsbördan. Generellt är 

mängden bemanning proportionell till antalet moment, som behöver göras på stationen. Desto fler 

moment som behöver göras desto fler behöver hjälpa till, och det är detta man jobbar kontinuerligt 

med att få anställda att inse – att motivera montörer att aktivt lämna sin station och hjälpa till där 

de behövs. Ett problem är bara att arbetsbördan skiljer sig beroende på vilken modell av hus, och 

vilken vägg i huset som tillverkas. Det kan vara svårt att urskilja hur mycket arbete som behövs 

utan att aktivt gå och titta på ritningen. Anställda tenderar därför att stanna kvar och göra färdigt 

det, man för tillfället håller på med innan man går och hjälper till vid andra stationer. Storleken på 

stationen är också en bidragande faktor på hur många som faktiskt kan hjälpa till. Oavsett hur 

många moment som behöver göras för en viss vägg kan det vara omöjligt för mer än högst två 

personer att samsas vid stationen. Det finns en begränsning både vad gäller själva förfarandet och 

tillgänglig plats vid stationen (Detta stoppar dock inte montörer från att flockas till den stationen, 

som för närvarande orsakar stopp i produktionen, för att se huruvida de kan hjälpa till eller bara 

underhålla varandra tills arbetet tar fart igen).    

 

Av de gånger vi varit där får vi intrycket att bemanningen är mer än tillräcklig. Det är ingen stressig 

arbetsplats såvitt vi kan se, och olycksfrekvensen är väldigt låg. Problemet är inte att det inte finns 

tillräckligt med montörer för att utföra monteringen, utan istället beror det på att de 

produktionstekniska lösningarna, och att själva monteringen vid arbetsstationen helt enkelt tar 

längre tid om väggen är längre. Vid långa och komplexa väggar, såsom väggar av varumärke 1 går 

det inte i dagsläget att utföra monteringen snabbare. Det är bara så många montörer, som får plats 

och hjälpa till och det är bara så många montörer på arbetslaget som faktiskt har kunskap att göra 

det hela.  
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4.7 Tidsineffektiva avbrott 

När arbetet inte hinner bli klart inom rimlig tid på någon av stationerna, så uppstår ofta korta 

tidsineffektiva avbrott för övriga stationer. Vid vissa stationer orsakar långa och komplexa väggar 

att monteringen tar markant längre tid än beräknat. Detta gör att montörer utan problem hinner 

bli färdiga med sin egen station. I regel är detta inget problem, då de löser detta genom att gå till 

en föreliggande station och påbörja arbetet där för att på så sätt spara tid, men eftersom linan är 

begränsad till maximalt 16 stationer, och de flesta inom varje arbetslag enbart är familjära med 2-

3 olika stationer kan längre avbrott göra att de får slut på arbete. Om det kommer flera komplexa 

väggar på rad kommer arbetsbördan på mindre komplexa stationer att nästan helt stå still. Allt 

övrigt arbete som sker på stationer innan eller efter flaskhalsen kommer stå helt still efter att 

deras arbetsuppgifter är avklarade. Det finns inget mer att göra förutom att städa förrän nästa 

vägg har passerat flaskhalsen. 

 

4.8 Övertidsarbete 

För att hantera långa monteringstider, (och att vissa arbetsdagar inte är tillräckligt produktiva) och 

den ökade efterfrågan avsätts omkring varannan lördag för övertidsarbete. Kapaciteten skulle utan 

tvivel kunna öka ännu mer med fler skift, men det är inget man i nuläget vill implementera. En 

orsak varför är att det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera maskinstopp utanför 

ordinarie arbetstid. Mer övertid utan mer tid till förebyggande underhåll skulle vara ett recept för 

katastrof. 

 

  



  
 

  

 57 

 

4.9 Cykeltider 

 

Tabell 2 Cykeltider för arbetsområde A 

Station: A2 + A3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8010 
 

Bemanning: 1 
 
Cykeltid: 25 min 
 
Övrigt: I vanliga fall en person på varje station men 
pga sjukdom en på båda. 

Station: A4 
Varumärke:  
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8010 
 

Bemanning: Först 1 montör, efter 17 min 20 
sek(17:20) 2 montörer. 
Cykeltid: 20 min 39 sek 
 
Övrigt: 

Station: A5 gipsspikportal  
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8010 
 

Bemanning: 2 vid start under en minut sedan 
självgående tills 15:20  
Cykeltid: 18 min 30 sek 
 
Övrigt: 

Station: A3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8033 
 

Bemanning: 2 montörer, efter 10:30 1 montör 
 
Cykeltid: 18:45 
 
Övrigt: Spikpistol ur funktion vid 11:00 fixat vid 
14:20 

Station: A4 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8033 
 

Bemanning: 2 montörer, efter 5:20 en montör, 
7:20 2 montörer 
 
Cykeltid: 16:24 
 
Övrigt: 

Station: A5  
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8033 
 

Bemanning: 1 montör 1min för start sedan 
självgående, 24:50 3 montörer, 31:30 2 montörer  
Cykeltid: 33:10 
Övrigt: 11:30 ur funktion, uppmärksammas och 
fixas 15:00, 18:30 ur funktion, uppmärksammas 
24:20, 24:50 resterande arbete får göras för hand. 

Station: A2 + A3 
Varumärke: 2  
Hus: Kalmar 
Vägg: Yttervägg H: 2552 L: 6898 
 

Bemanning: 1 montör 
 
Cykeltid: 15:20 
 
Övrigt: 
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Station: A4 
Varumärke: 2 
Hus: Kalmar 
Vägg: Yttervägg H: 2552 L: 6898 

Bemanning: 1 
 
Cykeltid: 21:30 
 
Övrigt: 

Station: A5 
Varumärke: 2  
Hus: Kalmar 
Vägg: Yttervägg H: 2552 L: 6898 

Bemanning: 1 montör 1 min sedan självgående tills 
13:30 då åter 1 montör 
 
Cykeltid: 23:13 
 
Övrigt: 

Station: A2 
Varumärke: 2  
Hus: (Nya) Emmaboda 
Vägg: Yttervägg H: 2552 L: 4498 

Bemanning: 1 
 
Cykeltid: 14:17 
 
Övrigt: 

Station: A2 + A3 
Varumärke: 2 
Hus: (Nya) Emmaboda 
Vägg: Kök H:2552 L: 3990 

Bemanning: 2 montörer efter 11min 1 montör. 
 
Cykeltid: 27:30 
 
Övrigt 

Station: A2 + A3 
Varumärke: 2 
Hus: (Nya) Emmaboda 
Vägg: Yttervägg H: 2552 L: 3528 

Bemanning: 1 
 
Cykeltid: 11min 
 
Övrigt: 

Station: A5 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 7798 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 11 min 
 
Övrigt: 

Station: A2 + A3 
Varumärke: 2 
Hus: Kalmar 
Vägg: Kök H: 2552 L: 6898 
2 fönster, en dörr. 

Bemanning: 1 
 
Cykeltid: 35min 
 
Övrigt: Är ej närvarande vid start, väggen lämnar 
A2 efter 6 min, A3 tar därmed 29 minuter 
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Tabell 3 Cykeltider för arbetsområde C 

Station: C2 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H:2552 L: 7583 
2 väggar med liggande panel i ett block, ett 
respektive två fönster.  

Bemanning: 3 
 
Cykeltid: 46 
 
Övrigt: diskussioner om väggen leder till lång 
ct, de 2 ordinarie montörer aldrig gjort denna 
vägg 

Station: C2 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: L: 8632 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 35 
 
Övrigt: 4 Fönster liggande panel 

Station: C2 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 9432 
3 fönster och en dörr uppdelade i två väggar. 
Liggande panel 

Bemanning: 2-3 största delen 2 
 
Cykeltid: 42:20 min 
 
Övrigt:  

Station: C2 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 4000 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 22 min 
 
Övrigt: 

Station: C2 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 6900 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 17:10 min 
 
Övrigt: Figursågad panel redan förkapad av 
föregående station 

Station: C2 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 20:37 min 
 
Övrigt: 3 fönster, liggandepanel runt 
delelement 

Station: C2 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 7 min 
 
Övrigt: Stående panel 
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Station: C2 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L:  

Bemanning: 3st 
 
Cykeltid: 18:17min 
 
Övrigt: 

Station: C3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8098 
 

Bemanning: 3 montörer 
 
Cykeltid: 38:31 
 
Övrigt:  

Station: C3 
Varumärke: 2 
Hus:  
Vägg: H: 2552 L: 4000 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 17 
 
Övrigt: 

Station: C3 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 6900 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 23:40 
 
Övrigt: 

Station: C3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: L: 8,632 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 31:50 
 
Övrigt: 4 fönster 

Station: C3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 9432 
3 fönster och en dörr uppdelade i två väggar. 
Liggande panel 

Bemanning: 3 
 
Cykeltid: 29,15 
 
Övrigt: 

Station: C3 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H:2552 L: 7583 
2 block med liggande panel, ett respektive två 
fönster 

Bemanning: 3 
 
Cykeltid: 26 
 
Övrigt:  

Station: C4 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: Yttervägg H: 2752 L: 8098 
En dörr. 

