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Sammanfattning  

Sveriges befolkningsmängd ökar hastigt och förväntas öka med ungefär 150 000 

människor per år. Samtidigt ökar medellivslängden på grund av förbättrade 

levnadsförhållanden. Dessa två faktorer resulterar i att behovet av bostäder 

kommer att öka. Boverket beräknar att Sverige kommer att behöva 88 000 nya 

bostäder per år mellan 2015 och 2020, men under 2015 färdigställdes endast 

37600 och 105 000 bostäder beräknas färdigställas under åren 2016 och 2017. 

Eftersom bostadspriserna i Sverige också ökar finns det behov av billiga bostäder 

som kan byggas på kort tid.  

Det är dock med prefabricering möjligt att sänka husbyggnadskostnader, eftersom 

det påskyndar byggnadstiden, reducerar materialspill och är oberoende av 

väderförhållanden. Vid prefabricering finns goda möjligheter att arbeta med 

standardisering då produktionsprocessen är byggd av en kedja av arbetsstationer. 

För att motarbeta bostadsbristen kan det alltså med hjälp av standardisering i 

prefabriceringen gå att minska slöseri för att få en kostnadseffektiv, resurssnål och 

snabb produktion vilket kan leda till billiga hus på kort tid. Följande 

frågeformulering har därför utformats: 

 

”Hur kan prefabricerande byggföretag standardisera sin produktion?” 

 

För att besvara frågeställningen har författarna valt ut ett fallföretag där studien 

tagit plats. Fallföretaget är ett nystartat företag som prefabricerar modulhus och 

enskilda element. Studien går ut på att författarna genom observationer och 

mätningar försöker förstå det rådande läget. När det rådande läget sedan är 

beskrivet utforskar författarna möjligheter för att standardisera arbetsmetoderna.   

 

Studien presenterar sedan ett lösningsförslag i form av en anläggningsplanering 

som ska hjälpa fallföretaget att arbeta med att standardisera produktionsprocessen 

för att öka processcykeleffektivitet, samt standardisera stödprocesser som 

informationsflöde och företagskultur.  
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Summary 

Sweden's population is increasing rapidly and is expected to increase by 

approximately 150,000 people each year. At the same time lifespan increases due 

to improved living conditions. These two factors result in an increased demand for 

housing. Boverket estimates that Sweden will need 88,000 new homes per year 

between 2015 and 2020, but in 2015 only 37-600 new homes where completed 

and only 105,000 homes are expected to be completed in 2016 and 2017. Since 

housing prices in Sweden too are increasing there is a need for cheap housing that 

can be built in a short period of time. However, with prefabrication it is possible 

to lower house construction costs as it speeds up the construction time, reduces 

material waste and does not relay of weather conditions. Prefabrication offers 

good opportunities to work on standardization as the production process is built 

by a chain of workstations. To counteract the housing shortage, standardization of 

prefabrication processes can thus reduce waste to achieve a cost-effective, non-

wasteful and rapid production, which can lead to cheap housing with short led 

times. The following questionnaire has therefore been formulated: 

 

"How can construction companies who work with prefabrication standardize their 

production process?" 

 

To answer the question, the authors have chosen a case company where the study 

took place. The case company is a new company which prefabricates module 

houses and elements. The study is based on the authors trying to understand the 

current situation through observation and measurements. Once the current 

situation has been described, the authors explore possibilities for standardizing 

work methods. 

The study then presents a solution proposal in the form of a facility plan to help 

the case company work to standardize the production process to increase process 

cycle efficiency, as well as standardize support processes such as information 

flow and corporate culture. 
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Abstrakt 

Studien undersöker hur ett byggföretag som arbetar med prefabricering kan 

standardisera dess produktionsprocess och stödaktiviteter. Studien försöker även 

genom reducering eller eliminering av slöseri förbättra processcykel 

effektiviteteten. Studien genomförs på ett fallföretag. Fallföretaget är nystartat och 

tillverkar modulhus och element. Fallföretaget saknar ett standardiserat 

produktionsflöde och arbetsuppgifter. Det råder också kommunikationsbrister då 

majoriteten av operatörerna är första generationens invandrare från olika länder. 

Studien kommer genom mätningar och observationer fram till att en 

anläggningsplanering med ett standardiserat produktionsflöde och fasta 

arbetsstationer kan minska slöseri och för att förbättra processcykel effektiviteten 

hos fallföretaget 

 

Nyckelord 

industriell ekonomi, byggindustri, Prefabricering, SIP-metoden, modulhus. 

standardisering, processcykel effektivitet (PCE), spagettidiagram. 
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Förord 

Rapporten är gjord som avslutande examensarbete för utbildningen Industriell 

Ekonomi, högskoleingenjör, Linnéuniversitetet i Växjö 18/5–2017. Författarna 

har under tiden rapporten skrivits haft hjälp för att kunna genomföra 

examensarbetet.  

 

Ett speciellt stort tack till Kenton Knowles grundare för fallföretaget, Prefabriken, 

som varit vår handledare från fallföretaget. Tack för att vi fick komma och utföra 

vårt examensarbete hos er. Även tack för transport och boende i Malmö under 

data insamlingsprocessen. Kenton har engagerat och motiverat bidragit till 

examensarbete med att besvara våra många frågor. 

 

Vi vill även tacka ledningen på Prefabriken som hjälpt oss att förbättra våra 

preliminära förslag och även gett oss informationsunderlag vid behov. Vidare vill 

vi även tacka alla operatörer som varit tålmodiga och snälla att besvara på frågor 

då det har varit svårigheter med språkbarriärer. 

 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till handledaren Tobias Schauerte som väglett 

oss genom arbetets gång. För att ha bidragit med kunskap till arbetet. Med ett 

flertal handledarmöten hjälpt till att förbättra arbetet och granskat resultatet.  

 

Slutligen vill vi tacka examinatorn Mirka Kans som bidragit med kunskap i 

skrivteknik och rapportstruktur. Som dessutom granskat och kommit med 

förbättringsförslag till rapporten. Vidare vill vi tacka våra medstudenter Isak 

Linse och Viktor Haraldsson på programmet Industriell ekonomi som tagit sig 

tiden att läsa och opponera vårt arbete ett flertal gånger under vårterminen 2017.  

 

Linnéuniversitetet, Växjö, 18 Maj 2017. 

 

Philip Siltberg                     Erica Lundkvist Siltberg                   Kwadwo Owusu-

Mari 
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åpp 

1 Introduktion 

I kapitlet behandlas bakgrunden och vår problembeskrivning i examensarbetet, 

där efter definieras mål och syfte med arbetet. Vidare finns även ett avgränsnings 

kapitel och en förklarning av särskilda begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige förväntar man att befolkningsmängden kommer att fortsätta öka i hög 

takt, med ungefär 150 000 människor per år. Detta beror främst på en fortsatt hög 

invandring som kommer till följd av oroligheter i världen. Det beräknas även att 

fler personer kommer att födas och medellivslängden kommer att öka (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). På grund av den förväntade populationsökningen så kommer 

behovet av bostäder också öka. Boverket beräknar i sin prognos att Sverige 

kommer behöva 710 000 nya bostäder mellan år 2015 och år 2025 och 440 000 

beräknas behövas redan år 2020. Således behöver Sverige 88 000 nya bostäder per 

år mellan 2015 och 2020 (Boverket, 2016). Under år 2015 färdigställdes endast 

37–600 bostäder och under åren 2016 och 2017 beräknar man att totalt 105 000 

kommer att färdigställas. Trots att bostadsbyggandet ökat kan man idag inte möta 

den efterfrågan som finns och väntas. Detta kommer bidra till stor press på den 

svenska bostadsindustrin (Boverket, 2016). Den ökade befolkningen kräver en 

stor effektivisering i byggandet av nya hus för att motverka den ökade 

bostadsbristen som råder i Sverige. Trots detta är utvecklingsgraden för 

husbebyggelse lågt. Detta medför att det behövs ett nytt tänk för byggandets 

metoder och processer (Fernström & Kämpe, 1998).  

 

Under de senare decennierna har även en allt mer globaliserad marknad utvecklats 

där Sverige står inför en svårighet att utmana lågkostnadsländer. Enligt SCB 

(2013) flyttar allt mer svenska företag sin produktion utomlands. Detta på grund 

av bland annat en önskan att sänka sina produktionskostnader. Utflyttningen har 

möjliggjorts genom att hinder så som kommunikation på långt avstånd och 

globala transportkostnader har minskat (SCB, 2013). Detta kommer på långsikt få 

negativ effekt på samhällsekonomin i form av lägre sysselsättningsgrad i Sverige. 

Således krävs det att det tillkommer nya växande företag i Sverige samt att de 

redan etablerade verksamheterna expanderar för att kompensera för utflyttningen 

av verksamheter (Wallen & Fölster, 2005). 

 

Globaliseringen är en följd av den allt mer tekniska värld som utvecklats och till 

följd av den mer interaktiva världen har nya marknader öppnats upp samtidigt 

som marknaderna blir allt mer krävande och konkurrensutsatta (Stranne, 2004). 

Dagens tillverkningsindustri ställer därför högre krav på utnyttjandet av företags 

resurser och för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga på sin marknad krävs det att 
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producerande företag skall producera mer för mindre resurser och ständigt vara i 

rörelse. Samtidigt som tillverkningsföretag måste möta kunders behov av 

produkter utav hög kvalité, kort leveranstid och till ett konkurrenskraftigt pris 

(Bjurström, 2016). 

 

Enligt SCB (2017) ökade priserna för nyproducerade bostäder med hela åtta 

procent mellan åren 2014 och 2015 (SCB, 2017). Det är dock möjligt att reducera 

produktionspriserna på bostäder genom att prefabricera bostäderna istället för att 

använda sig av traditionella byggnationstekniker. Detta eftersom prefabricerade 

komponenter påskyndar byggnadstiden och därmed minskar personalkostnaderna. 

Arbetet kan inte heller försenas på grund av dåliga väderförhållanden, vilket ofta 

förekommer vid traditionella byggnadsmetoder. Vid prefabricerade komponenter 

förekommer också mindre materialspill än om man hade byggt på en 

byggarbetsplats (CMHC, 2017). Det är aktuellt att arbeta på detta sätt eftersom 

den rådande marknadssituationen utvecklas mot en högre prioritet på 

produktutveckling inom förproducerade volymer av träelement och moduler som 

tillverkas med en industriell metod (Lindblad, 2016). 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Det finns stora möjligheter för företag i prefabriceringsbranschen att erbjuda sina 

kunder stora förbättringar inom kostnad, tid och produktivitet jämfört med de 

traditionella byggsätten (Shahzad, 2015). Allt som inte adderar värde till en 

produkt som kunden vill betala för är betraktat som slöseri. Det krävs att företag 

arbetar aktivt med eliminering av slöserierna (Pascal, 2007). Det är inom detta 

område prefabriceringsföretag har en fördel i att aktivt kunna arbeta med 

förbättring jämfört med de traditionella byggföretagen. En av de mest kostsamma 

och vanliga slöserierna är defekter och kontroll, med detta menas att en produkt är 

felaktig på grund av ett produktionsfel. Företag kan minska deras antal defekta 

enheter genom att arbeta med standardisering och rutiner i deras processer. En 

följd av detta borde även leda till en förbättring i processernas cykeltider då 

operatörerna skapar en vana och lär sig arbeta mer effektivt (Gustavsson m.fl., 

2012).  

 

Det är viktigt att stor fokus läggs på värdeflödet där processer är byggda av en 

kedja av aktiviteter från första till sista steg där kedjan bör präglas av få 

överlämningar (Bjurström, 2016). Genom standardisering är det möjligt att öka 

produktiviteten och kvaliteten i tillverkningen av de enskilda delarna (Bergman & 

Klefsjö, 2012) 
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Genom standardisering kan ett företag skilja på de aktiviteter som faktiskt är 

värdeskapande för kunden och vad som är slöseri till exempel materialspill, 

överproduktion eller onödiga rörelser i fabrikslokalen. Om ett företag kan 

reducera de icke- värdeskapande aktiviteterna kan produktionskostnaderna sänkas 

och därmed slutpriset för kund samtidigt som företag bibehåller eller ökar 

kvaliteten (Pascal, 2007).  

 

Ovanstående diskussion leder till att följande frågeformulering har utformats: 

Hur kan prefabricerande byggföretag standardisera sin produktion? 

 

 

1.3 Mål & Syfte 

 

Genom att följa och studera fallföretagets produktion skapa förståelse för hur 

standardisering av en produktionsprocess kan utföras. Genom att identifiera 

produktionsstörningar skall studien ge förståelse till varför de finns och hur de kan 

förbättras. I arbetet kommer det ske en nulägesanalys med syfte i att identifiera 

fallföretagets nuvarandetillstånd. Syftet för studien är att analysera och diskutera 

rekommendationer för standardisering med mål att öka produktionskapacitet och 

minska slöseri. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Då examensarbetets tidsram är begränsad måste gruppen ta ställning till vilket 

arbete som är rimligt att utföra. Processer innan modulhusbygget startar samt den 

process som uppkommer då modulerna lämnat verkstaden kommer ej tas i 

beaktning. Vidare kommer avgränsningar göras till att endast behandla 

produktionen för diverse element och inte de processer som tillkommer efter det 

att elementen byggs ihop till modul. Författarna kommer inte att implementera de 

förbättringsförslag som presenteras utan endast argumentera för dem med hjälp av 

observationer och teori. Arbetet kommer inte ta hänsyn eller nämna 

specialbeställningar fallföretaget kan få men ha dessa i beaktning.  
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1.5 Förklarning av begrepp 

 

Souterrain – Ett hus som ligger i en sluttning. 

Modul – En barack eller en del av ett hus med väggar, tak och golv som 

färdigställts i fabrik.  

Element – Samlingsord för golv, tak, eller vägg. 

Prefabricering – Förhandstillverkade byggnadselement. 

Köldbryggor – Uppkommer då en konstruktionsdetalj har kontakt med både ut- 

och insida och leder värme från den varma insidan till den kalla utsidan.  

Väta – Blött eller fuktigt.  

Förädla – Då man arbetar med råmaterial och skapar en produkt.  

Värdeskapandetid – Den tid de tar att förädla en produkt för att uppnå kundens 

krav och förväntningar. 

Icke värdeskapandetid – Tid som inte förädlar en produkt. Slöseri. 

Littrering – Då man sätter en beteckning, bokstäver eller ett nummer, för att 

påvisa att mer information finns att hämta om denna detalj.  

Ledtid – Beskriver tiden det tar från att order påbörjas tills färdig produkt 

transporteras till kund. 

Cykeltid – Beskriver tiden från att en process påbörjas tills den är färdig. 
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2 Metodologi 

 

I kapitlet beskrivs metoder, vetenskapliga synsätt och tillvägagångssätt som 

används för att utföra en vetenskaplig forskning. Vidare beskrivs vilka metoder 

som författarna valt att använda för att uppnå målet med fallstudien. 

 

2.1 Vetenskapligt Förhållningssätt 

 

Vetenskapligt förhållningssätt beskriver hur forskning bör utföras och studeras. 

Två radikalt olika vetenskapliga synsätt är positivism och hermeneutik. Sedan 

1800-talet har det diskuterats vilken av de två metoderna som är den bästa och 

sanningen är att de båda två kompletterar varandra i en praktisk studie 

(Andersson, 2014). 

 

Den franske sociologen Augueste Comte ville på mitten av 1800 talet skapa en 

vetenskaplig metodologi som går att applicera på alla vetenskaper. Comte hade 

fysiken som förebild och menade att kunskap skulle vara positiv och gynna 

människans utveckling. Kunskap skall verifieras genom iakttagelser som är 

logiskt beprövad eller uppfattad med något av människans fem sinnen. Resultatet 

av Comtes studie blev positivism. Positivistisk forskning grundar sig i att kunskap 

skall följa vissa generella lagar, där den beskriver en orsak/verkan samband. 

Vidare skall helheten i ett problem inte betraktas utan istället skall forskaren dela 

in problemet i mindre enkla beståndsdelar och sedan studera delarna var för sig. 

Metodologin försöker dessutom skilja på icke-vetenskapliga faktorer så som 

religion och personliga åsikter från vetenskapliga, det vill säga att ett experiment 

skall få samma resultat även om det utförs av två helt olika personer (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

Hermeneutik är positivismens motsats. Metodologins betydelse är tolkningslära 

och är en riktning för forskare. Forskningen i hermeneutiken börjar med att 

forskaren studerar och tolkar därefter försöker forskaren förstå 

grundbetingelserna. Hermeneutiken står idag för kvalitativa tolknings- och 

förståelsesystem där forskarrollen är öppen för tolkning. Forskarens tolkning 

baseras på dennes känslor, tankar, intryck och tidigare erfarenheter vilket därmed 

präglar forskarens arbete. Således kan forskning ge olika resultat beroende på vem 

som forskar. Synsättet skiljer sig även från positivismen då forskningsunderlaget 

betraktas i sin helhet istället för det positivistiska synsättet som betraktar 

problemet del för del (Patel & Davidsson, 2011). 
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Studien kommer att observera fallföretagets olika processer för att få förståelse för 

flödet i deras produktion. Detta för att få fram underlag till förbättringar i form av 

standardisering i företagets produktion. Studien genomförs efter det 

hermeneutiska synsättet eftersom resultatet som studien producerar inte kommer 

att vara entydigt eller generellt, samt kräver en helhetsförståelse av 

problemområdet. 

 

 

2.2 Vetenskapligt Angreppssätt 

 

Relationen mellan teori och empiri beskrivs utifrån det valda vetenskapliga 

angreppsättet. Vanligtvis brukar det sägas att det finns tre olika angreppsätt. Dessa 

är deduktion, induktion och abduktion. 

