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Sammanfattning 

 

Sverige slår i dagsläget rekord i bostadsbrist enligt Boverkets marknadsanalyser, något som 

visar sig i de flesta delar av Sverige. Kronobergs län är inget undantag; en analys visar att det 

föreligger höga produktionskostnader och svårigheter att få lån för såväl privatpersoner som 

för byggherrar vilket hämmar både den regionala tillväxten och tillväxten i landet. 

Det har historiskt sett gjorts kraftansträngningar för att lösa bostadsbristen tidigare år bland 

annat genom prefabricerade huselement och den metoden minskade ledtiden med upp till 80 

% i vissa fall. Utvecklingen av produktionskostnaderna har inte varit i linje med 

konsumentprisindex, vilket tyder på att kostnaderna i produktionen bör minskas och studier 

visar att med fokus på “Lean” inom industrin kan effektiviteten ökas mellan 10,3 % - 230 %.  

Lägg därtill hur de nya amorteringskraven pressar prisnivåerna för hustillverkare vilket 

medför ett högre tryck på produktionen och kostnadsnivåerna. I en avhandling skriven under 

2018 presenteras det fyra områden som påverkar effektiviteten negativt, en av dessa är 

variation i processerna.  

 

Studien genomfördes vid Anebyhusgruppens ena produktionsanläggning i Klöverfors med 

fokus på att öka produktiviteten genom att arbeta med delar av Lean. Genom observationer 

och tidsstudier i produktionsanläggningen genomfördes en kartläggning av nuläget, som 

visade att det förekommer stor variation som leder till flaskhalsproblematik, köer och väntan. 

Därefter genomfördes en analys av nuläget för att ta fram förbättringar som skulle kunna vara 

aktuella för företaget.  

 

De rekommendationer som ges handlar om att införa en takttid och att använda sig av 

förbättringstavlor i form av daglig styrning för att få bukt med variation i produktionen. 

Ett sätt att hantera variationer är lager och för fallföretaget ger studien två förslag till det:  

– Lagringsplats 

– Investera i ytterligare ett förflyttningsstag 

En kapacitetsökning i produktionen är möjlig i den befintliga lokalen. Det krävs dock mycket 

av företaget bland annat att sänka variationen generellt och samordna leveranser ännu 

noggrannare. 
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Summary 

 

Sweden is currently at its highest in housing shortages according to Boverket’s market 

analyzes, something that appears in most parts of Sweden. Kronoberg County is no 

exception; an analysis shows that there is high production costs and difficulties in obtaining 

loans for individuals as well for builders, which inhibits both regional growth and growth in 

the country. Historically, efforts have been made to solve housing shortages in previous 

years, through prefabricated house elements, and in some cases, lead times reduced by up to 

80%. The development of production costs has not been in line with the consumer price 

index, which indicates that production costs should be reduced and studies show that, with 

the focus on lean in industry, efficiency can be increased between 10.3% - 230%. Add how 

the new mortgage requirements pushes the price levels for house manufacturers, which 

results in a higher pressure on production and cost levels. A dissertation written in 2018 

presents four areas that adversely affect efficiency, one is variation in the processes. 

 

The study was conducted at the Anebyhus Group's one production facility in Klöverfors, 

focusing on increasing productivity by working with parts of Lean. Observations and time 

studies in the production facility carried out a mapping of the present situation, which showed 

that there is a great variation that results in bottleneck problems, queues and waiting. 

Thereafter, an analysis of the current situation was conducted to develop improvements that 

could be relevant to the company. 

 

The recommendations given are about introducing a takt-time and making use of day-to-day 

improvement boards to overcome variation in production. One way of managing variations is 

stock and for the case company, the study gives two suggestions: 

- Storage location 

- Invest in another moving tag 

A capacity increase in production is possible in the existing premises. A lot of the company is 

required, reduce the overall variation and coordination of the material. 
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Abstract 

 

Studien behandlar kartläggning av trähusindustrin Anebyhusgruppen i Klöverfors i syfte för 

att hitta förbättringsområden i produktionen som på sikt ökar produktiviteten i fabriken. 

Företaget har krav på sig att öka produktionen under kommande år, vilket gör det relevant att 

se över möjligheterna till ökad produktivitet med dagens personal och maskiner. För att 

kunna behålla sina kunder är utveckling en naturlig väg att gå. Under nulägesanalysen kunde 

en variation upptäckas inom främst ett område i produktionen, förslagen som ges i studien 

har som mål att få ner denna variation genom utjämning och kontroll över produktionen. Ett 

förslag handlar om att införa takttid där mätningar visat att detta skulle vara möjligt med den 

befintliga personal, ett annat är att använda sig av daglig styrning för att ta hjälp av personal 

för snabba åtgärder vid problem och ta fram gemensamma mål.  

 

Industriellt byggande, prefabricering, modultillverkning, småträhus, Lean Wood engineering, 

trähusindustri. 
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Förord 

 

Fallstudien har sitt ursprung i samband med den sista delen i ingenjörsprogrammet 

“Industriell ekonomi” och är det slutgiltiga examensarbetet för de avklarade studierna vid 

Linnéuniversitet, Växjö.  

Studien genomfördes vid produktionsanläggningen i Klöverfors. Vi vill rikta ett stort tack till 

fabrikschefen för att ha svarat tålmodigt på våra frågor. Vi vill även tacka all övrig personal 

som varit hjälpsamma och tillmötesgående vid våra besök. 

 

Ett stort tack till vår handledare Tobias Schauerte för att ha guidat oss genom detta 

examensarbete med kunskap, glädje och engagemang.  

 

I och med detta examensarbete kommer vi nu kunna titulera oss som högskoleingenjörer med 

inriktning industriell ekonomi. Det är en titel vi kommer vara stolta över.  

 

 

 

Viktor Emilsson    Frida Sunesson 

 

Växjö, 2018-05-18 
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Definitioner  

 

Tidsstudier 

Tidsstudier är en analys av arbetet direkt när det genomförs, det syftar till att få fram ställ- 

och stycktid för en viss aktivitet eller process. Forskarna använder klocka eller video och har 

oftast förberett vilka moment som ska mätas innan studien genomförs. Oftast mäts antingen 

via nollställning efter varje slutfört moment, alternativt noteras varje tid vid slutfört moment 

och dokumenteras i efterhand. Det andra alternativet ger en mer verklighetstrogen bild men 

självklart är det beroende av vilka resurser och möjligheter som finns att tillgå (Olhager 

2013). 

 

Cykeltider 

Beskriver hur lång tid det tar för en produkt eller motsvarande att bli färdigbehandlad i en 

process. Kan beskrivas som den tid det tar för operatören att blir klar med sina uppgifter 

innan hen påbörjar nästa projekt (Olhager 2013).  

 

Ledtider  

Från det att en artikel kommer in i produktionen tills dess att den är klar och på väg ut från 

produktionen. Det begränsas normalt till en produkt eller en process (Olhager 2013).  

 

Takttider 

Takt och takttiden, det är med den takten som kunden efterfråga företagens produkter. takten 

ska avgöra vilken hastighet det behöver vara på flödet (Olhager 2013). 