Bemanning: 2 montörer 
 
Cykeltid: 49 min 
 
Övrigt: 
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Station: C4 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 22.50 min 
 
Övrigt: 1 altandörr 

Station: C4 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 7.29 min 
 
Övrigt:  

Station: C4 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 15 min 
 
Övrigt: 1 altandörr 

Station: C4 
Varumärke: 2 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 

Bemanning: 
 
Cykeltid: 25.17 min 
 
Övrigt: en altandörr, försenad leverans av 
dörr orsakar lång cykeltid 

Station: C4 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: L: 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 34.50 min 
 
Övrigt: en altandörr 

Station: C4 
Varumärke: 1 
Hus: 
Vägg: H: 2552 L: 9432 
3 fönster och en dörr uppdelade i två väggar. 
Liggande panel 

Bemanning: 2 
 
Cykeltid: 43.25 
 
Övrigt:  
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5. Analys 

Målsättningen med arbetet analysdel är att ta fram ett mer detaljerat underlag för vilka orsaker det 

finns till att produktionstakten understiger efterfrågan vid tillverkning av kundanpassade 

väggblock. Detta innebär att vi i första analysdelen har försökt analysera företagets nuvarande 

situation mot relevant teori i förhoppning om att kunna identifiera de hinder som finns. Syftet med 

denna del är alltså bara att utifrån empiri och teori framlägga belägg för vilka delar av produktionen 

vi anser är mest fördelaktiga att förbättra. Våra rekommendationer och förbättringsförslag för de 

hinder vi identifierar i analysdel 1 presenteras i analysdel 2. 
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5.1 Analysdel 1 

 
Figur 15 Analys del 1 

 

Figur 16 Ledtid 

Orsaken varför produktionstakten understiger efterfrågan beror på den nuvarande 

processutformningen. I en process med stigande orderingång, där varje produktionssystem rent 

teoretiskt aldrig får slut på produkter att tillverka kommer variation göra att ledtiden gradvis når 

oändligheten. Så fort du börjar producera något kommer variation hända. Och desto mer variation 

som sker desto längre blir produktionskön. Till slut blir kön så pass lång att enda sättet att få igenom 

beställningar är att tillsätta mer kapacitet eller ta bort beställningar från produktionen (Olhager, 

2010). Med nuvarande process tar det mellan 240-520 min att tillverka alla väggar för ett hus. Detta 

är en variationsskillnad på över 280 min per hus (över en halv arbetsdag), och då är inte 

variationsskillnad inom försäljning, projektering och leverans inräknad. Huruvida försäljning, 

projektering och leveranser bättre skulle koordineras med hjälp av ett integrerat affärssystem/IT-

system är utanför arbetets syfte. Orderkön är i dagsläget 18-22 veckor lång, och om orderingången 

fortsätter att stiga kan detta över sikt blir ett ohållbart scenario, om det inte redan är det(?). I nuläget 

måste beställningar kontinuerligt prioriteras om, arbetspass förlängas och övertid tillsättas för att 

hålla jämna steg med efterfrågan. Den stora variationsskillnaden i produktionstid på lina-26 kan 

härledas till produktmixen på linan och den nuvarande produktionstakten.  
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Produktmixen på linan består av tre sorters väggar, men vi har bara lyckats samla ihop data för två 

av modellerna, den kundanpassade varumärke 1 och det mer standardiserade varumärke 2. 

Varumärke 1 modell som klassas som höghöjdare är utanför analysen, men av förmannen fick vi 

en approximation om att cykeltiden generellt sett blir 20 % längre för varje vägg som är höghöjdare, 

(men detta är inga data vi har använt i våra beräkningar). Nahmens och Mullens (2009) menar att 

orsaken till varför produktmixen utgör ett stort hinder för genomflödet är på grund av att desto 

fler produkter, som måste tillverkas kontinuerligt i en tillverkningslina i följd efter varandra utan 

någon buffert gör att produktionshastigheten mellan samma stationer helt avgörs av den produkten 

som tar längst tid att montera. När en produkt som kräver mer montering anländer till en 

flaskhalsstation, som inte går att komma runt förrän monteringen i stationen är färdig stannar hela 

flödet upp lika länge, som det tar att montera klart produkten. De längre väggarna av varumärke 1 

(~10 m) har ofta en flaskhalstid på omkring 40 minuter, vilket innebär att genomflödet sjunker 

från nära 20 min (flaskhalstid – varumärke 2) till 40 min, så fort väggar av varumärke 1 börjar 

inkomma till flaskhalsstationerna (se flaskhalsanalys om identifierade flaskhalsar). På ett helt hus 

sjunker genomflödet med 64 min (se tabell 4). Det påverkar också genomflödet av efterföljande 

arbete, då föregående stationer inte kan jobba snabbare än flaskhalsen. I diagram 1 nedan 

presenterar vi ett samband på hur mixen av varumärke 1 och varumärke 2 påverkar genomflödet. 

Varje vägg av varumärke 1, som passerar med en genomsnittlig cykeltid på 40 minuter minskar 

genomflödet från det maximala 114 väggar (alla väggar tar 20 min) ner till 57 om antalet väggar 

enbart är av varumärke 1 med en cykeltid på 40 minuter. Totalt sett innebär detta att för varje vägg 

av varumärke 1 som produceras minskar totala antalet väggar på linan med 1 och skapar långa 

tidsineffektiva avbrott för montörer på föreliggande stationer. 
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Tabell 4 Produktmix 

Produktmix   

Varumärke 2 Medellängd: 3-7 m  

 Antal väggar per hus: 12 

 Cykeltidsvariation: 12 min < x < 25 min 

 Flaskhalsvariation:   12 min < x < 28 min 

 Totallängd på totalt hus: 60 m 

 Totala tiden för genomflöde av ett hus: 240 min 

 Produktionstakt: 4 min/m  

Varumärke 1  Medellängd: 7-12 m  

 Antal väggar per hus:  8 

 Cykeltidsvariation:   12 min < x < 48 min 

 Flaskhalsvariation:   28 min < x < 48 min 

 Totallängd på totalt hus:  76 m 

 Totala tiden för genomflöde av ett hus:  304 min  

 Produktionstakt: 4 min/m  

Totala skillnaden i genomloppstid 

mellan väggmodellerna 

304 min – 240 min  64 min (ibland kortare då 

båda modellerna av väggar 

kan samsas på linan) 
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Figur 17 Flaskhalsars påverkan på genomflödet 

Orsaken varför genomflödet sjunker så drastisk varje gång en vägg av varumärke 1 anländer till en 

flaskhals beror på den nuvarande produktionstakten. Oberoende av vilken modell av vägg som 

tillverkas tar det omkring 4 min att montera 1 m vägg i en flaskhals (se produktionstakt i tabell 4). 

Detta innebär att beroende på hur lång väggen är kommer cykeltiden i flaskhalsen alltid vara en 

multipel av 4. Genomflödet är därför direkt beroende av längden på väggarna, vilket är 

överraskande, då variationsskillnaden mellan väggar av varumärke 1 var 20 minuter(!) och enbart 

16 minuter mellan varumärke 2 (ibland mindre). Eftersom längre väggar i regel hade större 

variationsbredd borde detta också indirekt haft en större påverkan på produktionstakten av 

varumärke 1. Skillnaden är dock inte statiskt säkerställd. Det bör också tilläggas att vissa flaskhalsar, 

såsom moment av puts och ursågning inte är medräknade i dessa exempel. Det är fullt möjligt att 

dessa två extra moment tar längre än 48 minuter i vissa fall.  

 

Utifrån teorin finns det två perspektiv att hantera problemet med den stora variationsbredden. Det 

första är helt enkelt att minska mängden kundanpassade produkter (varumärke 1) eller sluta 

sammansätta väggar. Båda lösningarna skulle effektivt eliminera orsaken till långa genomloppstider. 

Då det av analysen av produktionstakt framgår (överraskande) att genomflödet är direkt beroende 

av längden på väggen, inte av den faktiska komplexiteten mellan varumärkena. Även om det är 

tydligt att varumärke 1 i identifierade flaskhalsar A2, C2 och C4 har högre komplexitet, är 

flaskhalsvariation bara omkring 20 % mer mot varumärke 2. Ur ett produktionsperspektiv är 20 % 

variationsskillnad betydande, men i dagsläget är denna variation inte det största problemet. 

Däremot desto närmare måltillståndet av takt-tiden på 20 minuter per station som företaget 
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kommer, desto större effekt får variationsskillnaden. Med över 400 olika utföranden av väggar 

kommer det alltid vara någon detalj, som måste diskuteras, otaliga hörndetaljer som måste mätas 

in, material som saknas, eller möjligtvis en kapning i ett tidigare moment, som inte hunnits med. 

Detta är processvariation, som aldrig kommer försvinna. Även om den maskeras för tillfället 

bakom nuvarande produktionstakt, har den likväl inte försvunnit.  

 

Det enda mest realistiska alternativet för att bibehålla ett synkroniserat genomflöde vid tillverkning 

av kundanpassade produkter är istället att fokusera på att utjämna produktionstakten mellan 

varumärken. Antingen genom att sluta sammansätta väggar eller möjliggöra så antalet väggar, 

oavsett modell tillverkas lika fort, med andra ord: produktionstakten för varumärke 1 måste höjas. 

Möjliggörandet av högre produktionstakt handlar enligt Hopp et al (2000) om att införa 

buffertsystem.  