  

Deduktiv forskning kännetecknas av att slutsatser om skilda faktum konstateras 

utifrån befintlig teori och principer. Från redan bevisad teori dras nya hypoteser 

vilka bevisas genom empirisk prövning. Exempel på deduktiv forskning är när 

efterfrågad datainsamling, så som cykeltider, ställtider, stopptider bestäms utav 

befintlig teori. Risken med deduktiv forskning är att när den använder befintlig 

teori för att stödja forskarens hypotes kan den valda teorin rikta forskningen åt ett 

särskilt håll eller område (Esaiasson m.fl., 2017). 

 

Induktiv forskning sker då empirisk datainsamling och observationer medför en 

ny teori eller hypotes utan hänsyn till tidigare befintlig teori. Således finns en 

strävan att generera ny kunskap på ett sätt som är opåverkat av tidigare studier 

(Esaiasson m.fl., 2017).  

 

Abduktion är en kombination utav deduktion och induktion som karakteriseras 

genom att första steget är induktiv forskning, där en ny hypotes tas fram och testas 

empiriskt, för att sedan gå vidare till andra steget som är att jämföra den nya 

teorin med den befintliga. Angreppssättet har fördelen att det inte låser forskaren 

på något sätt (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Valt angreppsätt för studien är abduktion då det möjliggör användning av både 

induktivt och deduktivt arbetssätt. Till en början kommer studien präglas av 

induktivt arbetssätt eftersom vi observerar fallföretagets produktion för att sedan 

skapa underlag för hur processen kan förbättras. Därefter kommer studien att 

styras mot ett deduktivt arbete då hjälp tas av befintlig teori för att jämföra denna 

med den insamlade empiriska data för att uppnå fallstudiens mål.  
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2.3 Forskningsmetod 

 

Vid genomförandet av en studie finns det olika metoder som kan användas. 

Samtliga metoder är inte lämpliga för alla sorters undersökningar. De vanligaste 

metodtyperna som man skiljer mellan är kvalitativmetod och kvantitativmetod 

(Gillham, 2000). 

 

Kvantitativa metoder handlar om sådant som lätt går att beskriva med siffror och 

är speciellt användbara vid en generalisering av en mindre grupp. Kvantitativa 

undersökningar omfattar ofta en samling mer eller mindre matematiskt avancerade 

metoder för att analysera data som kan skrivas som siffror. En av de vanligaste 

kvantitativa metoderna är enkät & intervjuundersökningar som består av 

frågeformulär, där frågorna är utformade för att besvara undersökningsfrågan 

(Eliasson, 2013). 

 

Kvalitativa metoder handlar till skillnad från kvantitativa metoder om sådant som 

kan beskrivas i ord. Kvalitativa metoder passar därför bättre då studien gör en 

djupdykning då det inte är viktiga att generalisera. De två vanligaste metoderna 

inom det kvalitativa arbetssättet är observationer och intervjuer. Den kvalitativa 

metoden passar bäst när man vill förstå sammanhang som inte är uppenbara 

(Eliasson, 2013). 

 

I denna studie så har en kvalitativ metod tillämpats då författarna har valt att göra 

en djupdykande undersökning i ett specifikt fallföretag. Problemställningen som 

beskrevs tidigare i rapporten leder läsaren till att förstå att studien tar fram ett 

lösningsförslag som kan användas i detta specifika fall, men även på andra 

liknande företag, utan att nödvändigtvis vara den enda lösningen. Underlaget som 

används för att skapa lösningsförslaget är information som samlas in genom 

observation av produktionen och intervjuer med personal på företaget. 

Informationen är i form av beskrivningar och tolkningar och är av den typen som 

kan beskrivas i ord. Data i form av tidmätningar genomförs också i produktionen 

för att stärka och verifiera den informationen som insamlats genom intervjuer och 

observationer.  
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2.4 Undersökningsmetod 

 

Utifrån forskningsproblemet skall det bestämmas hur undersökningen skall läggas 

upp. Vilka undersökningsmetoder forskarna vill använda för att samla in den 

nödvändiga informationen för att kunna besvara sin problemformulering. De tre 

vanligaste undersökningsmetoderna är survey-undersökning 

(frågeformulärundersökning), fallstudie och experiment (Patel & Davidsson, 

2011). 

 

Frågeformulärundersökning är oftast baserad på att en större grupp individer 

besvarar frågeformulär kring ett valt forskningsområde. I denna forskningsmetod 

är generalisering ofta ett bekymmer, forskarna ställer sig frågan om en enskild 

individ rättvist kan representera en grupp individer. Därav bör det i 

frågeformulärundersökningar läggas vikt vid hur individer väljs ut eftersom om 

urvalsgruppen är stor kan det saknas resurser att involvera alla i undersökningen. I 

det fall forskningen kan nå ut till en hel urvalsgrupp kallas det totalundersökning. 

I de fall forskningen inte når ut till alla individer i en urvalsgrupp måste forskarna 

utföra ett slumpmässigt urval, där de individer som blivit utvalda får representera 

populationen (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Fallstudiemetoden används vanligen när forskarna skall undersöka en process 

eller studera en förändring över tid. I en fallstudie skall forskarna utgå från ett 

helhetsperspektiv där heltäckande data samlas in om processen/processerna (Patel 

& Davidsson, 2011).  

 

Den experimentella undersökningsmetoden används i de fall då forskarna är 

intresserade av att se hur enstaka faktorer påverkar en utvald faktor som forskarna 

är intresserad av. I användandet av experimentella metoden är det viktigt att på 

samma sätt som i frågeformulärundersökningen ha ett slumpartat urval av 

individer som kan generalisera en större population. Undersökningsmetoden är 

dock i behov av ytterligare en grupp, en så kallad kontrollgrupp. Kontrollgruppens 

uppgift är att delta i samma experiment där de utvalda faktorerna inte förändras 

och på så sätt agerar gruppen som referens till experimentet. Experimenten kan 

utföras på två olika sätt laboratorieexperiment och fältexperiment. Det första är att 

föredra då samtliga personer kan utsättas för exakt samma förhållande i varje test 

medan fältexperiment kan opåverkbara faktorer såsom väder och vind påverka det 

givna resultatet (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Då forskarna undersöker ett verkligt fall hos ett fallföretag tenderar detta arbete att 

vara en fallstudie. Undersökningen börjar med att behandla fallföretagets helhet 
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för att sedan gå in djupare i en utvald process för att förändra processen och 

studera dess förändring.   

 

 

 

2.5 Datainsamling 

 

Insamling av data kan ske på olika sätt, detta kan göras genom att samla in nya 

data med hjälp av t.ex. mätningar. Alternativet är användandet av data som redan 

samlats in vid ett tidigare tillfälle. Man skiljer mellan primärdata och 

sekundärdata (Dahmström, 2011). 

 

Primärdata kallas den typen av data som är ny. En av de viktigaste fördelarna med 

att använda primärdata är att uppgifterna är aktuella och kan anpassas till den 

gällande frågeställningen (Dahmström, 2011) 

 

Sekundärdata kallas den typen av data som redan är insamlad vid ett tidigare 

tillfälle. Fördelen med att använda sekundärdata är att det ofta är billigare för de 

som genomför studien (Dahmström, 2011). 

 

Intervjuer finns i olika typer, långa korta styrda eller öppna. Intervjuer används för 

att t.ex. få fram alternativ till lösningar till problem, för att förhöra eller för att få 

fram fakta eller känslor. Intervjuer kan göras både i grupp och individuellt. Korta 

intervjuer är ofta strukturerade medan de långa är öppna (Kylén, 2004). 

 

Observationer är den vetenskapliga metodens grundval och sker genom att 

faktainsamling av en process där händelser och företeelser observeras 

(Denscombe, 2004). 

 

Studien kommer använda sig av primärdata då mätningar och observationer sker 

under studiens gång och görs av författarna själva. Sekundärdata används också 

men bara i form av litteratur i form av teori. Intervjuer sker också under studiens 

gång i form av gruppmöten med fallföretagsledningen samt enskilda intervjuer 

med fallföretagets operatörer, både strukturerade och öppna intervjuer genomförs. 
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2.6 Sanningskriterier 

 

För att en studie ska vara trovärdig, krävs det att den utförs på ett sätt som visar att 

studien har god validitet, reliabilitet samt på ett objektivt sätt. Metoden ska vara 

tydligt beskriven och gemene man ska kunna utföra studien på samma sätt och få 

ett liknande resultat (Teorell & Svensson, 2007). 

 

När man granskar en studie måste läsaren ställa sig frågan om det finns någon 

anledning att ifrågasätta giltigheten i undersökningen. I vetenskapliga 

sammanhang används termen validitet för att beskriva en studies giltighet. Ett sätt 

att definiera validitet är att säga att en valid mätning mäter det den är avsedd att 

mäta, en mätning kan också anses vara valid om den saknar mätfel som upprepar 

sig på ett förutsägbart sätt. Det finns olika former av validitet, exempel på dessa är 

ytvaliditet och extern validitet. Ytvaliditet är den vanligaste formen och innebär 

att mätaren anser sig ha god validitet i sina mätningar endast eftersom denne 

tycker att det är självklart att mätningen mäter det den är avsedd till att mäta. 

Extern validitet innebär att ligger på en sådan nivå att en individs mätvärde kan 

användas för att pålitligt förutsäga dennes mätvärde på en annan variabel. 

(Rosengren & Arvidson, 2005). 

 

I de flesta mätningar som genomförs förekommer någon form av slumpmässiga 

störningar, detta kan leda till ett större eller mindre mätfel. Om det ofta 

förekommer stora mätfel blir mätning opålitlig, och ju mindre slumpmässiga 

mätfel som förekommer desto trovärdigare blir mätningen. Frånvaron av de 

slumpmässiga mätfelen kallas för reliabilitet, en mätning har alltså god reliabilitet 

där det förekommer få slumpmässiga mätfel (Rosengren & Arvidson, 2005). 

 

Att genomföra en studie på ett objektivt sätt innebär att de slutsatser som dras ska 

vara oberoende av individernas egna värderingar (Teorell & Svensson, 2007). 

 

För att studien ska anses vara valid har observationerna som genomförts av 

författarna pågått under så lång tid som möjligt under flera olika tillfällen för att 

kunna konstatera att den rådande situationen är statisk och inte endast tillfällig. 

Intervjuer har gjorts av operatörer men också av ledningspersonal för att få en hel 

bild och tidmätningarna som gjorts har författarna genomfört efter en 

standardiserad mall upprepade gånger för att då ett trovärdigt resultat. Författarna 

anser att studien kan anses som valid eftersom om tre andra slumpvist valda 

personer som utför studien på samma sätt troligtvis skulle identifiera samma 

problem. 
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För att genomföra studien med god reliabilitet kommer många mätningar 

genomföras för minimering av osymmetriska mätfel. För att genomföra studien på 

ett objektivt sätt kommer slutsatser endast baseras på faktiska data. Objektiviteten 

ökar även då författarna inte har någon som helst koppling till fallföretaget mer än 

studien. 

 

2.7 Källkritik 

Idag kan vem som helst publicera obegränsat med information som i dagens 

media får stor spridning, vilket medför till en ökad risk att oriktiga eller 

tillrättalagda uppgifter får spridning. Källkritik var tidigare en metod för forskare 

men med dagens media medför detta att varje person tar eget ansvar för att 

granska information. I juridiken skiljs det på teknisk bevisning (kvarlevor) och 

vittnesuppgifter (berättelser). Genom att hålla isär berättelse och berättare bedöms 

trovärdigheten i berättelsen samt hur denna kan variera efter vem som berättar 

den. Det finns fyra regler för att systematiskt kunna tolka och bilda sig en 

uppfattning om trovärdigheten i det som läses.  

 

1. Äkthet - Ett grundläggande krav på ett källmaterial är att det är äkta, detta 

påvisas genom två eller fler oberoende källor som i sin tur är till hjälp för 

att göra en tydlig analys.  

2. Oberoende - Handlar om det faktiska innehållet. Här skiljs det på tre olika 

typer. Den första om möjligheter att kunna bekräfta en berättelse. 

Trovärdigheten ökar då det faktiska påståendet går att bevisa med hjälp av 

oberoende källor. Den andra om avståndet mellan berättare och berättelse. 

Primära (förstahandskällor) är mer trovärdiga än sekundära 

(andrahandskällor). Den tredje och sista oberoendeaspekten handlar om 

berättarens grad av oberoende. För att öka trovärdigheten är det viktigt att 

berättaren har en oberoende och opåverkad inblick i det som berättas. 

Berättelsen bör källkritiskt analyseras hurvida berättaren kan ha en vinklad 

syn på det som berättas.  

3. Samtidighet – Dess längre tid som flyter mellan händelsen och berättelsen 

desto större risk att information har tappats eller tillkommit. Därför är det 

viktigt att veta intervallet mellan händelsen och när berättelsen skrevs ner. 

4. Tendens - En berättelse kan betraktas som tendentiös om berättaren har en 

tendens att berätta en snedvriden, avsiktlig och tillrättalagd berättelse. Här 

analyseras i vilken miljö eller under vilka omständigheter en berättelse 

blivit till. Sanningshalten i en berättelse bedöms genom att bedöma 

berättarens tendens. Huvudregeln är att aldrig lita på en tendentiös källa.  
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När man noggrant analyserat och bedömt äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens hos ett påstående skall informationen vägas samman och slutligen måste 

man göra ett systematiskt resonemang kring de olika källornas trovärdighet 

(Alexandersson, 2012). 

 

Under studiens gång kommer samtliga punkter has i åtanke, detta för att själva 

vara säkra på det som skrivs är vetenskapligt korrekt samt för att öka rapportens 

trovärdighet.  

 

2.8 Sammanfattning av vald metod 

 

Figur 1. Sammanfattning av vald metod för studien. 
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3 Förstudie  

I detta kapitlet beskrivs en observation över hur nuläget i fallföretaget ser ut. Här 

presenteras bakgrunden som visar hur studien kommer att genomföras och varför. 

 

Prefabriken tillverkar kundspecificerade modulhus i fabrik. Företaget är relativt 

nytt i branschen och har endast haft aktiv produktion i cirka ett och ett halvt år. 

Inom en snar framtid förväntar sig Prefabriken att orderingången kommer att öka 

och därför måste deras produktionskapacitet förbättras för att klara av det ökade 

antalet order.  

 

Produktionspersonalen på företaget är nyanlända flyktingar eller första 

generationens invandrare och de flesta saknar erfarenheter från byggindustrin. 

Prefabriken saknar för tillfället fasta arbetsstationer och standardiserade processer 

vilket har medför en låg produktivitet. Bristen på erfarenhet kombinerat med 

bristen på standarder gör det svårt för operatörerna att arbeta effektivt och felfritt. 

Avsaknaden av fasta arbetsstationer leder till att operatörer får lägga mycket tid 

till förberedelser av material och verktyg varje gång de skall starta en ny process. 

 

Studien kommer fokusera på att ta fram ett förbättringsförslag som ger ett 

tydligare produktionsflöde där det finns fasta arbetsstationer och standardiserade 

arbetsuppgifter. Målet är att öka Prefabrikens produktionskapacitet genom att 

minska eller eliminera slöserier, men även för att göra det lättare för de oerfarna 

operatörerna att arbeta på rätt sätt och minska mängden omarbete. 
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4 Teori 

I detta kapitel beskrivs nödvändig teori, teoretiska verktyg och tidigare forskning 

som är relevant och behandlas under studiens gång. 

 

4.1 Nulägesanalys 

En kartläggning av företagets nuvarande tillstånd kallas värdeflödesanalys, denna 

ger ett helhetsperspektiv på information om hela tillverkningsprocessen, från 

leverans av råmaterial tills det att produkten når kunden samt att kunna följa 

informationens väg. I en värdeflödesanalys visualiseras tillverkningsprocessen för 

att kunna få en övergripande och lättförståelig omfattning av processen, som är 

enkel att studera.  

Ett första steg är att observera vilka tillverkningsprocesser som finns. Dessa 

visualiseras som en processruta och definieras som en process var vid materialet 

förädlas. Denna processruta kan motsvara flera aktiviteter och en ny processruta 

sätts då monteringsprocessen avskiljs av ett mellanlager. Varje processruta kan 

innehålla information om bland annat cykeltid, ställtid, antalet medarbetare samt 

operativ arbetstid. Mellanlager visualiseras i form av en triangel som anger 

information om storlek samt lagringstid.  

 

Nästa steg är att observera transport till och från företaget. Detta visualiseras i 

form av ett transportfordon. Inkommande råmaterial bör innehålla information om 

leveransstorlek, leveransdagar samt minsta beställning. Utgående produkter bör 

innehålla information om antal leveranser, storlek samt packningsinformation.  

En viktig del är att kartlägga informationsflödet, detta visualiseras från höger till 

vänster med hjälp av pilar och här skiljer man på information som skickas 

elektroniskt och information som hanteras manuellt. Produktionsplaneringen som 

ofta är grunden för bearbetning och delegering i flödet kan ritas in som en 

processruta vilken information utgår ifrån. I detta steg observeras även 

information som är extra viktig för att de olika processerna skall veta hur mycket 

och när de skall leverera till efterföljande process, detta kan till exempel ske 

genom ett tryckande eller alternativt ett dragande system, även detta visualiseras 

med hjälp av tjockare pilar mellan processrutorna. 