 

Flödeseffektivitet 

Innebär att förflyttningen inom företaget sker så snabbt som möjligt mellan de olika 

processerna. Det innebär att de värdeskapande aktiviteterna ska vara i fokus och att de icke 

värdeskapande delarna reduceras till närmare noll (Olhager 2013).   
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1. Introduktion 
 

 
Studien ska här motiveras och skapa en förståelse till varför det är nödvändigt för företag 

inom den valda industrin att arbeta med Lean och eliminering av slöserier. Bakgrunden 

presenteras för att leda till en problemformulering och syftet med arbetet. 

 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Sverige slår i dagsläget rekord i bostadsbrist enligt Boverkets marknadsanalyser, något som 

visar sig i de flesta delar av Sverige. Kronobergs län är inget undantag; en analys visar att det 

föreligger höga produktionskostnader och svårigheter att få lån för såväl privatpersoner som 

för byggherrar vilket hämmar både den regionala tillväxten och tillväxten för landet i stort 

(Bostadsmarknadsanalys 2017; Windborg 2012). Sverige likt övriga Europa har en 

befolkning med ökande livslängd, Sverige är ett av de länder där ökningen är som störst 

(World Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDGs). Utöver detta har Sverige 

haft ett högt mottagande av flyktingar enligt migrationsverket (2000-2017) vilket påverkar 

behovet av bostäder. I rapporten behovet av bostadsbyggande (2015) från Boverket framgår 

vikten av bostäder; vilket beskrivs som en nödvändighet för att människor ska kunna etablera 

sig och därmed vara tillgängliga på arbetsmarknaden. Tillgång till bostäder har effekter på 

såväl den ekonomiska som den samhällsmässiga tillväxten. Med tillgänglighet till bostäder 

kan företag få tillgång till kompetens och därmed bibehålla en konkurrensmässighet i en 

global värld. Utöver tillgången till bostäder behöver företag arbeta med förbättringar och 

sträva för en högre produktivitet så att de fortsatt kan vara konkurrenskraftiga (Vinnova 

2012). 

 

Historiskt sett gjordes en kraftansträngning för att lösa bostadsbristen i samband med 

bostadsbyggandet under miljonprogrammet och som ett test för att nå en högre effektivitet i 

bostadsbyggandet infördes delar av prefabricerade huselement (Forskningsrådet Formas 

2012). Metoden “prefabricerade huselement” har fått genomslag inom byggbranschen där 

tillverkning av volym- och planelement sker i fabriker. Modellen bygger på en förtillverkning 

av småträhus som transporteras i segment och slut monteras på plats. Arbetssättet har minskat 

ledtiden från order till färdigt hus med upp till 80 % och har även medfört en bättre kontroll 

över hela processen (Elfström 2013).  

 

För svensk industri har produktivitetsutvecklingen varit positiv sedan 1990-talet och fram till 

början av 2000-talet. Under hösten 2008 ansökte en amerikansk bank (Lehman Brothers) om 

att gå i konkurs; det var starten på en lågkonjunktur som runt 2012 började vända uppåt igen 

(Dumontaux et al. 2013). Att produktiviteten avstannade härleds främst till att det inte gick 

att anpassa organisationernas storlek i förhållande till efterfrågan. Det skapades en 

överkapacitet och resultatet blev en sänkning av produktiviteten (Konjunkturinstitutet 2012). 

De eventuella förbättringsåtgärder som beslutades och sjösattes med syfte att öka 

produktiviteten under denna period kan dock ha lönat sig på längre sikt. Produktiviteten 
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påverkas av flera faktorer såsom volymen på produktionen, andel inköp kontra egen förädling 

och typ av produkt som tillverkas (Industrirådet 2016).  Produktiviteten är viktigt för att mäta 

konkurrenskraft och företag använder kvantitativa mått för att mäta produktiviteten, det kan 

variera beroende av bransch (Industrirådet 2016). Produktiviteten påverkas av både 

omsättning och antalet anställda. Mellan 2012 till 2013 ökade den genomsnittliga 

produktiviteten i trähusbranschen men trots detta trendbrott bör företagens individuella 

produktivitet undersökas (Schauerte et al. 2015). 

 

Trähusindustrin har länge fått kritik för att inte varit fokuserad på långsiktig utveckling. Detta 

är en anledning till att företag fick det tufft under den globala finanskris 2008 där vissa ännu 

inte hämtat sig rent finansiellt. Forskning visar ändock att de flesta företag lyckats hålla 

lönsamheten på en acceptabel nivå vilket förmodligen är anledningen till att dess 

marknadsandelar ökat. Det råder en relativt stor konkurrens inom denna specifika industri 

vilket medför att det krävs aktivt arbete för att öka lönsamheten. Avgörande faktorer här är 

bland annat noggrann kontroll av kostnader och över de aktiviteter som påverkar 

arbetskostnaderna (Lindblad et al. 2016).  

 

I en studie som gjorts med fokus på verksamhetsutvecklingsmetoden “Lean” inom 

trähusindustrin kunde det konstateras att med olika förändringar av anläggningar ökade 

effektiviteten i produktionen med 10,3 % - 230 % beroende på vilka förändringar det 

fokuserades på. Studien visar att utvecklingspotentialen är stor inom den valda branschen 

(Schauerte et al. 2015). Lean påvisar vikten av att förstå de variationer som kan finnas i 

produktionen, som i sin tur ger upphov till slöserier (Bjurström 2016). Sett till kostnader visar 

statistik på att produktionskostnaden per 𝑚2 under åren 2001 till 2013 ökade med mer än 60 

%, sett till konsumentprisindex som ökade med 15 % under samma period. Därför kan man 

konstatera att trähusbranschen behöver få ner kostnaderna i produktionen om man ska kunna 

sälja till fler människor (Schauerte et al. 2015).  

 

År 2017 ökade småhustillverkningen med sju procent i jämförelse med 2016. Under 2018 

förväntas efterfrågan fortsatt vara hög trots de nya amorteringskraven; vilka medför skärpta 

krav vid större bostadslån beslutade av finansinspektionen. Amorteringskraven kommer öka 

kravet på kostnadseffektiva och billiga bostäder vilket sätter press på den nuvarande 

industrin. I dagsläget har tillverkare inom trähus svårt att hinna producera i den takt som 

kunden efterfrågar, som tidigare beskrivits kommer denna efterfrågan inte upphöra inom den 

närmsta tiden (Trähusbarometern 2/2017).  

 

Tillverkning inom trähusindustrin är jämförbar med andra tillverkande industrier, de behöver 

hantera liknande bekymmer för hur man på ett så effektivt sätt som möjligt ska tillverka sina 

produkter. Det förekommer även slöserier inom trähusindustrin, såsom onödig väntan och 

överproduktion vilket är ett argument till att jobba aktivt för att reducera dessa (Sandberg & 

Bildsten 2011). Lean production är välbeprövad och har visat att det går att reducera slöserier 

som i sin tur innebär en högre vinstmarginal och ökad produktivitet (Pullan et al. 2013).  

Det finns ett antal problemområden som Popovic (2018) presenterar; vilka omfattar 

materialhantering, intern logistik, monteringssystem och utjämning i produktion. Bristen på 
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utjämning i produktion leder till flaskhalsar och skapar variation i processer och produktion 

(Popovic 2018). Studiens ram kommer att omfattas av Lean och med anledning av 

ovanstående är frågeställningen: 

 

“Hur kan produktiviteten ökas inom trähusindustrin med fokus på reducering av 

processvariation?”   