 

En buffert är något som används inom produktionssystem för att utjämna skillnaderna i 

produktionshastighet inom och mellan arbetsstationer. Precis, som vid ojämn dataöverföring där 

cacheminnet i webbläsaren används för att förhindra att avbrott i uppkopplingshastighet påverkar 

nätupplevelsen är det nödvändigt att tillföra mer kapacitet, tid eller lager till en process med stor 

variation för att förhindra att produktionsstopp i form av flaskhalsar uppstår. (orsaken till att 

flaskhalsar uppstår beror till stor del på avsaknad av buffertar). I nuläget balanseras den stora 

mängden variation enbart av tid - Arbetet får ta den tid det tar tills det är klar. Det finns ingen extra 

kapacitet eller lager som förhindrar att flaskhalsar uppstår vid flera komplexa väggar i rad. Genom 

att identifiera vilka typer av hinder det finns, som påverkar hur mycket produktionshastigheten 

varierar i varje flaskhals är det möjligt att fastställa hur det skulle vara möjligt att förhindra framtida 

produktionsstopp.  

 

Enligt Anderson (1997) är ständiga förbättringar och ett tankesätt baserat på lean inte bara ett bra 

redskap för att effektivisera en produktionsprocess utan också för att identifiera vilka metoder, 

verktyg eller automatiserade moment som är de mest påtagliga hindren för fortsatt 

förbättringsarbete. Då företaget har varit väldigt framgångsrika med sitt förbättringsarbete var det 

relativt lätt att identifiera de olika begränsningar som finns inom processen.  
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5.1.1 Begränsningar med nuvarande produktionslayout 

Produktionslayouten, som kändes väldigt fräsch när den implementerades för över 30 år sedan har 

dock i takt med att arbetsmomenten raffinerats (se företagets förbättringsåtgärder i avsnitt 4.x) 

blivit ett allt större hinder för produktivitet. När målsättningen är att få ner cykeltiden till 20 minuter 

i varje station är de gamla produktionslösningarna en stor begränsning vid flertalet tillverkade 

modeller. Framförallt är positionen av traversen ett stort hinder för ökad produktivitet. Med 

nuvarande travers tar transporten av gipsplattor vid station 4 (se avsnitt 4.4:A3) omkring 30-40 

sekunder per gipsplatta, och kräver bemanning av en person. Beroende på hur lång väggen är kan 

detta manuella moment att enbart transportera gips ta upp emot 6 minuter, och då är inte arbetet 

med att borra ut hål för eldosor från tidigare moment och fästa gipsplattor inräknat. Nu har man 

dock möjliggjort att hål för eldosor kan förborras i gipsplattorna, men oavsett denna förbättring 

blir det bara ännu tydligare vilken stor flaskhals de gamla produktionslösningarna utgör. Utan 

variationen med att faktiskt borra ut hål i gipsplattan spenderar en anställd montör på station 3 

omkring 6 minuter i sträck, eller ungefär 96 minuter totalt per dag med att enbart stå och trycka på 

en knapp.  

 

Flera exempel på uppenbara produktionstekniska begränsningar i layouten är den allra första 

spikportalen vid station 4. Ofta drar cykeltiderna på spikportalen ofta iväg över 20 minuter när 

väggarna har en längd på över 9 meter (i bredd), och har en stor andel fönster, som måste sågas ut. 

I nuläget finns det inga åtgärder för att motverka att takt-tiden överstiger 20 minuter när dessa 

väggar inkommer till stationen.     

 

Detsamma gäller väggmoduler med kombinerad liggande och stående panel. För närvarande kan 

stående och liggande panel inte spikas i samma portal. I andra spikportalen vid station 9 kan enbart 

stående panel spikas fast. Detta är ett problem, eftersom liggande panel då får vänta på sin tur i 

bakomliggande operationer till det finns plats för modulen att transporteras fram till spikportalen 

för liggande portal. Spikportalen för liggande portal är också datorstyrd. Detta, som är tänkt att 

vara en framgångsfaktor för effektiv produktion blir ofta kontraproduktiv. Stående spikportalen 

kräver noggranna justeringar innan den kan starta. Om väggen bara ligger några millimeter fel, finns 

risken att spikarna hamnar utanför spikläkten. Och i regel ligger nästan alltid väggen fel när den 

kommer in till stationen. Orsaken varför verkar bero på flera faktorer. Framförallt handlar det om 

att själva väggen ofta avviker från ritningen. Ingenting som tillverkas i trä kommer ha identiska 

mått varje gång. I regel avviker trä med < 2-3 mm per 10 meter. Detta hade inte varit ett problem 

om inte positioneringen av spikarna enbart hade bestämts utav CAD-filen i styrsystemet. I nuläget 
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måste väggen ligga exakt rätt enligt styrfilerna för att spikportalen ska spika rätt. Detta innebär att 

varje vägg med stående panel måste kontrollmätas noga innan maskinen kan starta. Processen att 

mäta upp, och korrigera en stående panel innan maskinen kan sätta igång kan ta upp emot 6 minuter 

eller mer beroende på hur många som har tid att hjälpa till. Ibland är också styrfilerna korrupta, 

vilket gör att maskinen automatiskt slåss av och börja larma när väggen anländer till stationen. Varje 

minut, som krävs för att justera väggen till acceptabel position, är idag icke-värdeskapande tid, som 

förhindrar att arbetet kan påbörjas på bakomliggande moduler. Om det är en stående panel följt av 

två liggande paneler i rad kommer både liggande panelerna bli stående i kö i 30 minuter eller mer(!). 

Detta på grund av att en liggande panel enbart kan monteras på station 9. För närvarande finns det 

inget sätt att spika liggande panel i stående spikportalen, så väggar med liggande modul måste helt 

enkelt vänta vid station 7, tills den stående panelen passerat både station 8 (stående spikportal) och 

station 9. Med tanke på att detta händer ganska frekvent uppstår ofta ett stort influx av väggar på 

stationerna 5-7, vilket gör att montörer på dessa stationer får fullt upp att göra, och har mindre tid 

till att hjälpa till på stationer längre upp, och ner i flödet. Konsekvensen blir att tillgänglig kapacitet, 

som ofta är kritisk för att inte orsaka flaskhalsar vid komplexa väggar i början och slutet av flödet 

uteblir. Huruvida detta problem går att åtgärda är upp till diskussionen. Möjliga förbättringsförslag 

är att kunna korrigera styrfilerna direkt på plats i datorn eller ha tillgång till någon manuell override 

kontroll, så väggar med väldigt lite stående panel manuellt kan spikas vid senare stationer. Ett 

kontroversiellt förslag är också att bygga två hus samtidigt. Om två hus byggs samtidigt kan 

spikportalen beläggas med varannan stående och varannan liggande panel och på så sätt se till att 

flera paneler av samma sort inte blir stående i kö. I nuläget är detta dock inget realistiskt alternativ, 

då detta skulle orsaka väldigt svåra logistiska problem vid servicestationer. Det bästa alternativet 

vore dock givetvis att införskaffa en ny spikportal, som både kan spika liggande och stående panel 

i samma program.  

 

5.1.2 Underhåll 

Den nuvarande produktionslayouten försvårar också arbetet med förebyggande underhåll på 

maskinerna. Det är väldigt sällan linan står helt tom, vilket möjliggör att elektriker hinner underhålla 

maskiner för att förhindra brandkårsutryckningar. Hur ofta maskinerna står stilla i nuläget har vi 

inte tillräckligt med fakta för att belägga, men av de gångar vi varit där har produktionen flyttat på 

bra utan några större maskinstopp - Av de fåtal gångar vi har observerat att maskinerna faktiskt 

stått still, har det mer varit någon rutinåtgärd en anställd glömt bort att göra. Åtgärdsprogram är 

dock på väg. Under våren har man börjat installera cykeltidsmaskiner, kallade ”axis” vilka mäter 

tiden det tar att färdigställa ett visst block i fem olika stationer. Förhoppningen är att 
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cykeltidsanalyser i dessa stationer ska kartlägga vilka återkommande hinder som finns i 

produktionen, och vad som orsakar de. Detta ska inte bara göra det lättare att mäta när maskinerna 

är nära kollaps utan också hjälpa till att analysera vilka moment, som idag tar längst tid och varför.  

 

5.1.3 Lager 

I regel är materialbrist aldrig ett påtagligt problem i senare skeden av arbetsstationerna, men det 

kan vara ett problem i de allra första stationerna. Om inte projekteringen levererat 

produktionsplanen i tid finns risken att serviceteamet inte hunnit kapa upp allt material som behövs 

(se avsnittet framtagning av produktionsplan för orsaker till att detta problem uppkommer). 

levererat 

 

I regel sker ändå en stor del kapning direkt på varje arbetsstation. Framförallt förkapas nästan allt 

material, som behövs runtomkring delelement (alltså fönster och dörrar). Detta kan i första hand 

verka kontraproduktivt ur ett produktionsekonomiskt perspektiv (varför inte bara förkapa allting 

som behövs för väggen hos serviceteamet?) men ur ett kostnadsperspektiv mycket mer hållbart, då 

lagrandet av förkapat trä är ett levande material, och alltför långa liggtider nästan garanterat leder 

till att materialet blir förvanskat och måste kasseras (något som är en avsevärd kostnad om 

materialet genomgått ett flertal förädlingar innan slutmontering). Anställda intygar också att det är 

också svårt att förkapa material till delelement, då levande material gör att mått aldrig är exakta. (I 

regel avviker alltid trämått med < 2-3 mm per 10 meter). Varje block är således aldrig identiskt med 

föregående block vilket gör att byggnation av väggar oavsett flertalet automatiserade metoder till 

en väldigt komplex process.  