 

Den sista delen är att räkna ut produktens ledtid samt dess värdehöjning. Detta 

visualiseras genom en tidslinje. Ledtiden är den tid de tar för en artikel att färdas 

genom hela produktionen, förädlas och sedan fraktas till kund. Ledtiden placeras 

på tidslinjen under lagertriangeln och anges i dagar. Värdehöjningstiden är den tid 

som faktiskt skapar värde för kunden, d.v.s. då den förädlas.  
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Målet med en värdeflödesanalys är att kunna eliminera grundorsaker till slöseri 

och skapa mervärde för kunden. Den ger möjlighet till idéer för förändring samt 

att kunna diskutera dessa och analysera konsekvenser (Rother & Shook, 1998). 

 

Teorin on nulägesanalys används i kapitel 5 ”Empiri & Analys” då författarna 

genomför och analyserar en nylägesbeskrivnig på fallföretaget. 

 

4.2 Processer 

En process kan definieras som ett nätverk av sammanhängande processer som 

transformerar exempelvis information och material till varor och tjänster. 

Processer inom ett företag ska skapa värde åt kunden och samtidigt använda sig 

av så lite resurser som möjligt. Då en process är tydligt utformad kan man få ut 

information om hur väl processen tillfredsställer kundens behov. Ett företag kan 

beskrivas som ett nätverk av processer, man skiljer mellan tre olika processer, 

dessa är huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

• Huvudprocessernas uppgift är att förädla de produkterna erbjuds och 

uppfylla den externa kundens förväntningar. Ett exempel på en 

huvudprocess är till exempel produktutveckling. 

• Stödprocessernas uppgift är att tillhandahålla resurser till huvudprocessen. 

Stödprocessernas kunder är till skillnad från huvudprocesserna interna och 

kan vara processer som till exempel rekryteringsprocessen eller 

underhållsprocesser. 

• Ledningsprocessernas uppgift är att besluta om företagets mål och 

strategier för att förbättra företagets processer. Ledningsprocessernas 

kunder är precis som stödprocessernas interna (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Teorin om processer hjälper läsaren att förstå när författarna skiljer mellan olika 

typer av processer, samt när författarna beskriver fallföretagets processer.  

 

 

4.3 Processcykeleffektivitet (PCE) 

Processcykeleffektivitet (PCE) är ett mått på hur mycket tid av alla aktiviteter som 

är värdeskapande och fås i måttet procent. För att räkna ut PCE används formeln: 

 

𝑃𝐶𝐸 =  
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
  

 

För att kunna räkna ut PCE måste identifiering av samtliga aktiviteter ske, dessa 

delas in i tre olika kategorier (Nasution, Jo & Nasuation, Ja., 2013). 



  
 

 

16 
 

• Värdeskapande aktiviteter är samtliga aktiviteter som adderar värde i en 

produkt som kund är villig att betala för det vill säga förädlande processer 

(Dennis, 2007). 

• Icke värdeskapande aktiviteter är de som kunden inte vill betala för. Dessa 

aktiviteter är slöserier och kostar pengar för företaget. För att uppnå hög 

PCE är det viktigt att eliminera dessa (Dennis, 2007). 

• Ej värdeskapande med nödvändiga aktiviteter är de aktiviteter som inte 

förädlar produkten men måste utföras. Detta kan tillexempel vara att 

transportera en produkt mellan två olika stationer. Dessa vill man reducera 

så de är så lite tidskrävande som möjligt (Dennis, 2007).  

Ledtiden räknas ut genom att addera samtliga ovan nämnda aktiviteter till en 

klumpsumma 

 

Teorin kommer användas för att räkna ut fallföretagets PCE värde. För att sedan 

kunna jämföra våra resultat och se hur PCE värdet förändras med hjälp av våra 

lösningsförslag.  

 

4.4 Standard 

 

Syftet med standardiserat arbete är att skapa stabila och säkra processer samt att 

ge goda förutsättningar för förbättring. Standarden man vill skapa är det sätt att 

arbeta som gör att alla andra möjliga sätt att göra uppgiften på anses löjliga. Enligt 

Henry Ford (1926) är det dock viktigt att inte se standarden som långvarig, den 

bästa standarden vi vet idag ligger tillgrund för morgondagens förbättringar. Peter 

Wickens menar att engagerade och involverade medarbetare uppnås genom att 

kombinera utförandet (standarden) med tänkandet (förbättringen) (Bicheno & 

Holweg, 2009). En korrekt och bra standard kan endast uppnås genom upprepade 

försök och ändringar på produktionsgolvet. Således är det viktigt att involvera 

operatörerna i arbetet. Genom att skriva ner och planera en arbetsuppgift gör att 

man måste tänkta steg för steg hur arbetsuppgiften utförs. Bara då kan man börja 

tänka på varför arbetsmomentet görs på ett visst sätt och vad det finns för andra 

alternativ (Bicheno & Holweg, 2009) Sättet att arbeta skall vara så enkelt att 

förstå så vem som helt kan utföra uppgiften. Standarder är ofta förknippade med 

fysiska handlingar, men en stor del av standardiserat arbete handlar också om det 

visuella. Standarder handlar om att skapa en bas för jämförande, så att en 

avvikelse lätt kan identifieras och motverkas. En standard kan alltså vara till 

exempel en visuell tavla som visar en avdelnings kapacitet, flöde och cykeltider. 

Det blir då lätt att se vad som ska hända (Dennis, 2007). 
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Genom dialog med operatörer och observation av arbetsprocesser och moment 

som utförs under besök hos Prefabriken skall teorin användas för att skapa 

standarder för de arbetsstationer som redovisas i resultatet. Men även för att 

läsaren skall förstå varför standard är så viktigt.   

 

4.5 5s Metodologi 

5s metodologin är en del av lean som utvecklades av Toyota. 5s systemet är 

utvecklat för att effektivisera ett produktionsflöde genom en städad och 

strukturerad arbetsplats som gör det lättare för personal att arbeta och svårare för 

dem att göra misstag. 5s metodologin är uppdelad i följande fem steg: 

 

• Sortera: Innebär att man det ska vara snyggt och prydligt, detta innebär att 

man tar bort allt som inte behövs på arbetsplatsen. Detta förenklar 

arbetsuppgiften och ger ett mer effektivt utnyttjande av utrymme. 

• Strukturera: Detta steg handlar om att man placerar alla verktyg och 

utrustning på en avsedd plats som gör så att man enkelt och på så kort tid 

som möjligt kan hitta det. Tanken är att man vill organisera på ett sätt som 

stödjer produktionsflödet och att allt ska vara tydligt markerat, vilket 

bidrar till mindre avbrott och mindre risk för slarvfel av personal. 

• Städa: Städa innebär att man skapar rena ytor och en städad arbetsplats och 

göra allt för att motverka oordning. 

• Standardisera: Standardisering av arbetsuppgifterna och arbetsmiljön gör 

att man kan identifiera ett normalläge. Detta gör att man med större 

enkelhet kan identifiera avvikelser och motverka dem. 

• Skapa vana: Denna del handlar om att bibehålla den standard som skapats 

och följa de ovanstående s:en. Man ska förstå att det är viktigt att göra sig 

av med dåliga vanor och lyfta fram nya utan att bli påverkade från 

ledningen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Teorin om 5s metodoligin används då studien i Kapitel 5”Empiri & Analys” 

resonerar kring hur fallföretaget kan arbeta med metodoligon.  

 

 

4.6 Muda – Slöseri 

 

Muda är ett japanskt ord som översätts till slöseri och beskriver alla aktiviteter 

som inte kunden inte är villig att betala för. Således är muda motsatsen till värde 

som är det kunden är villig att betala för. Kund vill betala för förädlingen av 

råmaterial till slutlig produkt men däremot vill kund inte betala för till exempel 

väntan, omarbete eller över produktion. Det finns många olika typer av slöserier 
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som omfattas av muda, ofta pratar företag om åtta olika typer. Taiichi Ohno från 

det forna Toyota beskriver slöseri som ett bankkonto fult av pengar, där 

organisationers uppdrag är att lära sig att ta ut pengar från. Detta görs genom att 

eliminera identifierade slöserier (Dennis, 2007). 

 

1. Överproduktion: Taiichi Ohno såg överproduktion som den värsta mudan 

av dem alla. Överproduktion syftar till att tillverka produkter som inte 

säljs. Detta då kostnader för produktionsöverskottet är många men även 

eftersom det är roten till många av de andra slöserierna. Kostnad för 

överproduktion är till exempel att det behövs extra operatörer, mer 

råmaterial, energi och lagerutrymme.  

2. Väntetid: Uppstår när operatörer behöver vänta på till exempel material 

levereras eller att det råder produktionsstopp av annan anledning. Väntan 

ökar ledtiden som är tiden från det kund beställer tills dem får beställd 

produkt. Under väntan sänks produktiviteten då ingen förädling sker, 

däremot måste företaget fortfarande betala ut löner. Ofta blir det även en 

dominoeffekt av väntan, om en process måste vänta kommer även nästa 

processteg behöva vänta och sen processteget efter det. 

3. Onödiga transporter: Mudan innefattar både flödet för information och 

material. Uppstår av en ineffektiv fabrikslayout. Behovet av att flytta 

material och information kommer alltid behövas däremot skall den 

minimeras. 

4. Överarbete: Att addera mer värde till en produkt än vad kunden efterfrågar 

och är villig att betala för.  

5. Omarbete: Mudan är relaterad till att behöva fixa defekta produkter. Det 

tar tid, material och energi att reparera dem felaktiga produkterna. 

6. Lager: Syftar till att hålla nere mängden material, delar och produkter i 

arbete. Stora lager skapar bekvämlighet som hämnar förbättring då det inte 

finns behovet. Således döljer stora säkerhetslager variation i processerna 

som hade kunnat elimineras.  

7. Onödiga rörelser: Slöseriet är kopplat både till människan och maskiner. 

Slöseri på människans rörelse är kopplat till ergonomi som leder till sämre 

produktivitet, kvalitet och säkerhet. Ett exempel är när operatörer behöver 

gå onödigt långa sträckor för att hämta verktyg. 

8. Outnyttjad kompentens: Att inte ta vara på medarbetares kunskap och 

arbetskraft (Dennis, 2007).  

 

Teorin kommer användas till att identifiera slöserier hos fallföretaget för att kunna 

reducera eller eliminera de med syfte till att effektivisera produktionen.  
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4.7 SMART:a mål 

 

Att sätta mål är viktigt för organisationsutvecklingen, finns det inga satta mål 

kommer inget att förbättras, organisationen stannar upp i sin rörelse framåt. Från 

japanerna lärde vi oss att det är viktigt att alltid arbeta med förbättring och vi fick 

ta del av ordet Kaizen, ständig förbättring (Rother, 2014). För att alltid röra sig 

framåt, mot företagets vision krävs det så kallade SMART:a mål. SMART är en 

akronym som står för: 

 

Specifikt (S) - Syftar till att målen skall vara tydliga så alla förstår dem och inte 

kan misstolkas till något annat, så alla rör sig i en riktning. Det är viktigt att 

använda ord som ger riktning om vad man vill till exempel minska, öka eller 

förbättra, detta kan göras genom att till exempel sätta siffror på målen. 

 

Mätbar (M) - Målen som är satta skall vara mätbara, för att bevisa att målet 

faktiskt är uppnått. En generell inställning hos många är att det är bara det som går 

att mäta som blir gjort. Det skapar nämligen motivation och engagemang i 

organisationen för att lyckas nå sitt mål. 

 

Accepterat (A) - För att ingen skall medvetet sabotera de satta målen gäller det att 

de nysatta målen är accepterade av alla som är delaktiga när det tas fram. 

 

Rimligt (R) – Att lägga ribban för högt kan ge en negativ effekt för företaget. 

Istället för att motivera och engagera kan det leda till motsatta effekten. Däremot 

är det även viktigt att inte ställa för låga krav. Denna balansgång kan ibland vara 

svår att hitta. 

 

Tidsbestämt (T) – Samtliga mål skall även innehålla en deadline och här är det 

viktigt att ha uppföljning även om man håller tidsramarna. Målen kan vara allt 

från dagligamål, veckomål till allt mer svårare mål som sträcker sig över år 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Teorin om smarta mål används för att läsaren ska flörstå varför ett mål bör vara 

smart, och senare i raporten förstå varför det i detta fall är nödvändigt. 
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4.8 PDCA – Cirkeln 

 

Cirkeln skapades av Edwards Deming 1982 och har sedan dess haft en stor roll i 

industrin. Verktyg finns till för att effektivisera läroprocessen och dessutom för att 

vara i ständig förbättring (Bjurström, 2016). PDCA står för plan, do, check act: 

 

Plan: Definiera experiment och vad som skall göras. Viktigt att beskriva projektet 

i detalj då det kommer underlätta under utförandet. En bra regel är att försöka 

planera så små steg som möjligt, gör inte det mer komplicerat än vad det behöver 

vara. I steget diskuteras även vad ni tror experimentet kommer ha för effekt 

(Rother, 2013). 

Do: I steget utförs projektet för att se vad effekten av förändringen är, ofta är inte 

resultatet det som söks utan snarare lärandet av vad och hur saker påverkas. Detta 

steget kan ta allt från ett par minuter till dagar (Bjurström, 2016).  

Check: Vad var det egentligen som hände av projektet och vad blev resultatet eller 

till och med vad hände inte? Här jämförs den planerade effekten med det verkliga 

resultatet och varför resultatet blev som det blev. Visa väljer även att kalla detta 

steg för study (Dennis, 2007). 

Act: Efter genomförande och analysering av projektet har ny kunskap tillkommit. 

Planera efter resultat om vad som bör göras. Är projektet lyckat så är det den nya 

standarden. Oavsett om det var lyckat eller inte går det att förbättra processen 

ytterligare återgå därför till ritbordet igen och börja om PDCA cirkeln som visas 

nedan (Dennis, 2007).  

 
Figur 2. PDCA cirkeln. 

 

Ett aktivt arbete med PDCA cirkeln fodrar för ständig förbättring det vill säga 

cirkeln är ett verktyg för en organisation att alltid vara i rörelse. Då rapporten inte 

behandlar praktisk genomföring kommer inte verktyget användas av författarna 

däremot kommer författarna rekommendera fallföretaget att använda den för att 

förbättra sina processer och hålla sig i rörelse. 

Plan

Do

Check

Act
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4.9 Coaching Kata 

För att en manuell process ska kunna ske på kort tid krävs ofta att den måste 

upprepas många gånger och på så sätt programmera sig själv till ett automatiskt 

beteende. För att skapa en lärande kultur i ett företag så behöver man ett sätt att 

tillföra denna princip till det verkliga livet (Bjurstöm, 2016). Coaching Kata delas 

upp i sju steg som beskrivs som följande. 

1. Förbered adepten: Detta steg går ut på att man förbereder adepten genom 

att få den att känna sig bekväm på arbetsplatsen. 

2. Vad är måltillstånden: Definiera för adepten vad måltillståndet är och få en 

känsla för svårigheten och utmaningen att nå måltillståndet. 

3. Vad är det faktiska tillståndet: Visa Adepten hur det ser ut i dagens läge 

genom faktiska data, som t.ex. mätningar, så att adepten är övertygad om 

hur det faktiskt ser ut. 

4. Reflektera över senaste steget. Detta sker med en genomgång över vad 

som förväntades hända och vad som faktiskt hände, man går också igenom 

lärdomar från steget. Detta bör göras på samtliga steg till måltillståndet. 

5. Hinder: Detta steg gå ut på att man i en genomgång med adepten 

undersöker vilka hinder som står i vägen för att nå det önskade 

måltillståndet, vilka av dem man tillfälligt jobbar med. 

6. Nästa steg: Efter att man har fått förståelse för vilka hinder som existerar 

så utformar man en strategi för att ta sig vidare och ta sig förbi hindret. Det 

ska finnas en klar logisk koppling mellan lärdomarna och nästa steg. 

7. När kan vi gå och se vad du lärt dig att ta det steget: Meningen med detta 

steg är att ställa frågan “När kan vi gå och se vad du lärt dig att ta det 

steget” upprepade gånger tills adeptens svar blir ”inom en kort tidsram”, 

detta eftersom man vill att adepten ska finna egna vägar att ta till sig ny 

kunskap snabbt (Bjurstöm, 2016). 

 

Coaching Kata kommer användas i rapporten för att effektivisera fallföretagets 

upplärningsperiod av praktikanter. Men också för att upplärningen skall vara 

hälsosam och gå till på rätt sätt för att minska antalet fel och missförstånd. 

 

4.10 Ritningar 

 

Vid husbyggnad beskriver man byggnaden och dess delar med hjälp av ritningar 

och texthandlingar. Projektören är den person som bär huvudansvaret för ett 

projekt. För att kunna standardisera ritningar måste denna ta ställning till vilken 

information som skall redovisas på ritningen. De olika ritningarna anpassas efter 

vem det är som skall läsa dem. En ritning skall innehålla delar som är både 

överskådliga och tillräckligt detaljerade för utförandet. I namnrutan är det viktigt 
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att alla uppgifter om ritningen framstår. Den skall innehålla information om 

handläggare, konstruktör, ritare, datum, projektets namn, ritningens innehåll, skala 

samt ett ritningsnummer (Hamrin, 1996). Då det är mycket viktigt att arbeta efter 

den senaste ritningen, skall det ovanför namnrutan finnas kolumner med 

information om eventuella ändringar. Det ändrade område skall tydligt markeras 

på ritningen. Då all information inte kan visas på ritningen skall det finnas 

kompletterande text på ritningens högra sida (Sundström m.fl., 2008). 

  

Teorin kommer användas för att hjälpa Prefabriken hitta en standard för vad deras 

ritningar bör innehålla och hur de skall kunna undvika att göra misstag i 

ritningarna. 