 

1.2 Mål och Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad och djupare förståelse i tillvägagångssätt för hur 

produktiviteten kan öka i ett tillverkande företag. Företaget har begränsat med resurser och är 

intresserade av att skapa högre produktivitet i anläggningen. Med anledning av det kommer 

fokuset vara på minskning av variation och eliminering av slöserier.   

 

Målen är dessa:  

- Kartlägga det nuvarande tillståndet och fastställa hur stor tidsvariation det är i de 

nuvarande processerna. 

- Identifiera hur stor procentuell andel som är värdeskapande i den nuvarande 

produktionen?  

- Ta fram förslag för att hanterar variation i produktionen och öka produktiviteten för 

de avgränsade stationerna.  

 

1.3 Avgränsningar 
För bästa utfall gentemot vårt fallföretag är studien avgränsad till prefabricerade småträhus 

med modulbaserad produktion. Studien görs vid Anebyhusgruppens anläggning i Klöverfors 

och förslagen är anpassade till deras produktion vilket gör att det kan vara svårt att helt 

applicera förslagen direkt till andra industrier. Arbetet är begränsat till station 1-5 som utgör 

bjälklagstillverkning från grunden till och med i hopsättning av modul. På grund av 

tidsåtgången och begränsningar i efterföljande flöde har denna avgränsning setts som den 

mest realistiska och aktuella för företaget. En värdeflödesanalys över station 1-5 ligger till 

grund för hur nuläget är och vilka delar som är möjliga att förändra för att öka produktiviteten 

inom företaget. Anledningen till att efterföljande stationer ej behandlas är tidsbegränsningen i 

studien och komplexiteten som krävs för att kartlägga dem. 
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2. Metodologi 

 
I detta kapitel beskrivs relevant forskningsmetodik och de angreppssätt författarna använt sig 

av vid införskaffandet av information i studien.  

 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Vetenskapliga förhållningssätt beskriver på olika sätt hur man väljer att se på vetenskap och 

verkligheten. Det finns både likheter och skillnader med dessa. Gemensamt för bägge är att 

de är viktiga för att kunna föra diskussioner om vetenskaplig forskning och vad man grundar 

den på (Patel & Davidson 2011). 

 

2.1.1 Hermeneutiken 

Teorierna inom hermeneutiken är beskrivande, verkligheten studeras med utgångspunkt i 

människors uppfattning om verkligheten. Målet med studier är att förmedla en förståelse för 

hur en viss grupp människor ser på verkligheten inom en vald miljö. Man observerar och 

tolkar för att få förståelse (Hartman 2001). Intresset ligger i att kunna förstå andra människor 

genom tolkning och genom att ha en holistisk syn på forskningsproblemet som undersöks 

(Patel & Davidson 2011). 

 

2.1.2 Positivismen 

Inom positivismen beskriver man samband i observerbara alternativt mätbara skeenden tagna 

ur verkligheten. Inom detta synsätt utgår man från att om man inte har någon mätbar data så 

har man heller inte någon vetenskaplig grund att uttala sig om. Man kan säga att positivismen 

är motsatsen till hermeneutiken. Objektiviteten kommer huvudsakligen från detta 

förhållningssätt, man ska som forskare stå i en yttre relation till objektet som studeras (Patel 

& Davidson 2011). 

 

2.1.3 Studiens vetenskapliga förhållningssätt 

Arbetsmetodiken i studien hamnar i ett gränsland mellan positivismen och hermeneutiken. 

Detta grundas i att man baserar resultat från tidtagningar för att få en större mängd data tagen 

från verkligheten, å andra sidan baseras intervjuer och observationer i större grad utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt då man söker förståelse för andras upplevelser.    

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna göra ett vetenskapligt arbete är vi beroende av teorier. Forskarens uppgift är att 

utveckla och pröva teorier som lättare hjälper oss att förstå verkligheten. “En teori är ett 

system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en företeelse” (Patel 

& Davidson 2011). De har till uppgift att beskriva verkligheten som man tror att den är. 

Följande angreppssätt är de man huvudsakligen ser till när man pratar om hur man behandlar 

ett sammanhang (Hartman 2001; Solvang et al. 1995). 
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2.2.1 Deduktion 

Deduktion innebär att härleda observerbar fakta utifrån en tidigare formulerad hypotes. Det är 

för att kunna fastställa om hypotesen stämmer eller inte. Om den inte stämmer säger man att 

hypotesen falsifieras, alltså tillskrivs osanning. (Hartman 2001; Solvang et al. 1995). 

Huvudsakligen är den deduktiva ansatsen kopplad till positivismen (Hartman 2001). 

 

2.2.2 Induktion 

Inom induktion går man en slags upptäcktsfärd. Man börjar med att samla in data utan att ha 

en hypotes från början. Istället har man en frågeställning som man grundar sin insamling på. 

Efter insamling och analys av data letar man efter samband som ska kunna generaliseras för 

liknande situationer som undersökningen är gjord på (Hartman 2001; Solvang et al. 1995).  

 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är hypoteser som härleds ur redan utgivna teorier och dessa granskas sedan 

baserat på erfarenheter ur den enskilda studien. Fördelen med arbetssättet är att man inte är 

låst vid en situation då det lättare ger upphov till generalisering. Det är ett system av 

påståenden som man härleder till nya hypoteser; en slags kombination av deduktion och 

induktion (Patel & Davidson 2011). 

 

2.2.4 Studiens teoretiska utgångspunkter 

Studien baseras på abduktion. Till en början görs observationer och tidsmätningar för att 

insamla relevant data. Därefter tas teorier till hjälp för att ge förbättringsförslag åt 

fallföretaget.  

 

2.3 Forskningsmetod 
Man skiljer huvudsakligen på två angreppssätt inom metodiken när man ska bearbeta data 

från verkligheten. Det är kvalitativ och kvantitativ metod där skillnaden delvis utgörs ifrån 

informationen som man undersöker, hur man väljer att använda sig av siffror och statistik 

utgör den primära skillnaden dem sinsemellan (Solvang et al. 1995). 

 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Vid användning av kvalitativ metod har forskaren huvudsakligen ett förstående syfte. Man 

har inte intresse av att se om data har generell validitet utan istället vill man angripa 

datakällan i från olika håll. Det är således även närheten till huvudkällan som präglar denna 

metod. Metoden kännetecknas av ostrukturerade observationer, sökande av sammanhang och 

observation av frågeställningen inifrån; därmed kan man riskera att påverka resultatet själv. 

Fokuset ligger på analysen av informationen och närhet till datakällan. Förväntningar byggs 

upp från såväl forskaren själv som hos den enhet som undersöks, man bygger upp tillit och en 

nära relation (Solvang et al. 1997).  

 

2.3.2 Kvantitativ metod  

Inom kvantitativ metod syns en struktur i datainsamlingen, forskaren strävar efter kontroll 

och analyserar som åskådare utanför problemet. Man har ett avstånd till problemet och vill 
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kunna beskriva och förklara. Kännetecken för metoden är systematiska och strukturerade 

observationer, bred informationsinsamling och sambandssökande (Solvang et al. 1997). Inte 

sällan används surveyundersökningar och experiment inom kvantitativ metod (Bryman 1997). 