 

5.1.4 Bemanning: 

Uppdelningen i arbetslag kan utgöra ett problem för det totala genomflödet av produkter. Dels på 

grund av att om enbart ett fåtal anställda har tillräckligt med kunskap för att hantera alla 

arbetsstationer blir vissa anställda mer eller mindre oumbärliga (vilket gör att deras frånvaro kan 

orsaka allvarlig produktivitetsförlust), men också av motsatt orsak. Om anställda enbart har ansvar 

för ett fåtal stationer är det lätt hänt att den monotona arbetsbördan kan orsaka tristess och lättja.  

 

Målsättningen är givetvis att alla anställda ska ta egna initiativ och inte bara stå vid samma station 

under hela dagen - märker man att någon annan station har problem ska det vara underförstått att 

man går dit och hjälper till/lär sig. I regel är detta inget problem. Det är väldigt sällan vi har sett 

någon anställd, som inte varit motiverad att inte aktivt lämna sin station för att hjälpa till någon 
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annanstans. Däremot har vi observerat att mindre erfarna montörer tenderar att bli stående 

handfallna när de inte vet vad ska göra, eller när arbetsledaren i gruppen kommer och hjälper till. 

De låter då medvetet arbetsledaren utföra något de lika gärna kunde ha utfört själva i rädsla över 

att de kan bli tillsagda att de har gjort fel – gör fel. I likhet med många andra branscher finns det 

en väldigt liten tolerans för fel. Problemet är bara att med så många olika utföranden av väggar som 

faktiskt finns är det omöjligt att det inte blir fel förr eller senare.  

 

5.1.5 Processutformning 

Hur det är möjligt att utjämna produktionshastigheterna i flaskhalsarna, (alltså införa buffertar) 

handlar om att göra en utförlig analys av nuläget (Yu et al, 2013).  

 

I tabellerna nedan följer en sammansättning av vilken variation som gör att cykeltid ökar och 

vilken som gör att man kan hålla nere cykeltiden. Tabellernas syfte är att på ett ungefär visa vad 

effekten av designvalsvariation och arbetssättsvariation har på stationens cykeltider. Varje 

viktning (se, tabell 5 och 7 hur stor påverkan är på cykeltiden) vi har gjort inom varje 

variationstyp har vi kommit fram till genom att jämföra cykeltiderna mellan olika väggar på 

samma station för att avgöra hur stor påverkan respektive skillnad har på cykeltiden. Genom att 

välja en av viktningarna inom respektive kategori för variationstyp och multipliceras de valda 

alternativen har vi kommit fram till en slutsumma. I tabell 5 och 7 har vi fastställt summan av den 

variation som ligger till grund för att cykeltiden höjs. Dess summor som då kommer fram ska 

dock inte tolkas var för sig utan bör istället tolkas i samband med en summa för den variation 

som motverkar den första variationen (totalsumma, tabell 6 och 8). Som exempel om summan 

för vad som ökar cykeltiden för station C2 vid ett tillfälle är lika med vad som sänker cykeltiden 

så ska det tolkas som att den eftersökta produktionstakten hålls. Om däremot summan av vad 

som sänker cykeltiden är dubbelt så stor med vad som ökar cykeltiden så ska detta tolkas som att 

cykeltiden närmar sig hälften av den eftersökta. 
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Tabell 5 Variation som ökar cykeltiden på station C2 

C 2    

Hur mycket arbete som 

behöver göras på 

stationen. (Ökar 

cykeltid) 

Hur stor påverkan är på 

cykeltiden. 

Övrigt Vad som gör att 

cykeltiden ökas. 

Dimensioner 

- 3-5 

- 5-7 

- 7-9 

- 9- 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

  

Modell 

- Varumärke 1 

- Varumärke 2 

 

1.5 

1 

 

 

Varumärke 1 varierar 

mer i sin utformning 

vilka kan öka tiden som 

behövs för att av läsa 

ritningen. 

Paneltyp 

- Liggande 

- Stående 

 

1.5 

 

0,5 

  

På denna station är det 

fler tidskrävande 

arbetsmoment vid 

liggande panel. 

Standardtyp 

- Svensk 

- Norsk 

 

1 

1 

  

Komplexitet fönster 1 

1,5 

 Panel måste anpassas till 

fönsternas utformning 

och placering. 

Sammansatta väggar 

- 2 

- 3 

- 4 

 

 

1.25 

1.5 

1.75 

 Fler väggar som är 

sammansatta innebär fler 

olika hörn. 

Total summa lägsta 0,25   

Total summa högsta 11,8   
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Tabell 6 Faktorer som håller nere cykeltiden på station C2 

C2    

Vilka faktorer som håller 

cykeltiden nere. 

Hur mycket faktorerna i 

dagsläget påverkar 

cykeltiden 

Övrigt Vad som gör att 

cykeltiden sänks 

Bemanning 

2 

3 

4 

 

1 

1.75 

2.25 

4 personer innebär att en 

gör förarbete i form av 

figursågning runt fönster 

innan väggen anländer. 

 

Erfarenhet 

Nybörjare 

Veteran  

Expert 

 

1 

1.5 

2 

  

Mallar 1   

Materialnivåer 1   

Tekniska Hjälpmedel 1   

Tid till förberedelse 1   

Total summa lägst 1   

högst 4.5   
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Tabell 7 Variation som ökar cykeltiden på station C4 

C4    

Hur mycket arbete som 

behöver göras på 

stationen. (Ökar 

cykeltid) 

Hur stor påverkan är på 

cykeltiden. 

Övrigt Vad som gör att 

cykeltiden ökas. 

Dimensioner 

- 3-5 

- 5-7 

- 8- 

 

1 

1 

1 

  

Modell 

- Varumärke 1 

- Vm 1 med dörr 

- Varumärke 2 

- Vm 2 med dörr 

 

0.5 

8 

0.5 

1 

 Varumärke 2 med dörr 

innebär att isolering och 

foder måste monteras 

runt dörrarna vilket ökar 

cykeltiden markant. 

Paneltyp 

- Liggande 

- Stående 

 

1 

 

1 

  

Standardtyp 

- Svensk 

- Norsk 

 

1 

1 

  

Komplexitet fönster 1   

Total summa lägsta 0.5   

Total summa högsta 8   
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Tabell 8 Faktorer som håller nere cykeltiden på station C4 

C4    

Vilka faktorer som håller 

cykeltiden nere. 

Hur mycket faktorerna i 

dagsläget påverkar 

cykeltiden 

Övrigt Vad som gör att 

cykeltiden sänks 

Bemanning  

- 1 

- 2 

 

1 

2 

  

Erfarenhet 

Nybörjare 

Veteran  

Expert 

 

1 

1.5 

2 

  

Mallar 1   

Materialnivåer 1   

Tekniska Hjälpmedel 1   

Tid till förberedelse 1   

Total summa lägst 1   

högst 4   

 

Utifrån insamlad data har vi därför sammanställt tabeller (se tabell 5, 6, 7, 8) med olika faktorer 

som vi har identifierat i vår analys av flaskhalsar (analysen är i detta fall begränsad till två stationer, 

C2 och C4). Syftet med sammanställningen är att systematisera den insamlade empirin, så det är 

lätt att få en bra överblick över vilka faktorer som verkar ha den största påverkan på 

produktionstakten i flaskhalsar. Även om vi redan har konstaterat att det i regel är längden 

(dimensionerna) som direkt avgör cykeltiden framgår det av analysen att många stationer är dåligt 

optimerade för varumärke 1. Det är tydligt att flertalet stationer inte är tillräckligt optimerade för 

att hantera en lång vägg med flertalet komplexa operationer (se tabell 5 och 7 för orsaker till förhöjd 

cykeltid). Detta gäller framförallt stationer i identifierade flaskhalsar, såsom C2 och C4. På båda 

stationerna anpassas inte möjligheterna efter vilken vägg som produceras. Nuvarande arbetssätt 

skiljer sig inte nämnvärt mellan varumärke 1 och 2. Det skiljer sig till viss del, men inte tillräckligt. 

Oavsett modell bemannas flaskhalsstationer av samma montörer under större tiden av dagen. Det 

förekommer att fler montörer hjälper till, om de kan och har möjlighet men deras hjälp är ofta inte 

tillräckligt för att kompensera för den stora cykeltidsökning som sker vid mer komplexa väggar. 

Utifrån tabellen 6 och 8 (orsaker till att cykeltiden sänks) framgår det att de faktorer som sänker 

cykeltiden inte är tillräckligt för att motverka de variationsvariabler som bidrar till att cykeltiden 

förhöjs. Som i tabell 5 och 6 när det som höjer cykeltiden och det som sänker cykeltiden når sin 

maximala värden (11.8 respektive 4.5) så är värdet för det som höjer cykeltiden mer än det dubbla 
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av det som sänker cykeltiden vilket innebär att cykeltiden kommer vara mer än dubbelt så lång mot 

den eftersökta. 