 

4.11 Företagskultur 

Alvesson och Berg (1988, s. 47) menar att ”en organisationskultur har att göra 

med för organisationsmedlemmarna gemensamma antaganden, prioriteringar, 

innebörder och värderingar, dvs. de mönster av trosföreställningar som delas av 

organisationskollektivet. 

Teorin om att företagsledningen kan skapa en gynnsam kultur har varigt aktuell 

sedan 1980-talet. Teorin har varit särskilt intressant i de fall då ett moderbolag vill 

sammanhålla en organisation över geografiska och kulturella gränser. I dessa fall 

önskas en kontrollerande kraft utöver den traditionella styrningen i ett företag. En 

företagskultur kan skapas genom att företaget gör internutbildningar och arbetar 

med teamwork övningar. Regelbundna kurser, selektiv rekrytering och kan också 

användas för att skapa, eller bibehålla en företagskultur. Med dessa metoder kan 

nyanställda i företaget snabbt lära sig den rådande företagskulturen (Armands & 

Josephson, 1995). 

 

Detta teorikapitel hjälper läsaren att förstå vad en företagskultur innebär, hur den 

kan skapas och bibehållas. Syftet med detta är för att senare i rapporten kunna 

analysera fallföretagets företagskultur och komma med rekommendationer. 

 

 

4.12 Implementering av förbättring 

Alla organisationer måste någon gång gå igenom en betydande förändring. Det är 

vanligt att förändring i en organisation förknippas med höga kostnader, osäkerhet, 

besvär och störningar, dessa är också verkliga risker, men det kan innebära en 

större fara om man inte förändras. Motstånd till förändring är ett av de största 

hoten mot en organisation, detta är oberoende av på vilken nivå i organisationen 

motståndet finns. En av de vanligaste anledningarna till förändringsmotstånd är att 

man inte förstår varför implementeringen görs. Därför räcker det i vissa tillfällen 
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endast att förklara i detalj för medarbetarna anledningen till varför 

implementering av förändring är att föredra. Detta kan också göra att 

medarbetarna förstår att de också gynnas av förändringen vilket innebär att det 

blir ologiskt att motstå den. Innan man implementerar en stor förändring är det 

också viktigt att alla som förändringen omfattar är involverade 

strategiutvecklingsprocessen så att alla är delaktiga och kan bidra med kritisk 

information (David, Fr. & David, Fo., 2015). 

 

4.13 Anläggningsplanering 

Anläggningsplanering är en process som hela tiden är i rörelse allt eftersom 

samhället och de tekniska förutsättningarna förändras. Det har även stor betydelse 

ur konkurrenssynpunkt för snabba leveranser och tillgänglighet för kunden. Målet 

är att planera anläggningen för att få alla aspekter i värdekedjan från början till 

slut att samspela. En bra anläggningsplanering utvecklar företaget och 

effektiviserar produktionen med en låg kostnad.  Vid start av en ny 

anläggningsplanering utgår man antingen ifrån att göra en helt ny fabrikslayout 

eller att förbättra den befintliga. Vid om design av fabrikslayout kan man använda 

sig av Reeds modell som behandlar flödesprocessen från början till slut, 

cykeltider, maskinval, arbetskraft samt de krav som finns för materialhantering 

längs processens väg. Det finns bland annat två förutsättningar för ett bra flöde 

genom produktionen. Den första gäller arbetsstationer, dessa skall vara 

ergonomiskt utformade med allt material nära tillhands. Den andra gäller 

samspelet mellan olika arbetsstationer, gångar och maskiner. Materialets väg skall 

inte korsas och cykeltider för maskiner och materialets transport spelar in.  

(Tompkins m.fl., 2003). 

 

Vid upprättandet av en ny anläggningsplanering kommer teorin användas för att 

uppnå ett bra flöde där alla moment tagits i beaktning.  

 

4.14 Spaghettidiagram  

Spaghettidiagram är ett verktyg för att effektivisera företags 

anläggningsplanering. Verktyget används till att identifiera och kartlägga slöserier 

i form av transport och rörelser. Spaghettidiagrammen går att använda i alla 

anläggningar så som kontor där frågor kring var en skrivare placeras för lättast 

tillgång men även till avancerade tillverkningsföretag. Verktygets användning är 

enkelt allt som behövs är att få fram en ritning av anläggning och sedan är det 

bara att följa den valda fysiska aktiviteten. Diagrammen fylls i enligt vad 

användaren eftersträvar att få reda på. Information i ett spaghettidiagram kan vara 

tillexempel längden på sträckorna, tiden det tog för gå sträckan och hur många 
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gånger aktiviteten måste utföras. På detta sätt blir slöseri rörelser väldigt tydliga 

(Bicheno& Holweg, 2009). 

 

Spaghettidiagram kommer mätas på de stationer som observeras, detta för att 

kunna identifiera slöserier samt vad momentet har för behov. 

 

4.15 Magnaboard 

Magnaboarden tillverkas av magnesiumoxid, magnesiumsulfat, perlit och 

talkpulver. Detta förstärks med glasfibernät. Den går igenom en naturlig 

härdningsprocess utan värmetillförsel då vatten har tillsatts. Detta innebär en 

minimal energiförbrukning samt en låg inverkan på miljön ur 

tillverkningssynpunkt samt val av råmaterial. Magnaboarden används som ett 

skivmaterial och har goda brandskyddande och ljudisolerande egenskaper och är 

också resistent mot mögel och skadedjur. Materialet är också okänsligt mot fukt 

och är stöttålig. Dess goda förutsättningar gör även att den är godkänd av 

byggvarubedömningen som är ett branschöverskridande system för 

miljöbedömning av byggvaror.  

 

4.16 SIP (Structural Insulated Panel) 

Strukturisolerade paneler (SIP) är en av de nyaste teknikerna inom byggbranschen 

och bygger på plattor av skumisolering. Elementen skapas genom att 

skumisoleringen läggs på varandra omlott för önskad tjocklek med önskat 

skivmaterial på båda dess sidor. Materialet är välisolerat, snabbare att bygga upp 

och mer miljövänligt än de traditionella metoderna (Hershey, 2001). 
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5 Empiri & Analys 

I kapitlet beskrivs fallföretaget och presentation av insamlade data. Det kommer 

även presenteras en nulägesbeskrivning och författarnas analys. Data är 

insamlad av författarna med observationer och noggrann tidtagning. Studien 

inkluderar även intervjuer med ledning och operatörer har även utförts. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

Prefabriken är ett mindre företag grundat år 2013 i Arlöv där de började sin 

produktion år 2015. Företaget har sedan sin start producerat modulhus och 

enskilda element i fabrik. 2016 omsatte Prefabriken 12 miljoner kronor med ett 

resultat på fem miljoner kronor. Företaget har idag 22 anställda, varav 16 arbetar i 

produktion. Prefabriken erbjuder egen designade hus som ritas av deras egna 

arkitekter tillsammans med kund. Det finns även ett stort utbud av moduler, 

bostadshus, Attefallshus och enskilda element. Samtliga element och moduler 

produceras i egen fabrik och transporteras till kund, där montering av modulerna 

sker. Om kunden önskar sköter prefabriken hela byggprocessen inklusive insida 

och utsida finish. Element som produceras hos Prefabriken är energisnåla och 

förbrukar endast 25kWt/m2. 

 

Modulerna sätts ihop av byggelement som tillverkas i fabrik, elementen byggs 

med hjälp av SIP (Structural Insulated Panel) metoden. Detta innebär att väggarna 

bygger på en isolerande kärna av cellplast som är omgiven av minst en sida 

magnaboard vilket är den bärande kraften i väggarna. Vid produktion av golv och 

tak tillämpas samma princip som av väggar, med avvikelse för att magnaboardet 

ersätts av materialet plåt. Fönster och dörrar köps in från underleverantör och 

lagras i fabrikslokalens buffertlager. Lika så råmaterial köps innan order är lagd 

av kund för att lagras. Vidare kan Prefabriken erbjuda tillverkning av hus som är 

för stora och/eller för komplicerade för att monteras som moduler i fabrik. 

Element skickas då direkt till byggarbetsplatsen där de monteras ihop. Det 

tillverkas även prefabricerade element till företag inom byggbranschen. 
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5.2 Företagshierarki  

 
Figur 3. Hierarkinivåer, Prefabriken 

 

Prefabriken grundades av Kenton Knowles år 2014 som idag äger 30 procent av 

företaget. År 2015 gick en investerare in och la den ekonomiska grunden för att 

kunna påbörja produktion, investeraren äger såldes resterande 70 procent. Som 

representant för investeraren anställdes en controller vars position är att leda 

företaget tillsammans med grundaren. Kenton startade sin karriär inom 

byggbranschen som arkitekt och saknar produktionserfarenhet. Fabrikschefen har 

som uppgift att utveckla och ansvara för produktionen. Under honom finns en 

arbetsledare som agerar som förman mellan ledningen och operatörer och har 

även som uppgift att planera produktionen. Idag har Prefabriken endast en anställd 

för inköp, ekonomi samt administration. Arkitektavdelningen representeras av 

Kenton som tagit på sig rollen som arkitektschef. Tillsammans utgör de 

ovannämnda rollerna Prefabrikens ledning.    

 

5.3 Nulägesanalys 

Prefabriken erbjuder sina kunder ett produktsortiment som är flexibelt vilket 

medför att deras produktion sällan tillverkar enhetliga element. 

Tillverkningsprocessen ser fortfarande ungefär likadan ut. Skillnaden är ofta 

placering av fönster, dörr eller storlek på element. Således har Prefabriken under 
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deras ett och ett halvt års produktionstid haft svårigheter med att standardisera sin 

produktion och skapa ett produktionsflöde. Prefabrikens lokal är stor till ytan på 

hela 2400 kvm, varav halva fabriksytan har tillgång till en travers som möjliggör 

lyftning av de tunga elementen. En bild över prefabrikens fabrik illustreras i 

bilaga 1.  

 

Idag används inte fabrikens yta på ett effektivt sätt. Roten till detta finns i att det 

saknas fasta arbetsstationer, standardiserade processer, designerade mellanlager 

och en tydlig produktionsplan på daglignivå. Som det syns i bilaga 1 finns det 

bara en fast station som vi har valt att kalla för limbord. Denna station är den 

första i Prefabrikens produktion därefter finns inga fasta rutiner för vad som skall 

hända.  

 

5.3.1 Tillvägagångssätt för analysen 

Prefabrikens koncept med kundunika produkter gör att varje element skiljer sig i 

utformning och medför varierande cykeltider från produkt till produkt beroende 

på vad som blivit beställt. Då fallföretaget saknar ett standardiserat flöde har det 

inom tidsramen för studien inte varit möjligt att uppnå tillräcklig många 

mätvärden för att uppnå hög validitet. Därav skall presenterade mätvärden endast 

betraktas som en uppskattning av verkligheten. Utan tidsbegränsning hade fler 

mätvärden samlats in och presenterats för att öka studiens trovärdighet. Fabrikens 

kundspecifika orderingång medför att processen ständigt ändras beroende på 

order, detta medför att det i studien inte kan presenteras en värdeflödesanalys. Vid 

tillämpning av spagettidiagram observerades de pågående. Det uppmärksammades 

att vissa moment innehöll slöseri då operatören förflyttades mellan olika 

avdelningar och flertalet processer utfördes samtidigt. Därav blev vissa mätningar 

svårtolkade och missvisande, Då tiden på förtaget var begränsad valdes de 

moment som ansågs ge högst reliabilitet för studien. 

 

5.3.2 Processbeskrivning 

Beskrivning av de sju observerade huvudprocesserna. Mätvärden redovisas i 

bilaga 2. Modulbygge är enbart beskrivet för att få förståelse och överblick i 

processen, avgränsningen begränsar denna process och därmed finns inga 

mätvärden.  

 

Limbord 

Då Prefabriken erbjuder kundanpassade alternativ av tjocklek och materialval 

varierar limbordets materialanvändning efter order men utan att påverka 

processen.  

För limbordet finns det tre alternativa ytor: 

• Vägg, dubbelsidig magnaboard 
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• Vägg, yttersida magnaboard och innersida OSB skiva   

• Tak/Golv, dubbelsidig plåt 

Gemensamt för dessa är att mittenmaterialet består av cellplast och det som skiljer 

sig åt är tjocklek samt antal lager, detta enligt användningsområde samt kundens 

önskemål. Väggarna kan vara mellan 100-300mm. Detta regleras med olika 

många lager av cellplast som limmas omlott vertikalt, vanligast är att väggen 

består av två stycken 100mm. För Golv används cellplasten på samma sätt som 

för väggarna. Dessa limmas omlott horisontellt, den vanligaste typen består av två 

stycken 100mm cellplast.  För taket gäller samma princip, dessa varierar mellan 

200-350mm dock används oftast bara i ett lager som består av 200mm.  

 

Nödvändiga förberedelser innan limbordets huvudprocess är att såga materialet 

för att få rätt mått. Magnaboarden samt OSB skivorna måste alltid sågas då de 

från sin befintliga leverantör inte kan beställas i den önskade längden på 2500mm, 

ytterligare en sågning kan behövas då väggens längd inte går jämnt ut med 

skivornas bredd på 900mm.  Plåten kommer som stora rullar och även de behöver 

kapas i önskad längd och bredd. En annan del av förberedelserna kan vara att lyfta 

av färdiga artiklar, detta görs med hjälp av travers. Därefter är det viktigt att 

limbordet är helt rent från materialspill och limrester för att skapa en jämn yta. 

Detta görs med hjälp av sopkvast eller kompressor.  

 

Processteg: 

1. Steg ett i denna process är att mäta ut materialets placering, är att 

säkerställa att de olika materialen inte glider då tryck läggs på det 

färdiglimmade elementet. Risken är då att elementet blir snett om 

materialet inte ligger intakt eller att de olika materialen hamnar snett.  

2. När man säkerställt placeringen skruvas materialet, som för en vägg består 

av OSB skivor eller för golv/tak består av plåt, fast i bordet för att 

förhindra att de flyttar sig under limningen.  

3. När limningen påbörjas har operatörerna två timmar på sig att få alla lager 

på plats innan limmet börjar torka. Blandningen av lim sker i 

direktanslutning till processen. Limmet häls ut på materialet och fördelas 

av operatörerna i ett jämt tunt lager med hjälp av en limspridare. Därefter 

upprepas processen tills det att det sista ytmaterialet läggs på. Vertikala 

kanter hos väggarna förses med vinkelplåtar för säker infästning av 

skruvar. Viktigt under denna process är att passa in materialen så att de 

ligger rakt och intakt med varandra och underliggande material.  

4. När limningen är klar läggs en lufttät gummiduk över bordet, denna 

förseglas med hjälp av metallbleck och klamrar längs med bordets kanter. 
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Viktigt under denna process är att säkerställa att duken är lufttät för att 

skapa ett jämnt och högt tryck.  

5. När duken är tät sätts kompressorn på, duken sugs mot elementet och 

skapar ett vakuum som pressar skikten samman med 9ton/m2. Under 

duken skall elementen ligga i minst åtta timmar för att säkerställa limmets 

maximala hållbarhet och styrka mellan lim och material.  

Avsaknaden av arbetsbeskrivning gör att limbordets operatörer har åtta timmar på 

sig att göra klart de två befintliga limbord. Detta jämfört med den uppmätta tiden 

tre timmar och 20 minuter som det tar att färdigställa två stycken limbord, detta 

resulterar i att tiden inte används på ett värdeskapande sätt. Operatörerna är väl 

medvetna om detta vilket drar ner viljan och motivationen att arbeta tidseffektivt. 

Det positiva med den generösa tiden ger operatörerna god tid på sig att utföra 

arbetet med högsta noggrannhet. En miss eller ett litet misstag på limbordet leder 

ofta till långa omarbeten eller i värsta fall kassationer. Att ha en tid som inte 

pressar operatörerna är således viktigt, trotts detta är det inte försvarligt mot den 

generösa tid som råder i dag. Vi har svårt att se att limbordets personal behövs åtta 

timmar på limbordet och hade alltså behövt fler arbetsuppgifter.  

 

Runtgående profil golv/tak 

Profilering av golv och tak är nödvändigt för infästningen av väggarna. Denna 

fästs i elementets ytmaterial med hjälp av lim och skruv, materialet skiljer sig inte 

och processen är oberoende av elementtyp.  

 

Processteg: 

1. Överflödigt lim längs med kanterna sågas bort för att senare kunna placera 

profilen så nära elementet som möjligt.  

2. Profilen hålls på plats och justeras för att bli absolut rak i horisontalled. 

När detta uppnåtts märks kanterna ut. Den kritiska faktorn är hög på detta 

moment då en sned profil skulle kunna resultera i att ihopkopplade 

element blir sneda vid hopsättning.  

3. Insidan av profilen limmas och skummas. Skummet är nödvändigt för att 

fylla i och isolera de hålrum som kan uppstå.  

4. Profilen placeras på elementet och justeras efter märkningen. 

5. Profilen skruvas fast glest på både under och översida. 

6. När det är försäkrat att den sitter på rätt plats skruvas fler skruvar i med 

tätt mellanrum för att förhindra eventuell rörelse och för att plåten skall 

sitta ordentligt.  

Sågning av fönster- eller dörrhål  

Storlek på fönster och dörrar varierar efter kundönskemål och därför finns det 

inga standardmått att tillgå vid utsågning. Processen är till stor del densamma, 
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utförandet skiljer sig i den grad att sågningen för en modul sker efter ihop 

sättandet och sågningen för ett singel element sker med hjälp av att den hålls upp 

av travers eller truck. Användningen av verktyg kan också variera då det finns tre 

olika material:  

• Magnaboard 

• OSB skiva 

• Plåt 

I dagsläget har prefabriken inget verktyg som kan såga genom både magnaboard 

och OSB skiva samtidigt. Därav behöver dessa sågas separat för att sedan avslutas 

med en genomgående sågning för att få cellplasten genomsågad samt i kant med 

skivorna.  