 

2.3.3 Studiens forskningsmetod  

Utgångspunkten för studiens forskningsmetod är kvalitativ, den är baserad på observationer 

och tidsstudier som primärkälla och utifrån dem analyseras informationen i syfte för att hitta 

lösningar på uppkomna problem. För att få ett brett informationsunderlag har det skett flera 

mätningar vid olika tillfällen, något som kännetecknas i en kvantitativ metod.  

 

2.4 Undersökningsmetod 
 

2.4.1 Fallstudie 

En fallstudie undersöker händelser i sin verkliga miljö där man söker efter djupgående 

kunskap om undersökningsobjektet. De anses speciellt användbara vid utvärderingar då man 

vill försöka generalisera något komplext. Avsikten kan även vara till exempel förklarande 

eller undersökande (Backman 2016). Oavsett vilket objekt som undersöks kan studien mer 

eller mindre generaliseras till liknande fall men viktigt att ha i åtanke är att omständigheter 

gör det svårare att uppnå liknande resultat (Patel & Davidson 2011)  

 

2.4.2 Studiens undersökningsmetod 

Studien kommer att ske ute hos ett företag där olika skeenden kommer att observeras och 

mätas. Arbetet kommer att vara begränsat och de observationer och tidsstudier som sker 

kommer vara från en begränsad del av produktionen. De faktorer som eventuellt påverkar 

tidsstudierna behöver beaktas och tas särskild hänsyn till under arbetets gång.   

 

2.5 Metoder för datainsamling 
I detta kapitel tas de tekniker vår fallstudie grundar sig på upp och de viktigaste punkterna 

att ha i åtanke vid användning av dessa.  

 

2.5.1. Intervju 

Genomför man en kvantitativ intervju innefattas de av struktur och återkommande mönster, 

ofta svarsformulär som är identiska för alla medverkande. Trots detta kommer informationen 

med stor sannolikhet att uppfattas olika och ge delvis missvisande utfall. Den bristande 

flexibiliteten i de kvantitativa intervjuerna kan likväl vara en begränsning i de kvalitativa på 

så sätt att det kan vara svårt att inte påverka den intervjuade eller att hålla sig till de ramar 

som man har tänkt. Den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal där man försöker sålla 

fram den nödvändiga informationen. Oavsett hur intervjun går till kräver den mycket från 

bägge parter som måste vara tydliga, vilja medverka och se till att man är på samma spår. 

Tillit och förberedelse är två ledord (Solvang et al. 1997). 

 

2.5.2 Observation 

Observation innebär att personalen granskas under en bestämd tidsram. Svårigheten här är att 

inte påverka som observatör, man kan dela in observationer i öppna eller dolda; de öppna 
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innebär att alla deltagare vet om situationen och bygger på att observatörerna är accepterade i 

gruppen som ska observeras. Viktigt är att få god kontakt med de personer som är erkänt 

respekterade av observationsgruppen såsom en informell ledare eller en produktionschef. En 

dold observation kräver också tillit och acceptans, fördelen med denna kan vara att man 

lättare kommer in i grupper av människor då de inte vet vilken inställning man går in med i 

form av observatör. En fråga man kan ställa sig är ifall man ska vara aktiv eller passiv i sin 

observation, på det viset att man sätter igång aktiviteter eller enbart smyger i bakgrunden 

(Solvang et al. 1997).  

 

2.5.3 Dokument 

Dokument kan vara offentliga upphandlingar, statistik, kartor, dagböcker etc. Viktigt att göra 

en bedömning på dessa sanningshalt, hur har dokumentet tillkommit? Under vilka 

omständigheter har de uppkommit? Vilken relation har upphovsmannen till dokumentet 

(Patel & Davidson 2011)?  

 

2.5.4 Källans ursprung 

Vem som är upphovsman till källan ger en fingervisning till hur data är tänkt att användas 

och förmedlas till omgivningen. Viktigt att se vilken närhet som finns till källan och intresset 

i informationen som ges. Man delar upp data efter avståndet till upphovsmannen: 

- Primärdata 

Från förstahandskällor, till exempel intervjuer och observationer. 

- Sekundärdata 

Andrahandskälla, alltså information tagen från en annan person. Till exempel litteraturstudier 

(Solvang et al. 1997).  

 

2.5.5 Studiens datainsamlingsmetoder 

Studien är baserad på observationer, intervjuer och mätdata i form av tidtagning för att skapa 

en förståelse för företagets produktion. Det är huvudsakligen primärdata som använts, vilket 

medför att de som samlar in informationen måste ta i beaktning hur informationen skapats 

och dess syfte. I studien har minst fem mätningar gjorts per station, som mest har elva 

mätningar gjorts vid en och samma station. 

  

2.5 Sanningskriterier 
 

2.5.1 Sannolikhet - Urval  

Man strävar efter meningsfull sanningsenlig information och måste därför veta innan 

påbörjad studie vilken information som krävs för att svara på frågeställningen. 

Sannolikhetsteori handlar om hur utfallet blir efter olika händelser eller tillfälliga företeelser. 

Detta hjälper till att säga något definitivt om en population utifrån stickprov (Solvang et al. 

1997). 

 

2.5.2 Validitet 

När man talar om validitet ligger det inom ramarna för hur väl vi kan luta oss mot 

datainsamlingen och hur analysen genomförts. Det finns en risk att intervjufrågorna blir 
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ledande och kan således påverka utfallet i studien(Kvale & Brinkmann 2009). Ett förslag på 

hur man kan öka validiteten är att göra ett standardiserat block med intervjufrågor, vilket 

betyder att alla svarar på samma frågor i samma följd. En annan metod är att göra 

ljudinspelningar av de intervjuer som genomförs för att kunna lyssna om intervjun och 

därmed minska risken för missförstånd (Patel & Davidsson 2003). 

 

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant man hanterar den 

insamlade informationen. Det är synonymt med tillförlitlighet men benämningen används 

främst inom den kvantitativa forskningen. Det är hög reliabilitet om flera oberoende 

mätningar på samma fenomen ger i princip identiskt resultat. För att kunna öka denna är det 

viktigaste således att vara noggrann och uppmärksam genom hela forskningsprocessen  

(Solvang et al. 1997).  

 

2.5.4 Objektivitet 

Att göra en vetenskaplig studie som forskare innebär i viss mening att man vill uppnå 

objektivitet i sitt utförande så långt det är möjligt. Det svåra i objektivitet är att människan är 

komplex, varje enskild persons uppfattning av en situation präglas av dennes erfarenheter, 

referensramar, värderingar och intressen. Forskaren har med sig ett bagage vare sig hen vill 

det eller ej, men för att närma sig objektivitet finns en del tips på vägen: Klargör alla 

värderingar som är avgörande inför studien, se över konsekvenserna som de kan ge ur ett 

vetenskapligt perspektiv och gör tydliga definieringar på de begrepp studien använder 

 (Solvang et. al. 1997). 