  

Enligt Hopp (2000) är implementering av ett buffertsystem att balansera arbetet med mer kapacitet 

eller lager. Om produktionstakten ska öka för längre väggar utan att komplexiteten minskar måste 

arbetet kunna utföras snabbare, eller bli gjort snabbare. Det enda sättet för detta att ske är att se 

över nuvarande arbetssätt (orsaker till att cykeltiden sänks) och designval (orsaker till att cykeltiden 

förhöjs).  
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5.2 Analysdel 2 

 
Figur 18 Analysdel 2 

 

Av de hinder vi identifierat i analysdel ett är enda sättet att bibehålla ett synkroniserat genomflöde 

vid tillverkning av kundanpassade produkter, om värdekedjan inte är tillräckligt flexibel är att ha 

bufferts. Om produktionstakten ska öka för längre väggar utan att komplexiteten minskar måste 

arbetet kunna utföras snabbare, eller bli gjort snabbare. Desto mindre flexibel en process är, desto 

större påverkan har variationen på produktionshastigheten (Simchi-Levi, 2010). Utan en bättre 

anpassning till vad som faktiskt behövs för att tillverka snabbare kommer flaskhalsar fortsätta 

uppstå i produktionen titt som tätt. Enda sättet att sänka kapacitetstiden vid kundanpassad 

produktion av väggblock är således att öka flexibiliteten. Tillvägagångssättet för att reducera 

variation, och därmed göra en process mer flexibel bygger på att identifiera och analysera mängden 

variation utifrån ett integrerat kund-och processperspektiv (mass-customization) (Salvador et al., 

2007). Genom att identifiera förutsättningar för hur en process kan bli mer flexibel är det möjligt 

att till viss del eliminera behovet av att addera mer övertid, kapacitet eller lager för att reducera 

effekterna av högre variation (Hopp and Spearman, 2001). Utifrån tabellen 5, 6, 7 och 8 (orsaker 

till att cykeltiden höjs och sänks) framgår det att de faktorer som sänker cykeltiden inte är tillräckligt 

för att motverka de variationsvariabler som bidrar till att cykeltiden förhöjs. Enligt teorin finns det 

flera metoder för hur flexibiliteten i en process kan öka. I figur 18 har vi sammanställt alla 

lösningsförslag som ligger i linje med teorier för mass customization.  Syftet med diagrammet är 

att ge en bra överblick av vår analys innan vi presenterar varje teori och lösningsförslag i mer detalj.   

 

Syftet med andra analysdelen är att 
presentera vilka möjliga 
förbättringsförslag det finns enligt 
teorin för de hinder vi identifierat i 
slutet på analysdel ett.  

Vilka metoder finns det 
för att reducera 
mängden variation 
eller effekten av 
variation? 
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Figur 19 Vilka metoder finns det för att öka flexibiliteten i en produktionsprocess för kundanpassade produkter 

  

5.2.1 Standardiserat arbetssätt 

 
Utan ett standardiserat arbetssätt vid stor kundanpassning skiljer sig ofta cykeltiden mellan olika 

varianter vilket gör det svårt att definiera, vad som är den verkliga orsaken till variation – arbetet 

eller processen. Arbetskraft i form av människor är en kapacitetsresurs, som är väldigt flexibel och 

kan ses som både som en orsak till variation och eliminering av variation beroende på hur de arbetar 

(Anderson, 1997).  Inom produktionen har en av de anställda fått i uppdrag att tag fram 

operationsbeskrivningar för varje aktivitet på linan för att hjälpa nya medarbetare att få en bättre 

förståelse av vilka moment som måste göras i varje steg. Detta är en mycket bra idé. Används detta 

material till att skapa arbetsinstruktioner till varje station, så kan detta utnyttjas till att gemensamt 

skapa ett standardiserat arbetssätt. Problemet är bara att instruktionerna fortfarande inte är 

färdigställda. Arbetstiden räcker för närvarande inte till för att kontinuerligt arbeta med 

arbetsbeskrivningar och montering på linan. För närvarande är enda sättet för en anställd att lära 

sig hur en station ska hanteras är att noggrant observera mer erfarna medarbetare, eller ibland pröva 

sig fram på egen hand. Detta har medfört att varje moment tar olika lång tid beroende på vem som 

faktiskt utför det hela, och hur länge de har arbetet på linan. Även om detta till synes inte har en 

markant påverkan på cykeltiden på varje enskild station blir effekten desto större om man räknar 

med samtliga stationer. Manuell montering utgör omkring 80 % av all montering på linan. 

Standardiserat arbetssätt är ett sätt att minska variationen på en arbetsplats genom att skapa en 

standard för hur olika arbetsmoment skall genomföras. När de anställda väl har lärt sig det nya 

arbetssättet har de en gemensam grund som de tillsammans kan fortsätta att förbättra för att höja 
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kvalitet och reducera cykeltider ytterligare (Likker, 2009). Om det finns konkreta 

arbetsbeskrivningar för varje station finns möjligheter att minska variationen mellan varje montör.  

 

5.2.1.1 Rekommendationer: 

Ett förslag för att möjliggöra mindre variation mellan arbetsstationer vore att införa ett system för 

svårighetsgrad av monteringsmoment på linan. Vad vi menar med detta är att markera varje 

detaljritning enligt ett färgschema. Detaljer som markers med svart är svårast, rött medel, grön, 

enkelt. Detta innebär att när montörer på respektive station snabbt ögnar igenom ritningen och 

noterar att deras moment är markerat med en av de tre färgerna får de en föraning om hur lång tid 

monteringen kommer ta, och huruvida det finns tillräckligt med tid för att hinna göra färdigt 

monteringen utan att det påverkar övriga flödet – finns det inte tillräckligt med tid bör de isåfall 

tillkalla hjälp av mer erfarna medarbetare. Syftet är dock inte att färgmarkera svåra moment enbart 

i syfte att montörer själva ska få lättare att veta när de ska be om hjälp, utan att övriga montörer på 

linan en bra uppfattning om vilka moment som kommer ta tid, och var de borde bege sig för att 

hjälpa till om de får tid över. Metoden gör också att montörer får mer tid till förberedelse. Om ett 

moment är markerat med svart är ofta komplexiteten hög, vilket innebär att en stor del av 

arbetstiden på stationen handlar om att förstå vad som ska göras, hur det ska göras och sedan 

utföra det hela. Med ett iögonfallande sätt att snabbt identifiera hinder för kommande stationer 

kan anställda vid tidigare stationer enkelt varna montörer om kommande arbetsbörda. Mer 

varseblivning om varandra, och varandras problem skapas incitament till att få anställda att 

kommunicera mer med varandra och på så sätt möjliggöra snabbare lösningar på problem. Desto 

fler, som är medvetna om att ett problem existerar, desto fler möjligheteter finns det till att 

motverka problemet.  

Ett komplement till metoden vore att dela in anställda i olika färgkategorier. Anställda med större 

erfarenhet och engagemang kan sammansättas till en expertgrupp, som alltid hanterar svarta 

moment. Så fort en vägg anländer till en station där ritningen indikerar att moment kommer ta 

ansenlig tid (svart) tillkallas experterna medan nuvarande anställda roterar till stationer med väggar 

av lägre svårighetsgrad. Givetvis kräver denna typ av rotation större helhetskunskap om linans alla 

stationer för samtliga anställda, men den skapar också incitament för anställda att vilja lära sig mera. 

Desto större rotation som sker desto fler anställda får förståelse om varje station, och därmed en 

bättre övergripande bild om varför flaskhalsar uppstår i flödet. Över tid, skapar mer kunskap mer 

initiativ till engagemang i förbättringsarbete. Det skapar en lärande organisation, där lärande 

belönas med mer ansvar och engagemang.  Desto mer kunskap en anställd assimilerar och visar 

prov på desto mer ansvar tilldelas personen. Förhoppningen är att detta ska sporra personal att lära 
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sig ännu mer, och därmed komma närmare målet av att bli en av få verkliga experter på linan, som 

friktionsfritt kan röra sig mellan samtliga stationer, och snabbt kunna rycka in vid svarta moment 

och motverka att flaskhalsar uppstår. Genom att kategorisera arbetsbörda i flera olika nivåer blir 

det mycket enklare att hantera variation. Variation, som orsakas av att anställda finner arbetet 

monotont eller för svårt elimineras. Anställda, som efterfrågar större variation i 

arbetsbeskrivningarna får med färgsystemet en orsak till att inte stanna på samma station, och 

anställda, som tenderar att ta en kort paus vid åsynen av en komplex vägg får möjlighet att 

åsidosätta arbeten de inte vill eller har möjlighet att klara av. Är arbetets över deras nivå så 

åsidosätter de bara arbetet och tar över någonstans, där de känner sig mer motiverade till att hjälpa 

till. Målsättningen är att systemet ska optimera varje station så att resurser används där de behövs 

allra mest.  

 

5.2.2 Utjämna produktionen 

Utjämnad produktion grundar sig på att balansera varje process tillräckligt mycket att varje 

operation aldrig får ta längre tid än tillåten takt-tid. Takt-tid är tiden det högst får ta för en operation 

att bli färdig på linan (se ekvation 6 i teorin) (Liker et al., 2009). I vår analys av produktionen insåg 

vi redan på ett tidigt stadium att det inte finns någon betydande flaskhals vid tillverkning av 

väggmoduler. Istället uppstår flaskhalsar sporadiskt under arbetets gång, och i regel på olika 

stationer (se vår flaskhalsanalys). Deras uppkomst är direkt relaterat till typ av hus, och vilken typ 

av vägg som bearbetas. Detta betyder dock inte att det inte fanns några återkommande flaskhalsar. 