 

Processteg: 

1. Dörren eller väggens placering mäts ut med hjälp av vattenpass som 

säkerställs att placeringen är rak vågrätt såväl som lodrätt. En kritisk 

faktor som uppstår då detta moment inte görs med noggrannhet är att 

placeringen kan bli sned eller att hålets mått inte överensstämmer med 

fönstret som senare skall placeras. 

2. I nästa steg borras hål i samtliga kanter, detta görs med hjälp av en 

borrmall för att borrningen genomgående skall vara rak. Med hjälp av 

hålen kan man i nästa steg få in sågbladet i elementet. 

3. Väggens ena sida sågas halvvägs genom elementet enligt den ritade 

mallen. Om elementet har samma material på dess båda sidor görs 

denna sågningen genomgående och hoppar till steg sju.  

4. På samma sätt som i steg 1, mäts väggens andra sida, detta går dock 

aningen fortare då man med hjälp av borrhålen lättare kan lokalisera 

hålets placering. 

5. Väggens andra sida sågas halvvägs genom elementet. 

6. En avslutande sågning som är helt genomgående genom samtliga 

material görs för att få cellplasten genomsågad samt i kant med 

skivorna. 

7. I de fall då en vägg redan är placerad på en modul och ändamålet är ett 

dörrhål eller ett stort fönster som går från golv är nästa steg att skruva 

ut skruv ur golvprofilen, detta för att lossa biten inför nästa steg 

8. Slå ut den ursågade delen, för fönster eller på singel element görs detta 

genom att slå vart annat slag överst och vart annat underst, för dörrar 

eller för fönster från golv på en modul gäller det att lirka ut ovansidan 

då undersidan inte kan slås ut på grund av golvprofilen.  
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Inköp av ett verktyg som kan såga genom både magnaboard samt OSB skivor 

hade minskat processen med tre steg vilket hade förbättrat cykeltiden med en 

tredjedel.  

 

Profilering av fönster- eller dörrhål 

Profilering av fönster- och dörrhål sker direkt efter utsågningen, profilerna mäts 

upp och skärs i rätt mått på stationen då måtten skiljer sig från gång till gång. 

Profilen sätts innanför ytmaterialet i cellplastens kant och är nödvändigt för att 

senare kunna fästa fönstret. I profilen fästs sedan fönstermodulen.  Processen är 

densamma för alla typer av element.  

 

Processteg: 

1. För att kunna få in profilen i cellplastens kant måste cellplasten trimmas 

för att skapa ett större utrymme. Detta görs med en kniv och en kritisk 

faktor är att inte göra utrymmet allt för stort då detta skulle kunna innebära 

att profilen glappar, inte sitter på rätt plats eller flyttar sig.  

2. Där efter mäts hålet och profilerna skärs ut i rätt längd, längden behöver 

nödvändigtvis inte vara exakt utan kan vara någon centimeter kortare.  

3. Spåren fylls med lim och trycks på plats. Det är inte nödvändigt att 

profilen ligger precis kant i kant med sidorna dock bör den ligga så 

centralt som möjligt. Limmets roll spelar in då skruvar fäster dåligt i 

cellplast.  

4. Det sista steget är att skruva fast profilen i de båda ytmaterialen, detta görs 

utifrån och in.  

Montering av fönster eller dörr 

Typen av fönster och dörrar som monteras kommer som hel modul, det vill säga 

med karm, ram och fönster färdigmonterat.  

 

Processteg: 

1. Monteringsjärn som kommer separat med fönstret monteras på 

fönstermodulen. Det är med hjälp av dessa som man senare fäster modulen 

i fönsterprofilen.  

2. Innan fönstret sätts på plats fästs en planka tillfälligt diagonalt i alla hörn. 

Syftet med dessa är för att enkelt försäkra sig om att fönstret hamnar kant i 

kant med elementets yttersida. Med fönstret på plats justeras det med hjälp 

av kil och avståndet mellan modul och elementkant mäts så att det är lika 

på alla dess håll. Steget avslutas genom att mäta rakhet med hjälp av 

vattenpass.  

3. Hålrummet mellan element och modul fulls upp med isoleringsskum för 

att undvika kallras och köldbryggor. 
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4.  För att stå emot väta från utsidan sätts en tätningslist upp. Listen är en 

gummitejp, som tejpas fast över skarven mellan element och modul. 

Därefter värms den tills gummit börjar smälta och blir då helt tät mot 

materialen. 

Installation el 

Installationen av el görs efter det att väggarna är färdiglimmade. Detta kan göras 

både på enskilda element eller på en färdigmonterad modul. Vart doshålen sitter 

och vilken typ av kabel som dras är beroende på kundordern. De olika kablar som 

drags är bland annat för belysning, vitvaror och media. Doshålet är de ställe som 

själva uttaget sedan monteras. Beroende på om elen leds från golvet eller taket 

bestäms av kunden eller beror på hur den senare skall kopplas med andra element. 

I sitt finns det 2–3 hål/km2 vägg 

1. Först mäts och märks de ställen där doshålen skall sitta.  

2. Hålen borras med en hålsåg. 

3. Där efter borras de underifrån alternativt överifrån med ett långt borr 

innanför ytmaterialet tills de att borren når de utsågade doshålet 

4. Som ett sista steg leds kablarna igenom de ursågade hålet. 

Observation och mätning av denna process har ej varit möjlig under de besök som 

gjorts hos prefabriken. Detta moment är således beskrivet av företagets VD som 

vi bedömer än en tillförlitlig andrahandskälla.   

 

Läkt 

Läkt monteras på alla väggars utsida. Detta då oavsett vilken typ av Prefabrikens 

fasader som planeras är i behov av läkt. Processen är densamma, dock kan 

utförandet ändras då viss läkt monteras horisontellt och andra vertikalt.   

 

Processteg:  

1. Läktens plats mäts ut och markeras. Antalet rader läkt kan variera 

beroende på fasadens höjd. Avståndet är jämnt fördelat mellan det 

understa läkt som sitter kant i kant med elementets undersida och det 

översta läkt vars avstånd till kanten kan variera.  

2. Läktet sågas i rätt längd och spikas fast i fasaden. Estetiskt sätt är det 

viktigt att läkten blir raka för de synliga spikhuvudena inte skall förstöra 

intrycket.  

 

Modul 

Här nedan följer en kort sammanfattning av de processer som innefattar 

modulbygget.   
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1. Innan man kan börja montera ihop modulen måste det sättas profiler på tak 

samt golv. Denna fylls med cellplast och skum för att isolera övergången 

mellan vägg och tak/golv. Profilen funkar som en infästning mellan de 

båda elementen.    

2. För att kunna lyfta väggarna måste en lyftregel monteras, där efter lyfts 

väggarna och placeras på golvet. Väggelementen fästs med skruv i 

golvprofilen och stöttas med hjälp av stödpelare. För taket gäller samma 

princip och även de stöttas med stödpelare under monteringen. När alla 

element är på plats tas stödpelarna bort. För moduler med tre eller mindre 

väggar kan det krävas att det sätts upp stödreglar över den öppna sidan för 

att stabilisera konstruktionen.  

3. Utvändig el måste mätas ut och borras innan fasaden kan börja monteras.  

4. Fasadens process kan skilja för de olika typer av fasad som används. Det 

gemensamma för samtliga fasader är att de placeras på läkten och antingen 

spikas eller skruvas fast. Viss typ av fasad kommer färdigmålad, andra 

färgval behöver målas på plats, för viss fasad kan det krävas en tätningslist 

i gummi som sätts upp på läkten innan fasadmontering. Fasaden kan bestå 

av bland annat träplankor, träskivor, olika typer av plåt eller för souterrain 

även plast.   

5. När fasaden är på plats sätts bläck över samt under fönster och dörrar, 

detta ihop med montering av ram som består av antingen trä eller plåt. 

6. Processen för tak täcker många omfattande moment och kan kort beskrivas 

med att endast kundens fantasi sätter gränser över dess utformning. De 

vanligaste materialvalen består av papp eller plåt. Gemensamma processer 

är montering av vattenavvisandebläck samt hängrännor.  

7. Den invändiga elen dras med hjälp av urgrävningar i cellplasten inne i 

väggen. Sladdar till el dosor, elskåp, spotlights samt media dras på insidan 

av elementen i den mån de går utan att öppna elementets yta. Det är dock 

oundvikligt att aldrig öppna upp elementets yta då det krävs för 

samlingsstationer och större centrala elledningar. Urgröpningar fylls med 

isolerande skum och de öppnade områdena fylls med skum och 

cellplastdelar för att sedan skruvas igen med OSB skivor eller 

magnaboard.     

8. Omfattningen av invändig finish är upp till beställaren, idag kan det 

beställas moduler som är färdiga med vitvaror installerade samt väggar 

målade/kaklade.  
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5.3.3 Produktionsflöde 

 

Avsaknaden av en fast anläggningsplanering skapar många svårigheter och 

kostsamma problem för Prefabriken. Effekten är att det helt saknas ett 

produktionsflöde och en effektiv produktion. Operatörerna är således inte 

placerade på någon specifik arbetsstation utan utför de arbetsuppgifter som de blir 

tilldelade där det finns plats för tillfället. Detta leder till onödiga rörelsesträckor 

för operatörerna i fabriken då de pendlar mellan olika arbetsuppgifter, vilket leder 

till onödiga konversationer mellan operatörerna när de går förbi varandra. Detta 

leder i slutändan till att mycket slöseri. Bristen på fasta arbetsstationer gör även att 

operatörer använder lagrade element som arbetsbänkar, se bilaga 3, eftersom de är 

mer tillgängliga än arbetsbänkarna som finns i fabriken. De arbetsbänkar som 

används saknar struktur och nyttjandet av arbetsbänken blir därför inte effektivt, 

se bilaga 4. När arbetsbänkar inte används som tänkt försvinner verktyg runt om i 

fabriken. Mycket onödig tid läggs på att hitta verktyg som behövs för att 

genomföra diverse arbetsuppgifter, detta ät tid som skulle kunna reduceras genom 

att ha en bestämd plats för verktyget. Ett återkommande problem är tillgänglighet 

av laddade verktygsbatteri. Till följd av bristande standard har det vuxit fram en 

kultur där få tar ansvar för laddning av använda batterier. Vilket resulterar i att 

operatörer måste avbryta sitt arbete för att leta efter ett laddat batteri. Då laddade 

batteri inte återfinns tvingas operatören dela batteri mellan de olika verktyg som 

används. Avsaknaden av stationer har även medfört att tiden det tar för uppstart av 

en arbetsprocess är orimligt lång jämfört med den tid det senare tar att utföra 

arbetsmomentet. Således förloras värdeskapande tid till att lokalisera en tom 

arbetsyta, förflytta elementet till vald yta, hitta och hämta verktyg, hämta 

råmaterial, göra en arbetsbänk (cellplast används som bord att lägga element på) 

samt återlämna verktyg och återställa platsen där arbetsmomentet utförts.  

 

Spaghettidiagrammen nedan förklarar operatörers rörelse för skapandet av station 

och tiden det tog för utförandet. Diagrammen visar inte rörelsen under själva 

processen eller gångsträckans längd. Den värdeskapandetiden är inlagt för lättare 

jämförelse med hur mycket tid det tar att förbereda en station kontra hur lång tid 

det tar för ett element att genomgå processen och är hämtade ur bilaga 2. Icke 

värdeskapande tid är aktiviteter som inte förädlar produkten som kunden inte vill 

betala för, tillexempel att en operatör letar efter ett verktyg. Värdeskapande tid 

räknas som de aktiviteter som förädlar produkten det vill säga förändrar dess 

egenskaper till det kunden efterfrågar, tillexempel skruva fast profil. Samtliga 

spaghettisträck nedan är kvalificerade som icke värdeskapande då momenten inte 

förädlar produkten. Därav är samtliga aktiviteter som beskrivs nedan slöseri. 
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FIGUR 4. Spaghettidiagram Uppstart av arbetsstation, monetering av profil på 

vägg för takmontering. 

 

Antal operatörer:    1 

Förklaring:     Tid: 

Röd: Frågetecken angående ritning, detta var tvunget att  

diskuteras med arkitekt    08:00min 

Grön: Inspekterade liknande vägg för att få en klarare bild  

över vad som skulle göras    01:01min 

Lila: Gående diskussion med arbetsledare  01:30min 

Blå: Hämta cellplast samt såga denna, för att skapa en arbetsbänk 10:56min 

Grå: Hämta och hitta verktyg som behövdes  02:30min   

Total icke värdeskapande tid:   23:57min 

 

Värdeskapandetid:    49:41min  
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FIGUR 5. Spaghettidiagram Uppstart av arbetsstation för runt gående golvprofil 

en sida 

 

Antal Operatörer:    2 

Förklaring:     Tid: 

Röd: Hitta rätt material som skall användas (golvet)  02:11min 

Orange: Hitta passande profiler   04:28min 

Gul: Diskussion gällande profiler   01:26min 

Blå: Flytta material som var i vägen   02:29min 

Lila: Leta efter verktyg för sågning   05:47min 

Brun: Leta efter verktyg som skall användas i processen 05:39min 

Grön: Hämta skum    00:32min 

Rosa: Låna lim av annan arbetsplats   00:40min 

Total icke värdeskapande tid:   23:12min 

  

Värdeskapandetid:    45:41min 

 

Det är tydligt att Prefabriken inte har lagt ner tid på att försöka skapa ett 

standardiserat flöde i fabriken. Istället har de lagt tid på kortsiktiga temporära 

lösningar som inte varar längre än en dag. Detta kan bero på att de saknar en 

anställd produktionstekniker. Att göra de temporära arbetsstationerna om och om 

igen är tidskrävande för operatörerna. Det hade troligtvis varit mer tidseffektivt att 

ha en fast arbetsstation och på så sätt undvika all den tid som läggs för att påbörja 

ett arbete. Verktyget 5s påvisar bland annat vikten med att ha utrustning nära 

arbetet. På så sätt behöver operatören aldrig lämna en arbetsstation för att hämta 

verktyg och produktionen behöver inte vänta på operatören som behöver leta efter 

ett verktyg. Väntan är en av de slöserier som Dennis (2007) beskriver och bör 

elimineras. Gustavsson m.fl. (2012) påvisar även om vikten att skapa rutiner för 
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operatörerna för att minska antal defekta enheter och på så sätt minska ett av de 

mest kostsamma slöserierna som finns, omarbete. Detta samtidigt som 

operatörerna lär sig arbeta på ett mer effektivt sätt. 

 

Det finns inte några arbetsbeskrivningar som förklarar Prefabrikens processer i 

detalj. Frågor kring vad som skall göras, hur det skall göras eller vilken ordning 

det skall göras finns inte dokumenterat. Istället är operatörerna upplärda och har 

memorerat arbetsmomenten. Detta är dock bristfälligt då alla operatörer förutom 

en, saknar erfarenhet inom byggsektorn. Därav uppstår produktionsfel då viktiga 

processteg genomförs på fel sätt, i fel ordning, eller inte genomförs 

överhuvudtaget. Detta leder i många fall till omfattande omarbetningar som tar 

lång tid och kan kosta mycket pengar för Prefabriken. Ofta räddas operatörerna av 

arbetsledaren som innehar 35 års erfarenhet av byggindustrin vars roll har blivit 

att gå runt och rätta till fel istället för att arbeta med att planera produktionen. Det 

blir även svårt för de praktikanter som är under upplärning att förstå processer och 

helheten när saker görs på olika sätt. 

 

Enligt Dennis (2007) är standard det bästa sätt att arbeta på som är känt just nu, 

utan standard finns det alltså inget sätt att jämföra förbättring med. Om man inte 

kan jämföra en förändring mot hur det var innan är det svårt att förstå eller se 

orsak verkan effekten. Vi tror att bristen på standarder har hämmat Prefabrikens 

förbättringsarbete då de inte ser effekten av arbetet och förlorat motivation. 

Ledningen har intalat sig själva att det inte går att standardisera deras produktion 

då alla beställningar ser olika ut. Vi ser dock inte detta som ett problem då det 

oftast endast skiljer sig i storlek på elementen eller placering för ett fönster. 

Processerna för utförandet ser likadana ut. Utan standard blir det även 

problematiskt för praktikanter att lära sig processerna. Det är svårt för dem att lära 

sig produktionen och bli självgående när de råder otydlighet i fabriken. 

 

Företagskulturen på produktionsgolvet i prefabriken saknar motivation till 

förbättring av arbetet. Operatörerna tycker att ledningen inte lyssnar eller svarar 

på deras behov gällande verktyg och förbättringsförslag. Tvärtom tycker 

ledningen att operatörerna inte sköter sin arbetsplats på det sätt dem vill och att de 

har fått hur mycket verktyg som helst. Det finns inga dagliga mål och därmed inga 

krav på operatörerna vilket bidrar till motivationsbristen. Det är också svårt för 

operatörerna att ta eget initiativ då det råder osäkerhet kring vad de ska göra. Det 

slutar istället ofta med att man söker upp arbetsledaren för att ställa frågor. 