 

2.5.5 Studiens sanningskriterier 

Den insamlade informationen är direkta observationer och tidsstudier från de befintliga 

processerna vilket medför en risk för feltolkning av arbetsmomenten från observatörernas 

sida, precis som att en mindre uppbyggd relation med människorna på företaget som granskas 

kan påverka validiteten i själva granskningen. Den främsta kritik till arbetet handlar om hur 

validiteten har säkerställts. För att undvika osäker data är strävan att agera objektivt i studien.  

För att även öka reliabiliteten i arbetet sker observationer och tidsstudier ett antal gånger vid 

olika tillfällen och med olika personer vid stationerna. 

 

Noterbart är att under mars månad har sjukfrånvaron varit något högre än genomsnittet vilket 

kan ha påverkat de mätningar som gjorts under perioden, se bilaga 5. 

 

2.6 Kritik till valda metoder 
När det sker tidsmätningar finns det en risk för variation i hur man mäter, även om det är sagt 

innan finns ibland oklarheter om när ett moment påbörjas kontra avslutas, speciellt då det 

ibland växlats mellan olika personer på stationerna. Operatörernas arbete som studerats och 

dess vetskap om att det sker granskning kan påverka deras prestation. För att undvika att det 

skulle ske, har mätningarna i bästa mån tagits från avstånd och utan att operatörerna känt till 

vilken av stationerna som varit under mätning.  
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Under de ostrukturerade intervjuerna har svaren kunnat bero på vilket humör operatörerna 

och de intervjuade haft. Det finns en viss risk för att anställda bara sett på situationer utifrån 

sin stations bästa och inte utifrån ett flödesperspektiv. Med det menas; att operatören A på 

station X ser bara vad som behövs göras bättre eller annorlunda givet vad som är bäst för 

station X och inte nödvändigtvis för vad som är lämpligast för optimalt flöde.  

 

De strukturerade intervjuerna gav ett mer faktabaserat och objektivt resultat. Däremot kan 

frågorna haft en styrande effekt samtidigt som raka frågor kan ha begränsat mottagaren för 

längre resonemang, se intervjufrågor i bilaga 1. 

 

Generellt blir det ett mer verklighetstroget resultat desto fler antal mätningar eller 

observationer som görs i en studie, därför kan diskuteras om fler mätningar skulle ha gjorts 

på företaget men med hänsyn till projektets omfattning och tidsram ansåg författarna att man 

ändock fått en bra vy över nuläget med hjälp av de mätningar som gjorts.  

 

2.7 Sammanfattande bild av metodologi-kapitlet 
I avsnittet visas studiens metodologi i en sammanfattande bild. 
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3. Teori 

 
Under detta kapitel presenteras de teorier som använts för att utföra studien. Efter varje 

stycke har en mindre sammanfattning gjorts på de mest väsentliga delarna och motivering till 

vald teori. 

 
 

 

3.1 Förbättringsarbete 
För att kunna konkurrera med andra företag, behålla samt rekrytera nya kunder kräver de 

allra flesta branscher att man jobbar med utveckling av sina produkter och tjänster. Det kan 

handla om ett specifikt område eller en hel produktion men oftast pratar man om fyra 

specifika områden: flexibilitet, kostnad, tid och kvalitet. Forskning har påvisat att 

förbättringar inom dessa områden ger positiva effekter på lönsamheten i stort. Nedan följer 

exempel på hur lönsamheten påverkas om man förbättrar respektive område: 

 

Kvalitet - Defekta produkter ger onödig kapitalbindning och genom minskning av 

kvalitetsbristkostnader minskas sporadiska kostnader som kan vara svåra att uppskatta på 

förhand. 

 

Tid - Kortare leveranstid är något som oftare eftersöks från kunder idag. Även här minskar vi 

kapitalbindningen i produkter med snabbare genomloppstid.  

 

Kostnad - Lägre produktkostnad ger högre kapacitetsutnyttjande och ger möjlighet till större 

ordrar tack vare ökad tillgänglighet.  

 

Flexibilitet - Större flexibilitet ger en bredare kundanpassning och en ökad möjlighet till 

kortare ledtider för fler produkter.  

(Olhager 2013) 

 

Studien grundar sig på förbättringsarbete, stycket beskriver kort varför det är viktigt i företag 

och vad man kan fokusera på.  

 

3.2 Lean production 

Lean handlar om verksamhetsutveckling; primärt att skapa kundvärde med de resurser man 

har. Ofta dyker fem principer upp som man talar om: 

1. Värde: “Den slutgiltiga kunden”. 

2. Värdeflöde: “De aktiviteter som krävs för att transportera en produkt genom den 

interna kedjan”. 

3. Balans: “Utjämning i produktionen, balans mellan varje värdeskapande steg”. 

4. Takt: “Jämn takt genom produktionen i största mån”. 

5. Perfektion: “Att jobba med ständiga förbättringar och att utveckla de fyra första 

stegen kontinuerligt”. 
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(Womack & Jones 1996) 

 

I Bjurström (2016) skrivs det om två motstående cirklar, de beskriver skillnaderna i hur 

företag kan arbeta med Lean: 

 

Goda cirkeln - Bygger på att man har en säker arbetsmiljö och fokuserar på personalen i 

första hand, känner man sig trygg och uppskattad på arbetet kommer de att prestera bättre. 

Gemene man vill känna en trygghet i att tro på sig själva och våga ifrågasätta saker på jobbet. 

Genom en god miljö fås problem lättare upp till ytan, kvaliteten blir högre och onödiga 

kostnader minskas som en faktor. Minskas kostnaderna skapas en ökad produktivitet.  

 

Onda cirkeln - Inte sällan är första åtgärden att försöka spara in på material, personal etc. 

vilket kan leda till att man som anställd blir orolig för sin anställning, kanske får begränsade 

resurser och får stressa mer för att hinna med samma tempo som innan nedskärningar. 

Riskerna blir då motsatser till den goda cirkeln, sämre kvalitetskontroll, ökade kostnader som 

slutkunden blir lidande för, sämre leveransförmåga etc. (Bjurström 2016).  

 

3.2.1 Arbetsmiljö och hälsa 

Det finns även nackdelar med Lean, enligt studier som gjorts finns risk att personal upplever 

försämrad autonomi då man framförallt vid löpande-band-tillverkning och standardiserat 

arbetssätt riskerar att känna sig inrutad i system. Detta gäller främst då man ej tagit fram 

systemen gemensamt på företaget utan enbart tilldelat de utefter en mindre grupps tycke. 

Detta leder till minskat engagemang, minskad tilltro på den egna förmågan och risk för 

depression ökar (Parker 2003). Tanken med till exempel standardiserat arbetssätt är att man 

ska ta bort tankar på arbetsmoment som sker upprepade gånger och kunna lägga 

tankeverksamhet åt problemlösning och utveckling av nya arbetssätt istället. Vid 

implementering av Lean aktiviteter behöver de anställda övertygas för att kunna ta till sig de 

nya arbetssätten och göra sitt bästa, därför är det en god idé att framhäva framgångar i 

företaget tidigt vid implementering och se till att man involverar personal under hela resan 

(Losoncin et al. 2010).  

 

3.2.2 Utjämning i produktion 

Detta handlar om att få produktionen över en period att jämnas ut för att kunna hanterar 

toppar och dalar. Utjämning i produktionen är ett intressant verktyg oavsett om det handlar 

om order till kund eller om produktionen sker mot lager.  