Montering av dörrar för varumärke 1 i C4 var ett återkommande problem. Cykeltiden tog 

kontinuerligt cirka 40 min, eller sådär 17 minuter längre tid i förhållande till montering av dörrar 

för varumärke 2. Av de flaskhalsar vi analyserat är dörrmontering för varumärke 1, den mest 

förekommande flaskhalsen på linan. Dörrar förekommer på omkring 3-4 väggblock på ett helt hus. 

Ibland mer, ibland färre. Detta innebär att till skillnad mot ursågning och puts är dörrmontering 

någonting som kontinuerligt påverkar produktionstiden, och en orsak till att takt-tiden på 20 

minuter överstigs med omkring 1 timme på varje tillverkat hus av varumärke 1. Flera 

återkommande flaskhalsar är figursågning av panel i C2 när paneltyp går från stående till liggande 

panel. Ett väggblock med stående panel, som färdigställs i C1, och sedan transporteras vidare till 

C2 för montering av black, läkt och foder går relativt fort i förhållande till montering av liggande 

paneltyp, där inmätning, plåt, utläggning av panel och eventuell figursågning tillkommer. Skillnaden 

i arbetsmoment mellan liggande och stående panel innebär att montörer i C2 alltid hinner 

färdigställa en stående panel innan montörer i C1 hunnit förbereda figursågning av liggande panel 

i C1. Detta innebär att momentet figursågning nästan alltid faller på montörer i C2 när paneltypen 
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går från stående till liggande paneltyp i C2. Detta moment, som tar uppåt 5 minuter att göra är tid, 

som nästan alltid resulterar i att C2 inte hinner färdigställa alla moment inom den eftersatta takt-

tiden. Huruvida detta problem går att undvika med bättre koordination eller kommunikation är 

svårt att säga. Montörer i C1 har ofta väldigt mycket att ta igen efter montering av stående panel i 

C1, vilket gör att 7 minuter (tiden det tar för montörer på C2 att färdigställa ett block med stående 

paneltyp) inte är tillräckligt för att hinna med ordinarie montering och eventuell figursågning av 

panel för C2. Mellan flera liggande paneler på rad är detta aldrig något problem.  

 

5.2.2.1 Rekommendationer  

I C4 finns det väldigt begränsat med utrymme för att fler skulle kunna hjälpa till, då det mesta av 

arbetet sker vid dörren. Vi föreslår därför att det borde läggas till en arbetsstation efter C4. I denna 

station kan de extra arbetsmoment som tillkommer vid montering av dörr för varumärke 1, och 

kanske ytligare något arbetsmoment som görs i föregående station istället läggas. Om det går att 

dela upp arbetet på detta sätt så kommer cykeltiden på båda stationerna att närma sig 20 min 

(genomflödet kommer bli oförändrat, men flaskhalsen kommer elimineras, vilket gör att 

produktiviteten ökar). Vad gäller figursåning av panel handlar det nog bara om att montörer måste 

bli mer varseblivna om att varje gång figursågning läggas över på C2 så uppstår en flaskhals. 

Möjligtvis är lösningen att tillsätta en reservanställd på ordinarie montör på C1, som vid skifte av 

väggblock med paneltyp från stående till liggande tidigt rycker in och hanterar figursågningen, så 

detta moment alltid blir klart innan C2. Desto fler moment, som går att förbereda, dela upp eller 

på annat sätt resultera i att monteringen utjämnas desto närmare målsättningen med 20 minuter är 

möjligt.   

 

Ett annat förslag är att skapa en sidolinje där man tillverkar de väggar som går över den eftersökta 

cykeltiden på 20 minuter. Genom att lägga de komplicerade och väldigt långa väggarna på en egen 

linje så skapar du ett mer kontinuerligt flöde där delar av personalen inte blir stillastående för att 

en vägg har nått dess flaskhals. På detta sätt ökar du utnyttjandegraden på de anställda, gör att de 

anställda får en mer jämn arbetsbelastning och ökar antalet väggar som linan kan producera. En 

lösning vore att helt enkelt köpa in en flyttbar spikbänk, vilket möjliggör att väggblock med lång 

monteringstid kan flyttas bort, vid olika intervall på linan, och istället monteras manuellt någon 

annanstans i fabriken. Tanken är precis densamma, som att öppna en ny kassa på ICA. Du 

omdirigerar flödet för att skapa jämnare arbetsfördelning.  
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5.2.3 Lean som en del av förbättringsarbetet 

Vi tror också att deras lean initiativ är ett framgångskoncept, de måste fortsätta sträva efter att 

implementera. Det är anställda som har kompetensen och kunskapen om vad som borde förändras 

och hur förändringen borde ske, och varje förändring måste därför i första hand alltid handla om 

att skapa förståelse och incitament till att göra anställda delaktiga i förbättringsarbetet (Yusuf et al., 

1999). Genom förbättringsmöten där anställda får komma med egna förslag över hur deras 

arbetssituation kan bli bättre har de lagt en bra grund till att göra anställda delaktiga i 

förbättringsarbetet. Nu måste bara ledningen se till att fortsätta att aktivt arbeta med att göra 

information tillgänglig till alla parter i produktionen så tidigt som möjligt vid införandet av nya 

produktionsmetoder för att alla ska vara införstådda med vad som måste göras, och hur viktigt det 

är att det faktiskt blir gjort precis som det var tänkt (Forsman et al., 2012).  

 

5.2.4 Standardisera mängden komponenter 

Desto fler komponenter det finns, desto mer variation uppstår. Varje extra komponent innebär 

dyrare inköp, mer lager, mer tid för montering, mer instruktioner och längre tid för planering 

(Salvador et al., 2007). I varje produktionsplan avsätts mängden material som behöver förkapas vid 

varje station i ett separat blad för varje station (produktionslista). Detta blad leveras sedan till både 

linan och serviceteamet, där materialen som behövs för kommande moduler sågas till och läggs på 

lager. På själva huvudlinan sker dock väldigt lite uppsågande i förväg. Många av måtten på 

produktbeskrivningarna är bättre att mäta upp direkt på blocket, då levande material aldrig är 

exakta. Varje block är aldrig identiskt med föregående block vilket gör att byggnation av väggar till 

en väldigt komplex process, som är svår att standardisera. Huruvida diskussionen ”mer lager kontra 

mer arbete” kan anses vara en begränsad faktor eller ej är en delikat fråga, och något som kräver 

fördjupade analyser för att besvara. I denna studie är aspekten av detta problem inte utforskad. 

Istället benämns bara vilka moment som ofta har en stor andel kapning direkt på plats, och hur 

detta påverkar cykeltiden. Inte huruvida detta arbete är något som borde åsidosättas för högre 

produktivitet.   

 

5.2.5 Likformighet när det kommer till designval 

Alla processer, som involverar ställtider måste elimineras för att inte underminera en process 

flexibilitet. Varje sekund, som används till att läsa ritningar eller mäta ut exakta avstånd är en 

variationskostnad i form av övertid. Detta innebär att alla processer måste vara tillräckligt 

koordinerade och likformiga för att säkerställa att alla komponenter och produkter kan tillverkas 
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utan ställtider. Mycket av arbetet som utförs idag på kritiska stationer kräver att varje ritning måste 

konsulteras angående exakta mått för var komponenter ska placeras. Även om det är kritiskt att 

varje komponent monteras på exakt rätt ställe är vi övertygade om att säkert skulle vara möjligt att 

finna fixerade placeringar av exempelvis elskåp, anslutningar av el och ventilation vid design av 

produkterna. Om det är möjligt att fixera komponenter utan att påverka den attraktiva 

kundvariationen på bestämda positioner inom varje modul kan mycket av tiden som krävs att mäta 

ut exakta placeringar elimineras (Schoenwitz et al., 2012). Med mer konformism blir arbete också 

mer repetitivt för montörer, vilket möjliggör snabbare inlärning. Detta är tydligt efter att ha studerat 

montörer vid montering av varumärke 2 vid A2. Från tiden att projektet påbörjats tills det tog slut 

mätte vi en tydlig förbättring av tiden det tog att färdigställa en köksvägg. Över ett tiotal veckor 

hade montören blivit så pass duktig att han i princip hade memorerat varje placering och moment 

utantill att arbetet förflyt på förvånansvärt smidigt.  

 

5.2.5.1 Rekommendationer  

Här tycker vi att arkitekterna och projektörerna för de två olika varumärkena bör undersöka om 

det finns möjlighet att mellan varumärkena standardisera produkterna eller utförandet av 

produkterna där variationen som i dagsläget finns inte är värdehöjande. Lyckas arkitekterna och 

projektörerna standardisera sina produkter så att det blir mindre variation mellan de olika 

varumärkena så förenklar det arbetet för montörerna på linan.  Enda exemplet som vi i dagsläget 

vet är onödig variation mellan varumärkena är placering av elskåp där de ska placeras på olika höjd 

beroende på vilket varumärke väggen tillhör.  

 

5.2.6 Jigs 

Vid de fall där det inte är möjligt att konsolidera antalet installationer borde man se över 

möjligheten att införa jigs. Syftet med en jig är att säkerställa att ett arbetsmoment kan utföras 

fortlöpande med exakt samma resultat varje gång. (Qiao et al., 2006) påpekar att Motorola blivit 

väldigt framgångsrika med att ta fram arbetsbänkar som kan anpassas till en rad olika 

produktvarianter. Gemensamt för dessa bänkar är att de oavsett installationens utformning alltid 

sker på samma sätt. Momentet som operatören behöver göra skiljer sig aldrig, oavsett 

kundanpassningen. Desto mer repetitivt arbetet kan utformas för montörer, desto snabbare 

inkörningseffekt. Även om CAD/CAM styrda jigs är att föredra är ofta enkla lösningar ett fullgott 

alternativ för att reducera variation.  På flertalet stationer används redan enkla lösningar i form av 
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mallar för att säkerställa att måtten alltid blir korrekta, men ofta är det enklare för montörer att 

bara använda måttbandet. Det är inte alltid mallar kan användas ur alla vinklar.  