Operatörerna använder vid flera tillfällen väggar, golv och tak som mellanlagras i 

produktionen som sittplatser och arbetsbänkar vilket i vissa fall kan skada 

materialet. Materialhanteringen överlag i produktionsanläggningen är bristfylld då 

materialet i många fall hanteras på ett vårdslöst sätt, detta resulterar i skador på 
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materialet och kvaliteten sjunker på slutprodukten. Under besöket observerade vi 

bland annat en fasadskada som fanns på en modul som snart skulle levereras, se 

bilaga 5. Verktygen hanteras också på ett ovarsamt sätt, i vissa fall används 

verktyg till uppgifter som de ej är menade för, vilket sliter på verktygen. Ordning 

och reda saknas också då operatörerna placerar verktygen på obestämda platser, 

vilket resulterar i att andra operatörer som är i behov av verktygen inte kan hitta 

dem. För att förstå att det råder en svårighet att lokalisera verktyg tog vi en bild på 

hur deras verktygsförråd ser ut, bilden illustreras i bilaga 6. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) som beskriver verktyget 5s skall verktyg vara nära till hands för att 

operatörerna skall kunna arbeta effektivt. 

 

Eftersom standardiserade arbetsuppgifter för operatörerna saknas, brister det 

ibland i kunskap om hur ett arbete ska genomföras. Detta leder till att operatörerna 

försöker lösa problem på egen hand, lägger ned tid på att leta upp och fråga 

arbetsledaren eller genomför arbetet på ett felaktigt sätt. Arbetsmomenten skall 

istället enligt teorin (Bicheno & Holweg, 2009) vara standardiserade så att 

operatörer kan utföra sina processer med enkelhet. De ständiga frågorna belastar 

arbetsledaren då denne istället för att göra sitt jobb får ägna mycket tid på att 

förklara arbetsmoment operatörerna egentligen redan borde kunna. Eftersom det 

inte finns en utformad produktionstavla blir samtliga medarbetare lidande då 

operatörerna ständigt tvingas fråga antingen fabrikschefen, arbetsledaren, 

chefarkitekten eller varandra när det inte vet vad de ska göra. Detta kan störa 

arbetsflödet och skapa en onödig stress på de involverade då de av 

omständigheterna tvingas göra mer än de egentligen borde. Då de i 

produktionslokalen också saknas viss ordning skapas också onödig stress då 

operatörerna måste springa runt för att leta efter material och verktyg som 

egentligen borde finnas på arbetsplatsen. I en sådan företagskultur som råder på 

Prefabriken har operatörerna svårt för att medverka eller ta initiativ för att 

förbättra arbetsprocessen eftersom det är svårt för dem att se vad som kan 

förbättras då det inte finns en tydlig grund att utgå från.  

 

5.3.4 Informationsflöde 

I dagens läge råder det kommunikationsbrist mellan de olika hierarkiska nivåerna 

i företaget. Det händer i många fall att viktig information hoppar över de 

hierarkiska nivåerna och avdelningar i företaget som onekligen bör vara 

inblandade i beslutsfattandet eller ta del av informationen. Vid flera tillfällen på 

Prefabriken har det hänt att produktionsinstruktioner och konstruktionsändringar 

från arkitektavdelningen levereras direkt från arkitektavdelningen till operatörer, 

utan att passera fabrikschef eller arbetsledare. Arbetsledare får problem med att 

leda produktionsprocessen då arbetsledaren saknar kritisk information om vad 

som pågår eller ska hända. De flesta av operatörerna är första generations 
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invandrare, därför råder ofta kommunikationsbrister i språket mellan ledning och 

operatörer vilka leder till feltolkade instruktioner och osäkerhet i 

arbetsuppgifterna. De talande språken är arabiska, svenska och engelska där 

personer som bemästrar samtliga språk ofta får agera som tolk. Prefabriken 

planerar sin produktion efter en prioritetslista där kortast tid till leverans är först 

på prioriteringen. Det finns en översiktlig planering som däremot sällan stämmer 

då de saknar viktig tidsinformation angående deras egna processer, tillexempel 

cykeltider. Det finns idag ingen ordertavla eller planeringstavla i fabriken. 

Operatörerna har därför inte en tydlig planering på vad som ska göras under dagen 

och vad som måste bli färdigt. Information om dagen får operatörerna via ett kort 

morgonmöte tillsammans med fabrikschef och arbetsledare. Däremot räcker dessa 

arbetsuppgifter inte alltid till att täcka hela dagen. Under dagen blir därför 

arbetsuppgifterna för arbetarna suddigare och detta slutar med att operatörer tittar 

på, går runt eller samtalar med kollegor som arbetar och på så sätt sänka även 

deras produktivitet. Detta sker samtidigt som det finns arbeten som de skulle 

kunna göra som operatörerna inte är medvetna om.  

 

Kommunikationsbristen mellan de olika hierarkiska nivåerna i företaget skapar en 

ohälsosam företagsmiljö eftersom det innebär att alla medarbetare inte får den 

informationen som det behöver för att fullfölja sitt arbete till fullo. 

Informationsbristen tvingar företagspersonalen att springa mellan avdelningar för 

att ta del av information som de redan borde ha, vilket tar tid och kan vara 

psykiskt påfrestande. En sådan kommunikationsbrist som råder på Prefabriken 

kan också leda till missinformation, vilket i sin tur leder till felaktigt arbete och 

defekta element. Bristen på en produktionsplanering på en daglig nivå kan vara en 

av anledningarna som bidrar till låg produktivitet hos Prefabriken eftersom detta 

resulterar i att operatörerna sällan vet vad de ska göra. Detta leder till samma 

konsekvenser som för kommunikationsbristen på den hierarkiska nivån. Dennis 

(2007) förespråkar att information skall visuellt standardiseras, detta går att göra 

med till exempel en produktionstavla. Avsaknaden av detta i 

produktionsanläggningen gör det svårt för ledningen och besökare veta hur 

Prefabriken ligger till i produktionen, det går inte tydligt att se om de är försenade 

eller i tid.  

 

En viktig del av Prefabrikens informationsflöde är ritningar till moduler och 

element. Prefabrikens koncept möjliggör en enorm flexibilitet i design vilket 

också medför att framtagning av ritningar har en betydande del i processen. 

Oavsett om kunden beställer från de färdiga sortiment som erbjuds eller om 

produkten blir helt kundanpassad tas ritningen fram tillsammans mellan arkitekt 

och kund och skapar en personlig produkt. Således är operatören helt beroende av 

ritningen då varje vägg är mer eller mindre unik. Merparten av de arkitekter som 
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arbetar på Prefabriken saknar utbildning inom arkitektur såväl som 

datorprogrammen Revit, AutoCAD och Sketchup som används för att ta fram 

ritningar. Avsaknaden av standard hos Prefabriken syns tydligt i denna process då 

det inte finns någon fastställd design över hur ritningar skall se ut och vilken 

information de skall innehålla. Det uppkommer ibland svårigheter för 

operatörerna att tolka och få ut rätt information från ritningarna. Avsaknaden av 

standard syns även tydligt i hur ritningarna hanteras, ritningarna når operatören 

som en eller flera lösblad. Det har observerats upp till 23 ritningar för en modul, 

där flertalet av ritningarna visat samma information eller motsagt varandra. 

Lösbladen blir svårhanterliga för operatörerna i produktionen och då datum ofta 

saknas är det svårt att veta vilken ritning som är aktuell. Detta leder till att 

arbetsledare och arkitekt måste bli inblandade för att kunna klargöra situationen. 

För att skynda på ledtiden händer det att ritningar skickats ner för att börja 

produktion innan dess att ritningen är komplett och godkänd av kunden. Det har 

senare visat sig att utkastet behövde ändras eller kompletteras vilket kan vara för 

sent då produkten redan har börjat tillverkas.  

 

Att producera innan ritningen är helt färdigställd och godkänd medför en stor 

ekonomisk risk. Husbygge är inte billigt och ett fel kan bli väldigt kostsamt. Vi 

anser att ritningens värde måste höjas då den har en stor betydande roll för alla 

steg i processen. Samtliga arkitekter ska ha utbildning i ritprogram för att öka 

förståelse och kunskap om byggritningar i allmänhet. Genom att ha medvetna och 

utbildade arkitekter tror vi att många av de missar och missförstånd som idag 

råder hade kunnat undvikas. Dessutom bör ritningen kontrolleras innan den 

skickas för start av produktion. Ritningen bör sedan följa det tillhörande elementet 

genom hela produktionen. Vi anser även att Prefabriken bör utveckla en standard 

för vilken information som skall vara med på ritningen så som datum, 

projektnamn och vem som ansvarar för ritningen. Att ha ritningar numrerade 

stationsvis med tillhörande instruktionssteg hade varit idealt för Prefabriken som 

en start i deras väg till en standardiserad produktion.   

 

5.3.5 Materialflöde 

I nuläget finns inte det något direkt materialflöde att följa hos Prefabriken. Det 

finns två råmateriallager i deras fabrik där allt lagras. När någon process behöver 

en specifik typ av material går operatörerna helt enkelt och hämtar det dem är i 

behov av och transporterar det till den arbetsplats de skall vara på. Sträckan att gå 

fram och tillbaka är ofta längre än 50m. 

 

Idag har Prefabriken endast en fast arbetsstation, limborden. Efter limbordet 

staplas de färdiglimmade elementen på varandra där det finns plats i lokalen. En 

stor arbetsyta tas upp av dessa temporära mellanlager och det finns en svårighet 



  
 

 

41 
 

att lokalisera specifika element när de behövs. När väl det element man har behov 

av lokaliserats i den staplade högen, har det vid flertal tillfällen visat sig ligga 

under flera andra element som lagrats ovanpå. Detta resulterar i att tid får då 

läggas på att förflytta de ovanliggande elementen med hjälp av traversen för att få 

tillgång till det element ska användas. Ytterligare konsekvens är att mellanlagren 

tar upp den fabriksyta som har tillgång till traversen, denna yta behövs för att sätta 

ihop elementen till en modul. Personalen arbetar runt detta problem genom att 

montera där det finns plats i lokalen, men detta resulterar i att det inte finns något 

direkt materialflöde att följa då processer efter limbordet utförs på olika platser i 

deras fabrik. Även ordningen av deras processer varierar. Att lagra elementen 

genom att stapla dem på varandra är inte hälsosamt för elementen eftersom de 

skadas av att lagras under längre perioder liggandes. Bilderna som visas i bilaga 7 

är tagna med fem dagars mellanrum, de visar hur väggarna böjs under längre 

lagringstid horisontalt.  

 

Att lagra elementen på detta sätt kan alltså kosta mycket pengar efter som böjda 

element gör det svårt att montera ihop till modul, i värsta fall kan elementen bli 

obrukbara. Sättet att mellanlagra elementen på ökar den icke värdeskapande tiden 

i produktionen. Då sättet att lagra element skulle kunna effektiviseras så det 

element som ska användas först är tillgängligt direkt. Det krävs alltså att man 

implementerar 5s metodologin på så sätt att man planerar hur elementen ska 

lagras. 5s skulle innebära bland annat att elementen placeras där de enkelt kan nås 

vid behov och inte stör produktionen. Det skulle också innebära att man skickar 

iväg de färdiga elementen till kund så fort som möjligt då de är färdiga i 

produktionsprocessen, så att de inte tar onödig plats eller hindrar produktionen. 

Att arbeta med mellanlagring på detta sätt frigör också fabriksyta att montera 

moduler på. Arbetar man kontinuerligt på detta sätt så skapar man en vana och en 

standard som ligger som grund till framtida förbättringsarbeten. För att underlätta 

transport av tunga element och undvika att vara beroende av traversen hade det 

varit av intresse att mellanlagra väggar vertikalt på ställningar på hjul. Således 

behöver man inte använda travers varje gång element skall förflyttas. 

 

5.4 Processcykel Effektivitet (PCE) 

Spaghettidiagrammen nedan förklarar operatörers rörelse under en process. 

Diagrammen visar inte rörelsen för skapandet av station (Förklarning för 

uppstartstider återfinns i förgående diagram) eller gångsträckans längd. Samtliga 

spaghettistreck är kvalificerade som icke värdeskapande då momenten inte 

förädlar produkten. Mätvärden för den värdeskapande tiden är hämtat ur bilaga 2. 

PCE:n är beräknad enligt formeln: 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
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Figur 6. Spaghetti diagram Runtgående profil på golv/tak 

 

Antal operatörer:    2 

Förklaring:     Tid: 

Röd: Flytta på material för att komma åt materialet som skall  

användas     08:04min 

Gul: Flytta element och verktyg till arbetsplats  04:06min 

Grön: Hämta profiler    00:39min 

Blå: Hämta tillbaka limpistol som lånats under arbetets gång 00:50min 

Lila: Hämta nya batterier    00:38min 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  23:12min 

Total icke värdeskapande tid:   37:29min 

 

Värdeskapandetid:    45:44min   

PCE:       54,8% 

 

I spaghettidiagrammet kan vi konstatera att mycket ej värdeskapande tid läggs på 

förberedelse av process. I spaghettidiagrammet ovan ser vi effekten av ett 

ineffektivt mellanlagersystem, det tog hela åtta minuter att få fram det elementet 

som skulle behandlas. Vi ser även tid som läggs på hämtning av nya verktyg och 
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effekten av att dela verktyg med andra operatörer. Även om hämtning av verktyg 

inte är särskilt tidskrävande förstör det operatörens arbetsrytm.  

Figur 7. Såga dörrhål i modul 

 

Antal operatörer:    1 

Förklaring:     Tid: 

Blå: Problem med att hitta rätt/bra blad till sågen  02:15min 

Gul: Leta samt hämta nytt batteri   02.34min 

Röd: Leta samt hämta liten finsåg   04:36min 

Grön: Hämta gummihammare   0:30min 

Lila: Hämta nya sågblad    0:41min 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  20:00min 

Dialog med andra operatörer, arbetsledare eller arkitekter: 1:25min 

Total icke värdeskapande tid:   32:01min 

 

Värdeskapandetid:    52:22min 

PCE:      62,3%  

 

Även i detta diagram ser vi att det mest tidskrävande slöseriet är förberedelser för 

processen. I detta fall ser vi även tydligare effekten av att behöva dela verktyg 

med andra stationer. I detta fall fanns finsågen på ett tak där den för tillfället 

använts av en annan operatör. Detta missöde tog nästan fem minuter att ordna 

upp. Tid som istället hade kunnat vara värdeskapande.   

Figur 8. Montering av profil på vägg så tak kan monteras 

Antal operatörer:     1 

Förklaring:     Tid: 

Röd: Letade efter verktyg för att kunna utföra sin arbetsuppgift 04:12min 
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Grön: Hämtade lim samt blev stoppad av kolleger för frågor 06:12min 

Blå: Hämtade mer skruv    00:42min 

Lila: Blev hämtad av arbetsledare, diskussion för att hitta möjlig 

lösning till att kunna sätta på taket på modulen senare denna dag 04:01min 

Gul: Hämta limpistol, tog tid att hitta en som inte användes 03:41min 

Grå: Fick hjälpa en annan station att leta upp en kofot  01:41min 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  25:01min 

Dialog med andra operatörer, arbetsledare eller arkitekter under 

tiden operatör arbetade:    08:53min 

Flytta byggställning, organisera verktyg, organisera material,  

hämta tappade verktyg.     34:57min 

Total icke värdeskapande tid:   89:20min 

 

Värdeskapandetid:    49:41min   

PCE:      35,7%  

 

Spaghettidiagrammet ovan visar att bristen på standardisering har fått sina 

konsekvenser. Operatören fick lägga tid på förflyttning av byggställning och 

försöka organisera verktyg och material. Ytan operatören hade på byggställningen 

var liten jämfört med ytan som material och verktyg krävde för enkel 

organisering. Under processens gång observerades en förbättring gällande 

organisering av material och verktyg. Detta menar vi hade gått att förbättra genom 

att skapa mer utrymme för material och verktyg genom enkla lösningar så som 

verktygshölster och förvaringsmöjligheter på ställningen. Vi ser även effekten av 

ett ineffektivt informationsflöde då det förekom mycket diskussion angående 

arbetsinstruktioner eller problem som uppkommit. Under två timmars arbete 

förekom cirka 15 minuter diskussion om ritningar. Ofta är de tre till fyra 

operatörer som är involverade i diskussionerna vilket medför att en diskussion 

mellan fyra operatörer på 15 minuter vilket resulterar i en timmes icke 

värdeskapande tid.  

 

Gemensamt för samtliga presenterade spaghettidiagram är att förberedelser av 

arbetsstation tar lång tid. Om Prefabriken hade skapat fasta arbetsstationer hade 

samtliga av dessa tider eliminerats. Således kan det reduceras mycket tidsslöseri i 

produktionen som följd av ett standardiserat produktionsflöde. 
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6 Resultat 

I detta kapitel sammanfattas och presenteras studiens resultat som författarna 

kommit fram till med hjälp av empirin och analysen.  

 

6.1 Företagshierarki 

Författarna anser att företagshierarkistrukturer på Prefabriken var bristfällig. Detta 

eftersom det saknas en ansvarig produktionstekniker vars roll skulle kunna vara 

att arbeta med förbättringsarbete på heltid. Författarna anser även att det finns 

poster inom företaget med för bred ansvarsnivå. Det är till exempel för mycket för 

en person att ansvara för både inköp ekonomi och administration. Eftersom all tid 

läggs på att hantera alla dessa arbetssysslor förlorar företaget en viktig roll som 

kan arbeta med att förbättra Prefabrikens inköp. Då arbetet avgränsas från detta 

kommer studien inte fördjupas inom detta område. 