 

Att skapa kundvärde inom trähusindustrin och hur det kan ske samtidigt som verksamheten 

utveckling med principer likt takt, värde och balans används framåt i arbetet.  

 

3.3 Nulägesbeskrivning  
Att beskriva den nuvarande situationen i produktionen syftar till att man visuellt gör en karta 

över nuvarande tillstånd i fabriken. De befintliga processerna granskas och mäts upp och att 

lagerytorna noteras för att få en nulägesbeskrivning av fabriken (Rother & Shook 2004). 
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Vikten av att kartlägga det totala värdeflödet för fabriken och produkter kan inte understrykas 

tillräckligt. Rother & Shook (2004) menar att den största faran uppstår i uppstarten när 

människor börja kartlägga. De går direkt in och ska förändra för att eliminera muda (det 

japanska ordet för slöserier) vilket leder till att resurser minskas utan att se över vad som 

behövs och vad som bör förbättras i det befintliga arbetssättet.  

Ett par skäl till att kartläggning av värdeflöden är en lämplig metod är: 

- Det tydliggör mer än bara enstaka processer, du lär dig se flödet. 

- Det lägger en grund för det framtida läget och dess förbättringar. 

- Det visar tydligt samband på hur informations- och materialflödet ser ut. 

Det räcker således inte med att enbart kartlägga materialflödet utan det krävs även att 

informationsflödet kartläggs.  

 

Nulägesbeskrivningen ger en grund att stå på och en förståelse för produktionen, den 

används i det inledande skedet av studien.  

 

3.4 Processflödesanalys 
För att bättre förstå en process kan man göra en processflödesanalys där man dokumenterar 

alla aktiviteter detaljerat och överskådligt. Man ser på processen som en helhet och 

ifrågasätter alla arbetsmoment och tar reda på hur de fungerar. Man kan med fördel använda 

sig av “5W1H” (when, who, why, where, what, how long) vid kartläggning. Exempel på 

aktivitetsindelning som kan användas är följande fem områden: 

 

● Operation  

Aktivitet som förändrar materialet fysikaliskt eller kemiskt, i hopsättning, planering och 

kalkylering kan även räknas in här.  

● Transport 

Förflyttning av objektet mellan olika platser.  

● Kontroll 

Undersökning av resultat från annan aktivitet. Oftast jämför man med en utsatt standard.  

● Lagring 

Materialet/produkten ligger stilla utan att man gör något med det, kan vara planerad eller 

oplanerad. 

● Hantering 

Kortare transport, till exempel från lagring vid operationsplats till operation.  

 

Denna analys grundas nulägesanalysen på, den gör det möjligt att göra en uppdelning av 

olika moment i produktionen.  

 

3.5 Värdeflödesanalys  
Vilka steg i produktionen är det som är värdeskapande? Vilka av dessa steg kan betraktas 

som värdeskapande och icke-värdeskapande? Föreligger det flera steg som inte tillför 

produkten något värde? Det kan därtill finnas steg som inte tillför värde men som fortsatt kan 

anses vara nödvändiga. Under detta skede utnyttjades frågeställningarna från Olhager (2013):  

- Vilka aktiviteter skapar värde? 
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- Vilka är överflödiga? 

- Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande?  

De aktiviteter som används mest frekvent i studier är:  

- Icke värdeskapande aktiviteter 

- Värdeskapande aktiviteter  

- Icke värdeskapande aktiviteter men nödvändiga 

Värdeskapande är de aktiviteter som förändrar, förädlar eller bearbetar produkten och därmed 

skapar ett värde för kunden. I slutskedet går det mot en färdig produkt enligt Olhager (2013). 

 

Transport och lagring hör till “icke-värdeskapande aktiviteter”, argumentet för att det inte är 

värdeskapande beskriver Olhager (2013) som att produkten skulle kunna tillverkas på samma 

plats och vid den tidpunkt när behovet för kunden uppstår. De aktiviteter som orsakar 

tidsförluster och därmed kostnadsförluster utan att tillföra värde för kunden är icke-

värdeskapande.  

 

Kategorin ”nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter” kan vara aktiviteter såsom planering 

av inköp, prognostisering. Det kan även vara aktiviteter som bidrar till effektivare transporter. 

Exempelvis förkapning av gipsbitar som skall vara på varje modul, vilket gör monteringen 

effektivare och ger ett snabbare flöde. Aktiviteten är inte värdeskapande i sig självt däremot 

underlättar den för när värdeskapande arbete ska ske.    

  

Värdeflödesanalysen ger en övergripande indelning över vad som skapar värde i en 

produktion, detta har vi nytta av för att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som är 

absolut nödvändiga i fabriken och hur mycket tid man spenderar på dessa i dagsläget.  

 

3.6 Slöserier 
TPS (The Toyota production system) gör det möjligt för optimering av kvalitet och den första 

frågan vid arbete av detta är: “vad vill kunden få ut av processen?” Det gäller både den 

interna kunden och den externa kunden.  

Toyota har pekat ut sju sorter av icke värdeskapande slöseri vad gäller affärs- och 

produktionsprocesser. Dessa är överproduktion, väntan, onödiga transport/förflyttningar, 

överarbete/felaktig bearbetning, lager, onödiga arbetsmoment och defekter. Utöver det har 

författaren, Jeffrey K Liker (2009) lagt till ytterligare en och det är “outnyttjad kreativitet hos 

de anställda”.   

 

1. Överproduktion: Handlar om att det tillverkas produkter som inte är efterfrågade av 

kunder och marknaden.  

2. Väntan: Det kan handla om att operatörer inte kan göra sitt arbete för att de väntar på 

material eller verktyg. Alternativt att människor avvaktar en maskins arbete.  

3. Onödiga transporter: Att förflytta material långa vägar, ineffektiva transportvägar. 

4. Överarbetning: Att det finns arbetsmoment som inte påverkar produktens slutvärde 

eller saknar betydelse för slutprodukten.  
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5. Överlager: Att det finns för mycket material i förhållande till vad som produceras, 

detta kan leda till mer lagerkostnader, ge skadat gods eller stillestånd. Sträva efter ett 

kontinuerligt flöde utan för mycket lager, risken med lager som inte behövs är att det 

döljer problematik i produktionen samt binder onödigt mycket kapital.   

6. Onödiga arbetsmoment: Det är onödiga rörelser som anställda gör under 

arbetsmomentet. “Att gå är också en form av slöseri” menar Jeffrey K Liker.  

7. Defekter, produktion som innebär att företaget tillverka felaktiga komponenter. Det 

innebär att det måste till reparationer, skrotning eller omarbetning. 

 

+ Outnyttjade kreativitet hos de anställda. Förlorad tid då människor inte engagerar sig i 

sitt arbete, det finns idéer som aldrig yppas och därmed uteblir förbättringar och 

lärande processer (Liker 2009). 

 

Denna teori ger hjälp åt studien för att identifiera onödiga aktiviteter i produktionen.  

 

3.7 Flaskhals 
Flaskhals i en produktion innebär en begränsning av genomströmningen av produkter, det 

innebär att företagen vanligtvis är måna om att flaskhalsen hela tiden är verksam, antingen 

genom en maskin eller en process som styrs av människor (Olhager 2013). 