 

5.2.6.1 Rekommendationer 

För att sänka cykeltiderna i station A3 föreslår vi att det införs CAM styrning via laser i taket. Syftet 

med lasern är att den ska markera ut vart kortlingar och eldosor ska sitta så att operatören slipper 

mäta ut detta. Vi förslår att det bara införs för de köksväggar som i dagsläget gör A3 till en flaskhals. 

Om företaget inför laserstyrning i station A3 för de väggar som går över cykeltid så kommer 

företaget närmare den eftersökta cykeltiden med någon minut.  

 

5.2.7 Cross-training 

I slutändan är det ofta oundvikligt att inte hantera längre väggar med mer kapacitet. Mer kapacitet 

innebär att fler arbetare måste utbildas för att kunna hantera flera arbetsstationer, och på så sätt 

möjliggöra att cykeltiden inte överstiger takt-tiden (Nahmens and Mullens, 2009). Metoden 

benämns cross-training på engelska, och innebär att precis, som med byggandet av jigs möjliggöra 

flexibel produktion genom att montörer kan hjälpa till på övriga stationer vid hög belastning i 

flöden ovanför eller nedanför deras egen station (McDonald, 2009). Om fler medarbetare hade 

kunskap om andra stationer skulle inte kapaciteten bara bli mer flexibel utan anställda skulle också 

få en större översikt om vad som faktiskt orsakar flaskhalsar. Mer kunskap skapar förståelse! Med 

hjälp av bättre kommunikationsverktyg och cross-training skulle flaskhalsar därav lättare kunna 

identifieras, och kapacitet omfördelas innan de faktiskt uppstår.  

 

5.2.7.1 Rekommendationer 

I dagsläget så kan det bli stopp på stora delar av linan när montering av varumärke 1 når slutet på 

linan eftersom dessa stationer kräver mycket mer tid än föregående stationer. När ett sådant stopp 

inträffar resulterar det oftast i att anställda på andra delar av linan, när de känner att de är färdiga 

på sin station hjälper till på närliggande stationer ifall de ännu inte är färdiga i flaskhalsstationerna. 

Eftersom att de närliggande stationerna oftast har ungefär samma cykeltid resulterar det i att alla 

de närliggande stationerna snart är färdiga. Montörerna börjar då oftast utföra det arbete de skall 

göra på sin station på föregående stationer. Montörerna brukar också städa ifall de ligger allt för 

långt fram. Ifall montörerna då istället kan hjälpa till i flaskhalsarna och därmed sänka cykeltiden 

så ökar genomflödet och de kan snabbare återgå till att vara effektiva på sina egna stationer. Vi 

anser att det framförallt är i station C2 som det skulle fungera att sätta till mer arbetskraft för att 
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sänka cykeltiderna och det är vid varumärke 1 med liggande panel som denna extra arbetskraft 

kommer till mest nytta.  

Extra arbetskraft behövs definitivt om cykeltiden ska komma så nära 20 minuter som möjligt och 

eftersom väggblocken för varumärke 1 är så stora, så finns det plats för extra arbetskraft att arbeta 

på även om utrymmet i stationen är begränsat. Den extra arbetskraften som behövs skulle vi kunna 

få till godo genom att träna upp några från arbetsområde B men kanske även från station C1 i en 

del av station C2s arbetsmoment. Det behövs nog även sättas upp regler för när och hur den extra 

arbetskraften som behövs skall tillkallas. För att extra arbetskraft ska kunna arbeta på ett effektivt 

sätt på stationen och var till hjälp för de ordinarie montörer som arbetar på stationen så behöver 

nog de ordinarie montörerna ta ledarroll och delegerar arbete till de montörer som anländer. De är 

nog också fördelaktigt om den extra arbetskraft som tillförs alltid är samma montörer så att de får 

en god chans att lära sig hur väggarna monteras på stationen och hur de ska samarbeta med de 

andra montörerna på ett effektivt sätt. Tar de ordinarie montörerna inte en ledarroll och det inte 

är samma montörer som återkommer när det behövs extra arbetskraft så finns det en risk att de 

nyanlända montörerna inte själva bidrar med mycket mer effektivitet än vad de sänker de ordinarie 

montörernas effektivitet. 

 

5.2.8 Kundanpassa produkter i slutet av tillverkningscykeln 

Ur ett produktionsperspektiv är bästa lösningen att så snabbt som möjligt fasa ut produkter, som 

inte är optimerade för mass customization och ersätta de med mer standardiserade grundmodeller, 

där ett visst antal förvalda attribut enbart går att variera (Lennartsson, 2009). Detta är precis vad 

designers blivit medvetna om, och något man har försökt att göra med deras nya modellserie 

varumärke 3. Dess är specialdesignade hus i åtanke se möjligheter – inte problem. Hitta sätt att 

använda ytor mer effektivt och därmed skapa hus som är billigare att tillverka (Trähustillverkare, 

2013). Huset har snabbt blivit en stor succé, och förra året tillverkade över 100 stycken av en 

modellerna i serien. Huruvida detta samarbete mellan produktionsansvariga och designers kommer 

fortgå hoppas vi verkligen på, och vi tror att enda sättet att verkligen eliminera variation i en process 

är att helt enkelt sluta erbjuda variation, som kunder inte efterfrågar. Genom att klassificera 

återkommande kundkrav, och lära sig särskilja mellan vad en kund accepterar och vad hon 

verkligen behöver, även om hon inte själv kan formulera det hela är det möjligt att skapa 

standardiserade grundmodeller, med olika mängd kundanpassad variation, som är mycket enklare 

att tillverka (Schoenwitz et al., 2012).  
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6. Diskussion, Slutsatser och förslag till 

fortsatta studier. 
I det här kapitlet diskuterar vi våra analyser och deras relevans utifrån ett personligt perspektiv, 

följt av en sammanställning av vad vi tycker var de viktigaste lärdomarna att ta med sig hem efter 

projektets slutförande samt vilka eventuella fördjupade studier, som har en nära relevans till 

projektet, och vad som skulle varit intressant att fortsätta forska kring.    
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6.1 Diskussion 

I det här arbetet tittar vi bara på variationsvidden för produktion av väggar, men i analysen blir det 

uppenbart att mycket av problemet med övertidsarbete, rushorders och materialplanering inte bara 

stammar från dåligt genomflöde utan också från förseningar i projektering. Detaljritningar kommer 

produktionsansvariga tillhanda försent och så vidare. Desto mer variation det finns, och desto 

tidigare det uppkommer desto svårare är det att arbeta ifatt i senare skeenden av värdekedjan. Detta 

är dock utanför vår analys.  

 

Vad gäller lina-26 är frågan inte om den bästa lösningen inte bara vore att inte sammansätta väggar 

i projekteringen? Då variationsvidden enbart är 20 % (och detta är inte ens statiskt säkerställd) så 

verkar kortare väggar vara den enklaste lösningen till att nå ett högre genomflöde. Själva 

monteringen verkar till största del vara helt beroende av längden på väggen, inte själva 

komplexiteten. En 20 % ökning i variationstid vid varumärke 1 är fortfarande enbart 24 minuter 

cykeltid i flaskhalsar mot 40 minuter(!).  

 

Det skulle dock kunna argumenteras att kortare kundanpassade väggar enbart tar 20 % längre på 

grund av att många moment är identiska när man väl kommit igång. Om väggen är 10 eller 12 

meter spelar liksom ingen roll, då de komplexa momenten är att mäta upp hörndetaljer och 

delelement. När detta väl är gjort är resten av jobbet enbart spikning. Huruvida, vår argumentation 

om att variationsvidden skulle utgöra ett större problem vid kortare väggar av varumärke 1 eller ej 

är något vi lämnar därhän.  

 

Ur ett produktionsperspektiv verkar dock kortare väggar av varumärke 1 vara en väldigt stor 

förbättring, och mycket mer idealt framför fortsatt förbättringsarbete. Frågan är bara huruvida 

omställningen till kortare väggar påverkar nuvarande transportkostnader, lager och hopsättning. 

Det är mycket möjligt att dessa blir märkbart dyrare, och således inte värt förändringen. Om 

flertalet väggar kräver leverans till deras produktionsanläggning i Sundsvall kan både kostnaden 

och tiden det tar att köra fram och tillbaka två gångar istället för en vara en riktigt bra anledning 

till varför väggar sammansätts.  

 

Däremot vill vi tillägga att mindre väggar inte bara ökar genomflödet. Det reducerar också kraftigt 

arbetstiden anställda står utan jobb. Kötiden anställda väntar på mer arbete kan verka 

kontraproduktiv att ta med ur ett produktionsperspektiv, då det på linan aldrig produceras mer än 

vad efterfrågas (den längsta kötiden är aldrig större än tiden det tar för den arbetsstation som för 
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närvarande har mest fullt upp att göra). Men detta måste ses ur ett annat perspektiv. Ett 

kostnadsperspektiv. Istället för att kön ökar, ökar bara tiden anställda faktiskt inte gör någonting. 