 

6.2 Nulägesresultat 

 

6.2.1 Produktionsflöde 

Produktiviteten i Prefabriken uppfattas av författarna som låg, detta kan hänvisas 

till att det saknas ett ordentligt produktionsflöde med fasta arbetsstationer. Som 

tidigare förklarats tar det sätt de arbetar på idag (med temporära stationer) lång tid 

och försämrar PCE värdet. Därav anser vi att för fallföretagets överlevnad på den 

konkurrerande marknaden, är det av stor vikt beroende av att de utvecklar en 

anläggningsplanering med fasta arbetsstationer.  

 

I figur 11 presenteras den layout som författarna anses vara det bäst kända 

alternativet inom rimliga ramar för Prefabrikens nulägessituation. Layouten fodrar 

att materialet skall flöda genom fabriken och att samtliga moment ska ske i 

samma ordning. Med hjälp av denna layout har ett standardiserat läge av 

Prefabrikens produktion fram till att element monteras till modul tagits fram.  

 

Studiens princip byggs på att element skall kunna hanteras och förflyttas med 

enkelhet av en ensam operatör samt underlätta lagring. Konceptet fodrar även att 

produktionen skall vara mindre beroende av traversen när element skall 

transporteras. För detta har vi tagit fram ett förslag för en ställning som skall 

underlätta förädling och transport se figur 9 nedan. Idén bygger på en ram av 

metall som bas för att skapa tyngd nedåt för att balansera väggen. Över metallen 

ligger material med lägre densitet för att inte göra ställningen för tung men ger 

operatören möjlighet att arbeta på ställningen. Ställningen är försedd med låsbara 

hjul som är rörliga åt alla håll för att underlätta transport.  
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Figur 9. Ställning med vägg visad framifrån samt från sida 

 

Grundregeln för ställningen är att den skall fungera för samtliga element och 

processer. För detta krävs det att ställningen är flexibel då mått på element 

varierar i bredd och längd och även placering för exempelvis fönster och dörrar. 

Detta medför att stödpinnarna måste vara flyttbara. Därav har vi föreslagit att ha 

hål för pinnarna enligt figur 10 nedan. Stödpinnarna kan då enkelt flyttas på 

bredden för att anpassa elementets tjocklek samt på längden för att anpassas till 

elementets längd eller för att kunna utföra de olika processtegen. Viktigt är att 

stödpinnarna skall vara omslutna med gummi för att minska vibration och skador 

på element. 

 

 
Figur 10. Ställning utan vägg visad uppifrån 

 

För att inte riskera att element faller åt sidan under förädlingsprocessen är studiens 

förslag att samtliga stationer har en hake i taket som hakas fast i elementets 

lyftregel.  
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Under framtagningen av anläggningsplaneringen har vi varit tvungna att rätta oss 

efter vissa funktionaliteter. Ett exempel är traversen som vissa delar av processen 

är beroende av endast finns på fabrikens ena sida. Ett annat att exempel är 

förvaring av färdiga varor måste placeras mot fabrikens baksida, där finns den 

enda porten som en lastbil går in genom. Varje station i vår framtagna layout har 

en arbetsbänk där tillhörande verktyg för stationen kan förvaras. Mellan varje balk 

är det 5,7 meter mellanrum detta möjliggör att varje station får plats med ett 

råvarulager bredvid sin arbetsbänk mot väggen. Station tre och sex har även fått 

varsin sågstation då stationens process har det som behov.  

 

Figur 11. Layout framtidaläge 

 

Figur X förklaring av färg: 

• Röd: Mellanlager 

• Blå: Stationsutrymme 

• Grön: Råvarulager 

• Grå: Färdigvarulager 

• Gul: Körbana 

Figur X förklaring av station: 

• Station 1: Limbord och lyftregel 
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• Station 2: Profilering av tak och golv 

• Station 3:  Utsågning av fönster- och dörrhål samt profilering av dessa 

• Station 4: Montering av fönster 

• Station 5: Montering av kablage 

• Station 6: Montering av läkt 

Processens första steg är limbordet som utgör station 1, stationen är placerade på 

samma sida som traversen då denna process är helt beroende av den för att kunna 

flytta elementen. Från limborden ställs väggar på ställningar från figur 9 och 

placeras i mellanlager A, i detta fall monteras en lyftregel på elementet innan den 

flyttas. Tak samt golv förs till station två som består av tre bord som är flyttbara 

för att kunna anpassas till elementets längd. När elementet är profilerat går det 

antingen till färdigvarulagret eller i sällsynta fall till mellanlager A, de sällsynta 

fallen tillfaller för exempelvis takfönster. Efter första mellanlagret sorteras 

elementen efter vilka processteg de skall genomgå. De element som skall få 

fönster eller dörrar stannar kvar och väntar på station tre. Resterande placeras i 

mellanlager B. Från station tre går elementet direkt vidare till station fyra och sätts 

där efter i mellanlager B. Därifrån går de enligt bestämd prioritering vidare till 

station fem för att sedan direkt gå till station sex. Efter station sex förs 

singelelement till färdigvarulager, de element som skall byggas till modul förs till 

den fria ytan på traversens sida för att kunna sättas ihop. Då modulen är 

färdigmonterad sätts den på hjul och förs till den fria ytan på andra sidan för 

finish.  

 

Det har observerats många problem i Prefabrikens produktion under fallstudiens 

tid. Det kan inte påstås att försök till förbättring inte har genomförts av ledningen. 

Uppfattningen har dock varit att det inte läggs tillräckligt mycket tid till att hitta 

roten till problemen, lösningar har istället blivit temporära och behandlar endast 

enskilda fall. Detta medför att det är svårt att dra nytta av de erfarenheter de lärt 

sig av gamla projekt när nya påbörjas. Vi menar att roten till att Prefabriken har 

svårigheter med förbättringsarbete är avsaknaden av standard. En standard är satt 

efter det kända bästa arbetssättet och om inte en standard är satt är det bästa 

arbetssättet okänt. Standardisering kommer innebära en rad förbättringar i att 

produktivitets-, kvalitets-, cykeltiders- och säkerhetsmål uppnås varje gång 

igenom att upprepa den satta arbetsmetoden. Standardisering medför att 

produktionen blir tydligare med start och stop i varje process vilket fodrar för 

lättare planering. Det blir även enklare att se till om produktionen ligger efter eller 

före uppgiven planering. Kunskap bevaras och dokumenteras med 

standardisering, om en operatör slutar finns fortfarande personens kunskap kvar i 

företagets standard. Det blir även lättare att identifiera roten till problem då 

variationer minskar. Till följd av tidsramen för arbetet har vi inte kunnat 
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observera och analysera varje enskild process för skapelsen av en optimerad 

standard. Istället har vi med hjälp av operatörerna utvecklat processordningen som 

beskrivs i bilaga två. Idag arbetar inte samtliga operatörer i den ordningen som 

beskrivs och den som presenteras i bilagan är enligt oss, med stöd från 

operatörerna, det bästa sätt att arbeta på som är känt just nu. Således blir vår nya 

standard den som förklaras i bilaga två. Fortsättningsvis bör dessa steg översättas 

till de språk som personalen pratar för att kunna användas till utbildning av 

operatörer så att samtliga arbetar enligt den presenterade standarden. Vi tror att 

implementering av standarder kommer resultera i kortare cykeltider men 

framförallt mindre omarbete som i dagsläget är ett stort problem. Detta eftersom 

de operatörer som saknar erfarenheter inom byggindustrin får en stegvis 

processförklarning och risken för att ett processteg glöms bort eller utförs i fel 

ordning kommer nästintill elimineras. Vi anser att varje station ska ha en egen 

tavla där standarden finns nerskriven. Detta hade medfört att arbetsledaren slipper 

förklara moment och kontrollera att ingen gör fel. Tid frigörs så att arbetsledaren 

istället kan använda tiden till planering av produktionen och förbättringsarbete. 

Standarder och fasta stationer medför att produktionen blir tydligare därav blir det 

lättare för praktikanter att förstå helheten. Däremot räcker det inte för att 

praktikanter ska snabbt ska bli självgående, för att praktikanterna skall lära sig rätt 

från början tror vi att utvalda stationsansvariga skall utbildas i coaching Kata så 

de kan lära ut sin process på ett bra sätt. 

 

Den bristfälliga organisationskulturen kanske inte hade lösts med hjälp av de fasta 

arbetsstationer och de standardiserade arbetssätten. Däremot hade det hjälpt att 

förändra kulturen mot det bättre. Vi anser att varje station skall ha en ansvarig 

som kontrollerar i slutet av varje dag att allt är på sin plats och att batteri är på 

laddning. Framtagningen av en checklista för detta som ansvarig operatör fyller i 

slutet av varje dag hade gjort det svårt att undvika de nya plikterna. Det gäller 

dock att arbetsledare kontrollerar dessa och har uppföljning om de inte sköts. 

Stationsansvarig skall även ansvara för potentiella förbättringsförslag för att 

effektivisera sin process och göra förbättringar i deras standard. Vi anser att en 

förbättringstimme varje vecka hade varit bra för utvecklingen i fabriken. På så sätt 

får Prefabriken mer kunskap om sina processer och kan lättare se vad som funkar 

och vad som inte gör det. Förhoppningsvis kommer den onda motivationscirkeln 

brytas och företaget kommer få en sundare arbetsmiljö. För att utmana operatörer 

anser vi även att de bör sätta upp mål för fabriken. Dessa mål skall tydligt synas i 

produktionen så att operatörerna ständigt blir påminda om vad de ska arbeta mot. 

Detta för att alla operatörer skall arbeta åt samma håll. För att operatörerna skall 

bli motiverade till att arbeta mot målen anser vi att det är viktigt med att ha 

ständig uppföljning om hur det går och att om de inte går som tänkt att alla är med 

och kommer fram till ett gemensamt lösningsförslag. 
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6.2.2 Informationsflöde 

Prefabrikens viktigaste del i informationsflödet är deras ritningar. De skall 

innehålla all information som är nödvändig för ett element under hela 

produktionen. Genom standardisering av processer blir det enklare att 

standardisera ritningar och dess hantering. Godkända ritningar som skickas ner i 

produktion skall innehålla information om vem som ansvarar för ritningen samt 

de datum då den sattes i produktion, en helhetsbild av projektet samt minst en 

ritning per processteg med all nödvändig information samt littrering. Ritningen 

når först arbetsledaren vars kontor vi valt att placera mitt i fabriken för enkel 

uppsyn. Arbetsledaren godkänner ritningen och lägger in den i planeringen, sedan 

går ritningen ut till ordertavlan där de hanteras enligt bestämd prioritering och 

hämtas av operatör från station 1. När element sedan sätts på ställning fästs dess 

ritning på ställningen och följer med genom hela produktionen. Vid kontoret skall 

det även finnas en produktionstavla som visar orderflödet i fabriken samt daglig 

planering. Vid denna hålls morgonmöten som ger operatörerna information om 

vad som händer och vad som förväntas av dem.  

 

6.2.3 Materialflödesanalys 

För att få ett standardiserat materialflöde krävs det att Prefabriken implementerar 

fasta arbetsstationer. Element skall alltid genomgå processer i samma ordning för 

att skapa rutin men också för att det skall vara enkelt att följa flödet. Som tidigare 

nämnt krävs ställningen med hjul för att möjliggöra ett flöde som flyter på utan 

svårigheter och att överlämningen av element mellan stationer sker på ett smidigt 

sätt. Den metod som idag används för mellanlagring av element skadar kvaliteten 

av tidigare nämnda anledningar. Vi vill därför ha ett flöde där element 

mellanlagras så kort tid som möjligt och då vertikalt för att eliminera de 

kvalitetsbrister som uppstår av horisontell lagring. Ställningarna är således ett 

viktigt verktyg för att upprätta effektivt materialflöde. 

 

För att få ett bra flöde krävs det att råmaterial skall finnas tillhands på stationen 

innan dess att processen påbörjas. Detta kan endast ske vid ett bra 

informationsflöde så att stationerna kan förbereda sig med att exempelvis fylla på 

råmaterial innan processen startar. Detta kan ske dagligen alternativt veckovis. 

Genom att ha materialet i direktanslutning till stationen gör att operatörerna kan 

arbeta ostört och då allting de behöver finns nära tillhands.  

 

6.3 Processcykel Effektivitet (PCE) 

Resultaten ovan medför att det går eliminera olika slöserier som finns i 

produktionen idag. Då våra resultat inte är implementerade och testade i praktiken 
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vet vi inte riktigt vad effekten kommer bli, fallen som presenteras nedan är således 

teoretiska. Gruppen har gjort vissa antagande som går att argumentera för med 

logiska resonemang. Antagandena har blivit generaliserade för alla icke 

värdeskapande men nödvändiga aktiviteter exempelvis att transportera element till 

arbetsstation. Aktiviteten behöver fortfarande utföras däremot kommer tiden det 

tar att utföra momentet minskas med hjälp av den nya ställningen. Författarna har 

för enkelhetens skull halverat tiden för dessa även om tiden troligtvis hade 

förminskats ytterligare. Då det inte går att praktiskt genomföra förändringarna 

inom tidsramen är det svårt att uppskatta den verkliga effekten, därav det 

halverande antagandet. Viktigt att hålla i åtanke är att spaghettidiagrammen visar 

endast arbetstiden för processerna från start till stopp. De visar inte processcykel 

effektiviteten för hela produktionen utan istället visar de för varje enskild process. 

Nedan beskriver vi vad som teoretiskt kommer förändras i spaghettidiagrammen 

av våra presenterade förändringar. 

 

Figur 12. Spaghetti diagram Runtgående profil på golv/tak 

 

Antal operatörer:    2 

Förklaring:     Tid: 

Röd: Flytta på material för att komma åt materialet som skall  

användas     08:04min 

Gul: Flytta element och verktyg till arbetsplats  04:06min  

02:03 

Grön: Hämta profiler    00:39min  

Blå: Hämta tillbaka limpistol som lånats under arbetets gång 00:50min 

Lila: Hämta nya batterier    00:38min 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  23:12min 

Total icke värdeskapande tid:   37:29min  

03:20 
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Värdeskapandetid:    45:44min   

PCE:       54,8%  

93,2 % 

 

Det behövs inte längre läggas tid på att skapa stationer, eftersom allt redan finns 

tillhanda. Med de fasta stationerna kan vi eliminera tiden det tar för uppstart av 

arbetsstation. Operatörer behöver heller inte förflytta element för att komma åt ett 

annat med hjälp av ställningen vi presentera i figur 9. Således går det att eliminera 

tiden för röd. Gul halveras då ställningen även fungerar för lättare transport och 

traversen inte längre behöver användas. Processen kräver fortfarande att en 

operatör hämtar profiler som i detta fall redan var framtagna och den tiden är 

inkluderad i uppstart, därav är grön oförändrat. Eftersom varje arbetsstation får 

sina egna verktyg behöver inte operatörer låna verktyg av varandra, därav stryks 

blå. Ovannämnda elimineringar av slöseri har resulterats i att den icke 

värdeskapande tiden för processen går från 37:29 minuter till ett resultat som var 

bättre än det vi förvänta oss. Resultatet blev på 03:20 minuter. En ny uträkning på 

PCE gav 93,2% en ökning på nästan 30%. 

 

 

Figur 13. Såga dörrhål i modul 

 

Antal operatörer:    1 

Förklaring:     Tid: 

Blå: Problem med att hitta rätt/bra blad till sågen  02:15min  

01:08 

Gul: Leta samt hämta nytt batteri   02.34min  

01:17  
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Röd: Leta samt hämta liten finsåg   04:36min 

Grön: Hämta gummihammare   0:30min 

Lila: Hämta nya sågblad    0:41min 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  20:00min 

Dialog med andra operatörer, arbetsledare eller arkitekter: 1:25min 

Total icke värdeskapande tid:   32:01min  

04:51 

 

Värdeskapandetid:    52:22min 

PCE:       62,3%  

91,5% 

 

Blå och gul effektiviseras då samtliga verktyg skall finnas tillhanda på varje 

station. Vårt halverings antagande gör så tiderna blir till drygt en minut vardera. 

Vi stryker röd helt då denna tiden bestod av att lokalisera ett verktyg som i vår 

layout redan finns på stationen. Grön och lila är oförändrade då 

verktyget/materialet redan var hämtat och placerats nära den temporära 

arbetsstationen som fanns under spaghettidiagrammets skapelse. Vidare stryker vi 

uppstartstiden med hjälp av de fasta stationerna. Elimineringarna i de icke 

värdeskapande aktiviteterna medförde i detta fall en reducering på nästan 30 

minuter. Detta medför en förändring i processproduktiviteten från 62,3% till 

91,5%, en ökning på nästan 30%. Resultatet är inte lika bra som det förgående 

exemplet. Vi anser dock att en PCE på 91,5% är bra. 

 

Figur 14. Monetering av profil på vägg så tak kan monteras ovanpå. 