Eftersom flaskhalsen är en begränsning blir det den som styr övriga system i produktionen. 

Att de facto ha kvalitetssäkrade produkter som flyter genom flaskhalsen blir avgörande, det 

enbart för att inte slösa med tid på produkter som inte är enligt viss standard. En flaskhals har 

100 % beläggning eller mer, vilket gör att den inte kan producera efter det behov som krävs, 

se figur 2.  

 

 
Figur 2: Flaskhals illustrering  

 

OPT/TOC - Flaskhalsoptimering 

 OPT (eng. optimized production technology) och TOC (eng. theory of constraints) är två 

benämningar på utvecklade metoder för att styra flaskhalsar. För att på bästa sätt kunna 
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använda sig av detta krävs en noggrann nulägesbeskrivning av processerna, definitioner av de 

operationer som krävs samt beskrivning på hur de är kopplade till varandra. Enligt Olhager 

(2013) är det oftast mest fördelaktigt att ha en flaskhals tidigt i produktionen för att varje steg 

längre in i processen den ligger ökar överkapaciteten för varje steg. Ligger den så tidigt som 

möjligt är det lättare att ha förutsägbara ledtider de efterkommande processerna. Om det är 

inte är möjligt kan en tidsbuffert vara en idé precis framför flaskhalsen för att matcha 

flaskhalsens kapacitet och därmed ha en jämn ledtid fram till bufferten. Vid kartläggning ska 

beläggningsgraden studeras, flaskhalsen är oftast den med störst buffert framför sig. Enligt 

litteraturen delas sedan aktiviteter inuti flaskhalsen in för sig och de utanför för sig. Dessa 

samplaneras på olika planeringssätt och kallas “DBR” (drum-buffer-rope). De syftar till att 

flaskhalsen styr takten i tillverkningen för att alltid ha något att bearbeta (Olhager 2013). 

 

OPT har 9 principer som gäller vid flaskhalsoptimering (illustreras i figur 3). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en flaskhals begränsar produktionsflödet och därför 

kan vi endast uppnå kortare genomloppstider via högre kapacitetsutnyttjande i de befintliga 

flaskhalsarna (Olhager 2013).  

 
Figur 3: 9 OPT-principer och dess kommentarer (Olhager 2013). 

 

Teorin visar varför man ska uppmärksamma flaskhalsar och hur man kan hantera dem.  
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3.8 Tryckande/Dragande system 
Med en tryckande produktion producerar man efter en förutbestämd produktionsplan, man 

förflyttar produkter framåt till nästkommande operation genom tryck.  

Motsatsen till detta är dragande system, som oftast kommer i formen “kanban” där man i 

kommande operationer beställer internt de produkter/material som ska tillverkas eller 

levereras. Med detta system ser man behovet direkt och tillverkar inte mer än vad som 

efterfrågas (Rother & Shook 2004). Detta dragande system kommer ofta i tal i samband med 

JIT (Just In Time), som likställt bygger på att man tillverkar rätt produkt i rätt mängd i rätt 

tid. Fördelar med detta är bland annat att antal produkter i arbete kan minskas och att man 

lättare får fram obalanser mellan stationer som kan döljas i högar av lager. Det krävs dock ett 

inarbetat system med flexibla medarbetare, flödesorienterat produktionssystem och 

kontinuerligt kvalitetsarbete (Olhager 2013).  

 

JIT och teorin om tryckande/dragande system ger en förklarande bild över hur vårt företag 

arbetar, och även en hänvisning åt hur man eventuellt skulle kunna arbeta i delar av 

produktionen. 

 

3.9 Variation 
Variation uppstår i många former och finns alltid i produktioner. Man säger att orsaken till 

variation är till 94 % grundat av systemfel och till 6 % sprunget ur individens misstag. 

Fördelar med att minska variationen är förutom en lugnare arbetsmiljö även de eventuella 

kapacitetshöjningar som kan uppnås. Enligt Kingmans ekvation ökar kötiden exponentiellt 

vid ett högt resursutnyttjande och hög variation. Nedan beskrivs tre vanliga sorter av 

variation: 

 

❏ Variation i efterfrågan 

Avspeglar kundens verkliga behov, agera på behov så snabbt som möjligt. I många fall kan 

enstycksflöde vara en väg till kontroll och flexibilitet. Sträva efter att utjämna behovet genom 

att återkomma till en arbetsuppgift eller produkt så ofta som möjligt. Till exempel skickas 

oftast reseräkningen in på en och samma dag i många företag vilket gör att det blir enorm 

variation hos mottagaren, istället kan man styra beteendet och sprida ut dessa över tid.  

 

❏ Variation i flödet 

Organisationens processer kan bidra till hög variation om de inte sitter samman i ett 

värdeflöde. Om inte enskilda delar är stabila kommer buffertar också att bli oförutsägbara.  

 

❏ Variation i processen  

Många företag har stora svängningar i sina cykeltidsanalyser, inte sällan är dessa svängningar 

designade in i processen utan att man varit medveten om konsekvenserna. Till exempel kan 

man lagt in telefonsamtal eller kollegan som kikar förbi som gör att tiderna tickar på. Om det 

inte finns en överblick på mängden variation behöver planering för överkapacitet ske. Jämnar 

man ut variationer ges en lugnare arbetskultur och arbetsro åt de inblandade (Bjurström 

2016).  
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Teori om variation är väsentligt då en stor del av arbetet bygger på det, vi behöver veta hur 

variation yttrar sig och vad som kan göras åt den. 

 

3.10 Visuell styrning  
Väsentlig information och data ska vara lättillgänglig till den som behöver den, därför kan 

utformningen se ur på olika sätt beroende på företag och produktion. Man kan ha lampor som 

lyser i olika färger, whiteboards etc. Tanken är att man ska få kontroll över läget snabbt. Till 

exempel är 1-3-9-regeln ett bra mätinstrument för hur visualiseringen ska vara utformad.  

 

På 1 sekunder ska man kunna se om läget är under kontroll eller ej. 

På 3 sekunder ska man kunna se vad som är utom kontroll. 

På 9 sekunder ska man se vad som bör göras för att få kontroll igen. 

 

Detta kan vara ett bra komplement i en daglig styrning även kallat “pulsmöte”. Det är ett 

möte som bör gå på max 10-15 min varje morgon där man ska få svar på: 

- Hur ligger vi till? 

- Vad hände igår/i natt? 

- Hur löser vi de situationer som uppstått? 

 

Mötet ska vara anpassat till företagets egna utmaningar och utformat av de som ska använda 

systemet, det ska vara en kreativ process som kan förändras efter hand. Förutom att man får 

snabb kontroll över läget skapas en egen kultur på företaget som ska främja öppenhet och 

daglig coaching (Bjurström 2016).  

 

Teorin visar hur man skulle kunna synliggöra hur en process mår. 

 

3.11 Produktivitetsmått  
Det förekommer en mängd definitioner på hur kostnadseffektivitet ska mätas, produktivitet är 

ett sådant mått. Det anger situationen mellan produktion (produkter) och det arbete som lagt 

ner, kan vara resurser av skiftande slag. En traditionell tolkning av det ser ut som följer.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

 

 

 

Det är flera faktorer som påverkar, vilket gör att denna metod är lämplig.  