Över tid blir detta en väldigt stor kostnad. Det är pengar, som kunde ha använts till redovisade 

förbättringar eller övertyga logistik om att transportera kortare väggar?  

 

Även om många förbättringsförslag kan ge en mindre injektion till genomflödet är det väldigt svårt 

att uttala sig hur stor effekten faktiskt blir.  

 

Förslaget om att dela på sista stationen för att i den andra delen göra vissa delar av av monteringen 

av dörrar på varumärke 1 lär drastiskt sänka cykeltiden när det är en dörr på varumärke 1. Men 

som maximalt är det bara dörrar på hälften av första varumärkets väggar och eftersom att detta 

förbättringsförslag inte gör någon skillnad på det andra varumärket så har denna förbättring i sig 

själv en ganska liten verkan. Dessutom så finns det en annan flaskhals på varumärke 1 med liggande 

panel som också går långt över den eftersökta cykeltiden vilket då gör förslaget om att dela på 

stationerna ännu mer ineffektivt. För att genomföra denna idé krävs också en mindre investering 

för att skapa denna arbetsstation i form av ställ för väggen, verktyg och ett behov av att anställa 

minst en person. 

 

Den flaskhalsen som uppstår vid varumärke 1 med liggande panel är station C2. Våra förslag för 

att motverka den flaskhals var att träna upp montörer som har sitt ursprung i tidigare delar av linan 

för att hoppa in som förstärkning när en vägg med liggande panel av varumärke 1 anländer till 

station C2. Gess de anställda bara tillräckligt med tid så att de lär sig att arbeta som ett team och 

effektivt delar upp arbetet på stationen emellan sig så lär cykeltiden kunna sjunka ganska rejält. I 

början lär det däremot vara ganska ineffektivt eftersom att de anställda mer eller mindre lär komma 

i vägen för varandra på grund av den något begränsade arbetsytan. Men annars förutom föregående 

begränsning så lär det vara ett effektivt sätt att sänka cykeltiden. Den arbetskraft som förs till från 

tidigare delar av linan har i sina ordinära arbetsstationer mycket kortare cykeltid än i flaskhalsen 

vilket gör att de kan anlända till flaskhalsen när de är till största del är färdiga med sin 

ursprungsstation och ändå göra stor skillnad i flaskhalsen.  Eftersom att den metod inte kräver 

några nyanställningar och inte heller kräver några andra investeringar än tid för att de ska kunna 

arbeta effektivt så ser vi detta förslag som något företaget bör satsa på.  

 

Vårt förslag om att ta ut väggar som överskrider den eftersökta cykeltiden och lägga dem på egen 

linan känns som minst realistiskt då detta innebär stora kostnader i form av investeringar för köpa 
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in de maskiner som behövs för en ny lina, finna plats för denna lina och anställa fler montörer som 

kan arbeta på den tillverkningslinan.  

 

Föreslaget om att inte slå ihop väggar i så pass långa längder som innan i kombination med 

föreslaget om att dela upp sista stationen i två stationer samt i kombination med att tillsätta extra 

personal i station C2 vid liggande panel varumärke 1 bör betydligt sänka cykeltiderna i de två största 

och mest frekvent återkommande flaskhalsarna. Detta gör att antalet färdigställda väggblock lär 

öka rejält samtidigt som minuterna som krävs per meter vägg lär minska vilket ökar den totala 

produktionen. Föreslaget om att inte slå ihop väggar i samma utsträckning som innan gör att extra 

montörer inte behöver sättas till lika ofta som innan enligt förslaget om extra montörer på station 

C2. Montören som behöver sättas till enligt förslaget om uppdelning av den sista stationen i två 

delar kan även denna till viss del hjälpa till på station C2 när den blir en flaskhals eftersom att alla 

väggar av varumärke 1 inte har dörr. 

 

 

På det stora hela är de dock bara hypotetiska förslag gjorda av två aspirerande industriella 

ekonomer, som aldrig har sett en byggnadsprocess tidigare. Vi har lärt oss väldigt mycket, men vi 

är övertygade om att med mer erfarenhet kunde det blivit ännu bättre.  

 

Däremot tror vi att våra tabeller nr 5, 6, 7 och 8 (se bilaga 1 för identifiering av orsaker till variation) 

från analysen kan vara en bra grund för fortsatt förbättringsarbete. Versionen i bilagan är utformad 

att anställda själv kan vikta kriterier och göra en adekvat bedömning av stationens lämplighet. 

Modellens utformning gör det möjligt för kvalitetsansvariga att snabbt identifiera några avvikelser 

i processens utformning. Om totalsumman av arbetet är stort, måste totalsumman av hur fort man 

arbetar, och hur fort det är möjligt att arbeta vara lika stor. I en station där förhållandet mellan 

variationsvariablernas totalsummor avviker finns det således ett hinder. Tabellen är helt enkelt till 

för att skapa en överblick över hur stationer bäst ska utformas. Om arbetet är mer, måste stationen 

vara enklare att hantera, arbetet måste delas upp över fler stationer och den måste bemannas med 

fler. Vi har lagt till tabellen som en bilaga ifall det finns intresse att använda den för viktning av nya 

produktionssystem. Vi tror den kan vara till stor hjälp för att finna hur stationer bäst ska utformas 

vid olika stor kundvariation, eller iallafall en utgångspunkt för fortsatt förbättringsarbete.  
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6.2 Slutsatser 

Vilka möjligheter finns det för att höja produktionstakten vid kundanpassad produktion? 

För verksamheter som arbetar med kundanpassad produktion finns det flera problem som 

förhindrar att produktionstakten kan höjas. Framförallt handlar det om att processer inte är 

tillräckligt flexibla. När flera olika produkter tillverkas på en och samma lina med olika mängd 

komplexitet uppstår flaskhalsar. Att sänka cykeltiderna i flaskhalsar bör först och främst göras 

genom att eliminera icke värdehöjande arbetsmoment men ifall detta inte är tillräckligt eller om det 

inte är möjligt så bör företaget omfördela arbetsuppgifterna till närliggande stationer. Den bästa 

lösningen är dock att införa buffertar. Om produktionstakten ska öka i ett produktionssystem utan 

att komplexiteten minskar måste arbetet i flaskhalsstationer kunna utföras snabbare, eller bli gjort 

snabbare. Detta går att göra på flera sätt men fokus bör ligga på att se över nuvarande arbetssätt 

och designval. Och med det menas att skapa initiativ till att omfördela arbetskraft och resurser, så 

att rätt personer finnas på rätt plats för rätt typ av produkt. Det handlar också om att minimera 

skillnaderna mellan de olika typerna av produkter för att göra det lättare för montörer att memorera 

moment, och därmed påskynda processen av inlärning. För varje minut cykeltiden kan minska i 

flaskhalsar, ökar du inte bara genomflödet av produkter, du ökar också utnyttjandegraden på 

anställda. Inom företag där kundanpassning är ett starkt bidragande argument för omsättningen 

finns det ingen orsak alls till att i dagsläget minska mängden kundanpassning. Istället handlar det 

om att möjliggöra en transformation från dagens modell till mass customization. 

  

 

 

6.3 Fördjupade studier 

Cykeltidsanalys av hög höjdare varumärke 1, variationsstudie inom projektering, försäljning och 

leveranser, möjligheter för implementering av en ny IT-lösning, kostnadsanalys av kassationer 

inom väggtillverkningen. 
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Bilaga  

 
 
 
 

Vilken station? C4 C4 C4 C4 

Cykeltidsfaktorer:  Variationsvariabler Viktning av hur stor 
påverkan/kvantitet det 
finns av de olika 
variationsvariablerna på 
stationen  

Betygsätt 
stationens 
variation genom 
att sätta ett 
betyg på varje 
fråga från 
föregående 
kolonn mellan 
1-3 

Vad ska vi tänka på vid 
utformning av varje 
station 

Hur mycket 
arbete som 
behöver göras på 
stationen 

•  Modell  
•  Standard 
•  Paneltyp 
•  Vilken typ 

av vägg 
•  Höjd på 

väggen 

Hur mycket längre tar 
stationen beroende på 

 Modelltypen 
 Standarden 
 Paneltypen 
 Vilken typ av 

vägg det är 
 Höjd på väggen  

Totalt:   Vad måste 
göras i denna 
station?  

  Är alla dessa 
moment 
nödvändiga i 
denna station?  

  Går det att 
förenkla eller 
dela upp 
arbetets 
variationen 
med högt 
betyg över 
flera 
stationer? 

Hur fort man 
faktiskt arbetar 

•  Bemanning 
på stationen 

•  Erfarenhet 
på stationen 

•  Tid till 
förberedelse 

Hur stor  
 Bemanning  
 Erfarenhet 
 Tid till 

förberedelse 
Finns i regel på 
stationen? 

Totalt:  Hur ska vi 
bemanna 
stationen? 

Hur fort det är 
möjligt att arbeta 

•  
Materialnivå
er 

•  Utrymme 
att arbeta 

•  Verktyg 
•  Tekniska 

hjälpmedel 
•  Mallar 

Hur mycket 
 Material 
 Utrymme att 

arbeta 
 Verktyg 
 Tekniska 

hjälpmedel 
 Mallar 

Finns det på stationen? 

Totalt:  Hur ska 
stationen 
utformas? 