 

Antal operatörer:     1 
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Förklaring:     Tid: 

Röd: Letade efter verktyg för att kunna utföra sin arbetsuppgift 04:12min 

Grön: Hämtade lim samt blev stoppad av kolleger för frågor 06:12min  

03:06 

Blå: Hämtade mer skruv    00:42min 

Lila: Blev hämtad av arbetsledare, diskussion för att hitta möjlig 

lösning till att kunna sätta på tak på modulen senare denna dag 04:01min  

Gul: Hämta limpistol, tog tid att hitta en som inte användes 03:41min  

Grå: Fick hjälpa en annan station att leta upp en kofot  01:41min 

Total:     20:29min  

07:49 

 

Uppstart och förberedelse av arbetsstation:  25:01min 

Dialog med andra operatörer, arbetsledare eller arkitekter under 

tiden operatör arbetade:    08:53min 

Flytta byggställning, organisera verktyg, organisera material,  

hämta tappade verktyg.     34:57min  

17:29 

Total icke värdeskapande tid:   89:20min  

25:18 

 

Värdeskapandetid:    49:41min   

PCE:      35,7%  

66,3 % 

 

Som de förgående exemplen beskriver, elimineras eller förminskas många av de 

icke värdeskapande aktiviteterna. Däremot fick vi inte ett lika bra resultat som de 

förgående spaghettidiagrammen med över 90% PCE. Detta beror på att från 

början var PCE cirka 30% lägre. Vi ser däremot ett samband med en effektivitets 

ökning på cirka 30% i samtliga diagram. Om denna process skulle öka sin PCE 

ytterligare hade det behövts förenkla processen. Inom projektets tidsramar fick vi 

endast tillfälle att se denna process en gång därav har vi inte lyckats identifiera 

några större förändringar i processen. Däremot noterade vi som nämnts innan att 

byggställningens yta operatören arbetade ifrån var liten jämfört med den yta som 

material och verktyg tog upp. För att underlätta för operatören och öka processens 

PCE hade det då varit nödvändigt att se över lösningar för detta problem.  
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7 Diskussion 

I detta kapitlet diskuteras resultatet och vad det kan ha för positiv och eventuellt 

negativ inverkan på företaget vid implementation. Författarna tar även upp andra 

lösningsförslag och överväger dem mot det presenterade resultatet. 

 

Ställningen som tagits fram för att flytta element är inte den bästa tänkbara 

lösningen utan ett förslag för företagets nuvarande situation. Den går att förbättra 

ur många aspekter men förslaget är grundat i att Prefabriken själva skall kunna 

tillverka dessa för att minska de ekonomiska kostnaderna som en sådan 

implementering medför. Tanken är också att kunna förbättra ställningarna under 

tidens gång då idéer till små förbättringar kan komma efter ställningen sätts i 

arbete. Ett bättre exempel hade möjligtvis varit att ha en elektronisk ställning, som 

med ett jämt tryck klämmer ihop väggen och stabiliserar bak- och framsida, eller 

kanske ha spår i golvet som med hjälp av skjutdörrstekniken kan skjuta elementen 

mellan stationerna.   

 

I det presenterade layoutförslaget har vi tagit hänsyn till vad som inom rimliga 

ramar för Prefabriken går att förändra inom den närmsta tiden. Förändringarna 

som vi kommit fram till innebär låga ekonomiska resurser samt går att 

implementera på kort tid. Detta är nödvändigt för Prefabriken då en förändring 

måste ske omgående. Utan dessa aspekter hade troligtvis ett annat förslag 

presenteras med maskiner och mer automatiserad utrustning för att underlätta 

arbete och transport. 

 

Implementering av standard och arbetsstationer bör ske stegvis så att man kan 

följa upp de olika stationer och arbetsmoment som skapas för att hitta möjliga 

brister. Användning av PDCA matrisen hade säkerställt att identifiering av 

problem och förbättring sker för att försöka optimera processerna. Detta är också 

särskilt viktigt då det på grund utav studiens tidsram har uppstått begräsning för 

antalet uppmätta värden. Detta medför att förslaget som presenterats inte är 

baserat på helt tillförlitliga mätvärden och bör tas i beaktning vid implementering, 

då viss förändring av flöde och upprättande av mellanlager kan vara nödvändigt. 

Layouten är en bra grund till förbättring men kräver ytterligare information för att 

kunna sätta tydliga standarder och skapa ett stabilt flöde. 

 

Kulturen som råder hos Prefabriken är en av de delar som vi tror kommer vara 

svårast att förändra. Det kommer krävas många uppföljningar och kontroller 

under den första tiden och detta kräver en ansvarig som inte ger efter. Förslag på 

layout och standardisering är troligtvis ett steg i rätt riktning och ger en bra bas för 

företaget att jobba vidare ifrån. För att verkligen förändra företagskulturen tror vi 
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det hade varit gynnsamt att börja utmana samtliga operatörer, både med 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Att aktivt arbeta med SMART:a mål tror vi hade 

motiverat operatörer till att öppna sig för förändring och att arbeta med 

förbättringsarbeten.  

 

Planerade morgonmöte så att operatörerna vet vad som förväntas av dem. Detta 

för att höja motivationen och ha ett mål att arbeta emot. Detta följs upp med en 

produktionstavla som hade varit till stor hjälp för Prefabriken för att få kontroll 

över produktionen. Med hjälp av denna kan de följa beställningarna och även ha 

uppsikt över och tidigt upptäcka om en station halkar efter och kan då sätta in 

extra resurser eller ändra i flödet.  

 

Ett annat resultat som vi tror väntas av dessa förändringar är ett bättre 

informationsflöde. Ritningarna kan delas upp stationsvis och på så sätt förtydliga 

vilken information som är nödvändig och därmed inte göra misstag. För att höja 

motivationen är det viktigt att visa operatörerna helhetsbilden av den del de jobbar 

med för att de ska känna sig delaktiga och förhoppningsvis leda till att ta större 

ansvar. Eftersom att Prefabriken arbetare till stor del består av nyanlända 

flyktingar är svårigheter med språket ett faktum när det kommer till 

kommunikation. Avsaknaden av standarder gör att kommunikationen blir kärnan 

för att kunna utföra arbetsuppgiften då arbetsledaren måste förklara hur jobbet 

skall utföras. Det blir således svårt att förklara hur ett arbetsmoment skall 

genomföras då de inte pratar samma språk. Vi menar på att om standardiserade 

arbetsuppgifter och bestämda arbetsstationer är inte lika beroende av det svenska 

språket.   

 

Resultatet som rapporten kommit fram till lägger en grund till Prefabriken att 

jobba vidare från. Det är då viktigt för dem att ständigt vara i rörelse för att 

fortsätta utveckla företaget för att inte hamna i samma situation igen. En 

förbättringstimme i slutet av varje vecka där operatörer får att tycka till och 

komma med idéer är ett förslag för att lyfta kunskap från alla delar i företaget. För 

att få operatörerna att komma med bra förslag är det viktigt att de känner att 

ledningen tar till sig och är engagerade i de som sägs. Att ta upp alla idéer för 

diskussion är ett sätt för ledningen att visa att inga idéer är dåliga.  

 

 

Empirin beskriver tidigare i studien hur Prefabriken saknar fasta arbetsstationer, 

en standardiserad arbetsprocess och en daglig planering. Dessa faktorer försvårade 

insamlingen av mätdata eftersom operatörerna inte arbetade systematiskt och 

rörde sig från en arbetsplats till en annan utan att slutföra arbetet på den lämnade 

arbetsplatsen. Efter mätningarna kunde det också visa sig att vissa delar av arbetet 
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som genomfördes inte var värdeskapande. Vid flera tillfällen förekom det att 

specifika arbetsmoment från start till slut kunde utföras på olika sätt av olika 

operatörer under olika tidpunkter. Det var därför problematiskt för tre personer 

(författarna) att mäta tiden på samtliga arbetsmoment och följa enskilda operatörer 

för att beskriva arbetsuppgifter. Då vissa data kunde samlas in (se Bilaga 2 & 

spaghettidiagram i kap.6) så var det inte tillräckligt för att skapa ett pålitligt 

medelvärde för många av arbetsmomenten, vilket var tänkt från början. Därför 

fick andra faktorer användas för att komma till pålitliga slutsatser. Studien hade 

kunnat genomföras på många andra sätt, till exempel att man fokuserade på 

informationsflödet för att minska kassering och omarbete, eller att endast fokusera 

på materialflödet för att skapa tydligt flöde. I slutändan med ett företag som detta 

handlar det ändå om att på något sätt standardisera för att kunna förbättra vilket 

författarna anser att studien har gjort.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel besvara författarna studiens problemfråga: ”Hur kan 

prefabricerande byggföretag standardisera sin produktion?”. 

 

Det finns många svårigheter för ett nytt företag i prefabriceringsbranschen att 

standardisera sina processer. Detta för att den gamla byggindustrikulturen sitter i 

ryggmärgen på de erfarna byggarna. Det är svårt att ändra sitt tänk och kultur till 

det nya industrisamhället där processer och standardisering numera är ett krav för 

att överleva på sin marknad. Detta krav kommer troligtvis även finnas i 

byggindustrin om ett par år. I byggindustrin är varje beställning ett nytt projekt 

där få saker är lika mot förgående. Detta faktum råder även i 

prefabriceringsbranschen. Element som tillverkas har nästan i regel aldrig 

tillverkats förut. Därav anser många att processerna inte går att standardisera då 

beställningarna varierar i stor utsträckning. I projektarbetets gång noterades det 

dock att trots variationen i beställningarna var tillvägagången i processerna den 

samma.  

 

Om processer ser likadana ut finns det en möjlighet att skapa arbetsstationer med 

olika processer som samtliga element genomgår. För att stationer skall vara 

genomförbara krävs det dock en kreativ lösning på sättet att transportera de tunga 

elementen. Författarnas lösning var en ställning med hjul som kunde anpassa sig 

enligt vad som blivit beställt. Fasta arbetsstationer standardiserar 

produktionsflödet så att samtliga element genomgår samma processordning men 

även sättet för hur element skall mellanlagras och behandlas. 

 

Det finns svårigheter i att anställa erfarna byggarbetare till 

prefabriceringsbranschen därav anser författarna att det är utav större vikt att i 

detalj standardisera arbetsmomenten för varje station. Processerna skall vara 

dokumenterade och finnas stegvis förklarade på varje station. Till följd av de 

varierande elementen är ett viktigt standardiseringsområde behandlingen och 

skapelsen av ritningar. Det skall aldrig under några omständigheter råda 

frågetecken kring ritningar då det skapar störningar i produktionen. Svårtolkade 

ritningar leder bland annat till felaktig produktion som kostar mycket ekonomiska 

resurser i form av material och arbetskraft om omarbetning eller kassering krävs. 

Förenkling och standardisering av ritningarna förenklar för de oerfarna 

operatörerna så de gör färre fel. Resultaten bidrar till ett hållbarare samhälle då 

mindre energi och resurser behöver förbru2kas samtidigt som kvaliteten hos 

fallföretaget bibehålls eller förbättras. 

 



  
 

 

59 
 

Det finns stor potential i prefabriceringsbranschen gentemot den traditionella 

byggindustrin. Tillverkning av hus i fabrik medför en mängd möjligheter. Den 

vanliga byggindustrin har svårigheter med att ta vara på kunskap och 

förbättringsarbeten. Detta har inte en fabrik lika svårt med utan de kan istället bli 

aktivt lärande och arbeta ständigt med förbättringar i deras processer. Av 

standardisering kan man eliminera mycket icke värdeskapande tid och erbjuda 

lägre huspriser till kund. För samhället innebär detta att huspriserna som varit 

stigande under en längre period kan vända till att bli lägre vilket medför att fler 

har råd att köpa sitt drömhus. Fabrikstillverkningen bidrar även till en snabbare 

husbebyggelse vilket Sverige med sin bostadsbrist är i stort behov av. Det gäller 

dock att företagen i prefabriceringsbranschen har och arbetar med ett 

standardiserat flöde genom fabriken. Annars försvinner fördelarna med att 

producera hus i fabrik. Studien visade att standardisering av ett prefabricerande 

byggföretag kan teoretiskt öka dess processcykel effektivitet med cirka 30%.  

 

Användningen av standard kan ses som en integreringsmöjlighet för nyanlända 

flyktingar. Det ökar möjligheten till jobb för flyktingar men också outbildade då 

det inte kräver några förkunskapskrav eller erfarenheter. Att arbeta på ett svenskt 

förtag hjälper även nyanlända att tillsammans med sina arbetskollegor utveckla 

sina språkkunskaper och integrera in i det svenska samhället.   

 

Författarnas förslag till fortsatta studier är att djupdyka i enskilda processer för 

effektivisering av de nya satta standarderna. Djupdykningen kan ske i 

materialflödet, informationsflödet eller förädlingsprocesser. Ytterligare område att 

utföra en studie kring är utformandet av arbetsstationerna i detalj så att 

operatörerna kan arbeta på ett ergonomiskt arbetssätt. Vidare rekommenderar 

författarna vidare forskning i hur rapportens resultat för tydliga standarder kan 

implementeras på andra företag med syfte till att integrera flyktingar och bidra till 

bättre språkinlärning 
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9 Rekommendationer  

I detta kapitlet presenterar vi kortfattat allmänna rekommendationer om hur ett 

prefabricerande byggföretag kan standardisera sina arbetsprocesser.   

 

- Anställ en produktionstekniker för att organisera upp förbättringsarbete. 

 

- Fortsatt arbete med mäta processer för att uppnå förståelse och kunskap. 

 

- Implementera fasta stationer för att standardisera produktionsflödet. 

 

- Investera i de föreslagna ställningarna för lättare transport och lagring av 

element. 

 

- Utvärdering av verktyg för att vad som saknas till stationerna. 

 

- Sätt ansvarig för varje station och ha uppföljning av att stationerna skötts. 

 

- Utbilda stationsansvarig i coaching kata för bättre upplärning av praktikanter 

 

- Dokumentera och utvärdera standard för varje enskild process och visualisera 

dem på varje station. 

 

- Arbeta med PDCA matrisen för att optimera standarder. 

 

- Standardisera ritningar så de fungerar till stationerna. 

 

- Vidare utbilda samtliga arkitekter. 

 

- Skapa en produktionstavla, förbättra under tiden ni märker något behövs. 

 

- Förbättringstimme varje vecka för att ständigt vara i rörelse. 

 

- Börja arbeta med utbildning och implementering av verktyg så som 5S. 

 

- Arbeta aktivt med SMART:a mål 

 

Det är vanligt att förändring i en organisation förknippas med höga kostnader, 

osäkerhet, besvär och störningar. Dessa är också verkliga risker men det kan 

innebära en större fara om man inte förändras. Rekommendationerna innebär stor 

förändring för företaget och det kan vara skrämmande. För att kunna se vad det är 
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som påverkar och hur, rekommenderar vi fallföretaget att införa så små 

förändringar som möjligt åt gången och arbeta aktivt med PDCA matrisen. För att 

få samtliga anställda att acceptera förändringarna är det väsentligt att motstånd till 

förändring omhändertas. Det är viktigt att alla förstår varför förändringen görs och 

att det är för allas bästa. Förklara att det är dem som gynnas av förändringarna 

även om de verkar jobbiga till en början. Innan en stor implementering är det 

också viktigt att alla som förändringen omfattar, är involverade i 

strategiutvecklingsprocessen. Detta så att alla är delaktiga och kan bidra med 

kritisk information. Således är det utav större vikt att operatörerna är med och 

bidrar till de nya satta standarderna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Fabrikslayout 
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Bilaga 2 Uppskattade mätvärden 

Samtliga värden pressentaras i minuter och är en uppskattad medeltid för värden 

uppmätta under observation hos Prefabriken.  

   

   Limbord 3st operatörer/bord 

  Aktivitet: Tid i min 

 Plocka bort & städa färdig artikel 23:30 

 
   Placera, mäta och skruva 17:09 

 Lim, Cellplast 23:18 

 Passning av kantbit (endast vägg) 07:49 

 Avslutande material  06:28 

 tätning med frigolit 04:11 

 Lägg på duk 02:11 

 Tätning av duk 12:00 

 Total tid: 73:06 

 
   Sätta runtgående profil golv 2st operatörer 

  Aktivitet: Tid i min 

 Ta bort överflödigt stelnat lim 01:34 

 Sätta på profil och säkerställ rakhet 02:45 

 Limma insidan av profilen  01:05 

 Skumma insida 00:43 

 Placera profil 01:09 

 Skruva fast profil ovanifrån 03:45 

 Skruva fast profil underifrån 03:45 

 Förstärk med skruv ovansida 04:41 

 Förstärk med skruv undersida 05:40 

 Total tid: 25:07 
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Uppskattad medeltid/meter: 09:18 

 
   Såga ut fönster eller dörr 1st operatör 

  

Aktivitet: Tid i min 

Plus tid för 

dörr/golvfönster 

Mäta ut fönster placering 04:58 

 Borra hål 02:41 

 Såga ut hål 08:37 

 Mäta ut fönster placering 09:10 

 Såga ut hål andra sidan (Endast vid olika material) 05:18 

 Genomgående sågning (Endast vid olika material) 04:04 

 Skruva ut skruv ur golvprofil 

 

(+01:00) 

Plocka ut fönsterbit 03:18 (+02:00) 

Jämna till hål 02:05 

 Total tid 39:30 42:30 

Uppskattad medeltid/meter: 08:54 

 
   Profil på fönster 

  Aktivitet: Tid i min 

 Såga spår till profil 06:14 

 Såga/mäta profiler till rätt längd 04:54 

 Sätta profiler på plats samt limma 09:53 

 Skruva fast profil ut och invändigt 05:59 

 Uppskattade medeltid 27:00 

 Uppskattade medeltid/meter 06:05 

 
   Montera fönster/dörr 

  Aktivitet: Tid i min 

 Sätta monteringsjärn på fönster 02:05 

 Sätta fönster/dörr på plats 15:05 
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Isolera med skum 04:18 

 Sätta upp och värma tätningslist 32:14 

 Total tid: 53:42 

 
   Läkt 

  Aktivitet: Tid i min 

 Mäta ut, såga och spika läkt 355:10 

 Tid/läkt 14:48 

 Tid/meter 03:57 
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Bilaga 3 Element som arbetsbänk 
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Bilaga 4 Utseendet av en arbetsbänk 
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Bilaga 5 Fasadskada  
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Bilaga 6 Oordning i verktygsförråd 
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Bilaga 7 Väggböjning efter fem dagars mellanrum 
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