Om företag kan vara mer kostnadseffektiva eller resurssnåla utan att öka antalet produkter har 

produktiviteten ökat.  

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
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I enlighet med Olhager (2013) när det är enstaka resurser som bidrar till produktivitetens 

förändringar kallas det “partiell produktivitet”.  

     

Ökad produktivitet är en nyckelfaktor i arbetet, en definition är därför nödvändig. 

 

3.12 Kapacitetsutnyttjande  
Den arbetsmängd en produktionsresurs kan utföra under en bestämd period kallas för 

kapacitet. Beräkningen av Kapacitetsutnyttjandet beror på kapacitetsbehovet och den redan 

satta kapaciteten under en bestämd period (Olhager 2013). Det kapacitetsutnyttjande som 

företagen har är av betydelse för deras kostnader kopplade till fabriken. Effektivitetsmått för 

det är utnyttjandegraden, som innebär att man dividerar producerad volym med nominell 

kapacitet. Nominell kapacitet är den kapacitet som är planerad att ske under ordinära 

omständigheter. Viktigt är att det sker i samma enhetsform (Mattsson & Jonsson 2013).   

 

3.13 Sammanfattning av teoriavsnitt 
I figur 4 visas en schematisk bild över tankegången genom studiens teorikapitel. Tanken är 

att studien grundas på verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete, vilket är basen som 

vi står på under arbetsgången och som finns i åtanke under hela studien. För att kunna förstå 

företaget och deras processer i dagsläget krävs en nulägesbeskrivning och kartläggning av 

alla arbetsmoment i dagsläget. Dessa mynnar sedan ut i att vi kan namnge moment och skapa 

oss en rättvis helhetsbild över hur det faktiskt fungerar i produktionen. Där kan vi med hjälp 

av tidigare studier och teorier ta fram förbättringsåtgärder och lösningar för företaget, alltså 

återkoppla till grunden och syftet med arbetet med verksamhetsutveckling.  

 

 
Figur 4: Översikt över tankegången genom teorin  
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4. Nulägesbeskrivning 

 
I kapitlet om nuläget beskrivs fallföretaget inledningsvis, därefter beskrivs flödet i 

produktionen och de stationer som fokuseras på i arbetet.  

 
 

4.1 Om företaget  
Ekeforshus är ett av tre husmärken som tillverkas av Anebyshusgruppen AB, som i sin tur 

ingår i koncernen Anebyhusgruppen ihop med Anebyhusgruppen Contracting Ab och 

Anebyhusgruppen Volymhus AB. Huvudkontoret finns i Åseda och Aneby med tillverkning i 

Åseda och Klöverfors. De är ungefär 250 anställda totalt och omsätter 600 Mkr.  

Denna studie behandlar fabriken i Klöverfors där Ekeforshus tillverkas från grunden till 

färdig modul, dock tillverkas väggarna i Åseda och transporteras sedan till Klöverfors. 

Tillverkningen utgörs av förbestämda moduler som större kunder beställer, därför arbetar 

produktionen huvudsakligen i större projekt med till viss del kundunika detaljer i husen. 

Antal anställda i anebyhusgruppen vid deras anläggning i Klöverfors är i dagsläget cirka 75 

st. personer varav 25-30 st. är underentreprenörer, såsom elektriker, rörmokare och 

ventilationspersonal.  

 

Kundbehov 

I dagsläget har företaget ett större projekt i samarbete med IKEA:s BoKlok-koncept som 

sträcker sig till år 2021, varpå Anebyhusgruppen har krav på sig att kunna leverera 32 st. 

moduler redan under 2019. Denna volymökning för framtiden inkluderar ytterligare en 

fabrik, men den planen är vilande för tillfället. Trots det har Klöverfors-fabriken hela tiden 

press att tillverka mer än dagsläget eller till lägre kostnad. Produktionsanläggningen behöver 

i dagsläget tillverka 20 st. moduler per vecka för att klara av det nuvarande kundbehovet. 

Målet för hösten 2018 är att tillverka 24 st. moduler/vecka. Under intervjun med 

produktionschefen framgick det att antalet moduler som är redo för leverans kan variera, det 

kan nere vid 15 st./vecka. Den tillgängliga arbetstiden på de stationer som behandlas i studien 

(station 2-5) är per vecka 76 timmar, varav 40 timmar är dagskift och 36 timmar är nattskift.  

 

Arbetssätt 

I dagsläget finns det två klockor som från början var tänkta att visa den takttid som 

produktionen skulle följa, de är menade för efterkommande flöde efter station 5, dock följs de 

inte i dagsläget. De är i dagsläget inställda på 3h 45min. 

 

Varje månad sker ett möte med hela personalstyrkan där produktionschefen tar upp aktuella 

saker. De har även gruppmöten i mindre grupper en gång i veckan där eventuella problem 

och förslag gås igenom (Intervju 5/4 2018).  

 

4.2 Produktionslayout 
Produktionen innehåller i stora drag tre linor varav den första utgörs av att bygga upp 

grunden, det vill säga tillverka bjälklagen som används som golv och tak för modulerna. De 
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producerar efter principen “vartannat tak vartannat golv”. Mellanväggar tillverkas även de på 

plats medan ytterväggarna tillverkas i Åseda och fraktas till Klöverfors. Vid station 5 sker en 

montering av väggar och bjälklag, som sedan förflyttas framåt till någon av de 2 kommande 

identiska linorna där alla andra detaljer slutförs. I intervju med produktionschefen anges det 

att samtliga operatörer från station 1 - 4 ska kunna rotera mellan sina stationer sinsemellan. 

 

 
Bild 1: Bild över produktionen, markerade delar utgör delen som studien är avgränsad till 

plus siffror över stationerna som behandlas. 

 

4.3 Produktionen - Flödesbeskrivning 
I kapitlet beskrivs de ingående stationerna som undersöks i studien.  

 

4.3.1 Station 1 - Såg 

Råvarumaterialet kommer in med ojämna mellanrum, det sker en kontakt mellan operatör och 

ansvariga för intern transport när det finns materialbehov. Operatören mäter fuktigheten i 

träet då det ska ligga under 20 % fuktighetshalt och lägger sedan in information till sågen i en 

dator om vilka mått som den ska kapa efter. Därefter transporteras materialet från 

lagringsplatsen till sågen där två bjälklag kapas i taget (korta bitar först, därefter långa). 

Sedan sker transport från sågen till lagringsplats där korta reglar ligger för sig och långa för 

sig. Enligt operatör ska lagret innehålla minst fyra stycken bjälklag. Som synes på bild 2 och 

även vid våra besök i fabriken har det legat mellan 6-8 st. bjälklag färdiga.  Det går att dela 

upp den stationen i tre delar: 
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Bild 2: Lagringsplats mellan station 1 & 2.   Bild 3: Sågen, benämnt station 1 

 

4.3.2 Station 2 - Bjälklag “skal” 

Vid denna station sker montering av bjälklaget, se bild 4. De uppsågade reglarna tas omhand 

och byggs ihop. De längre reglarna transporteras med travers och de kortare reglarna hämtas 

av operatörerna manuellt när reglarna ska monteras. Från det att de längre reglarna har 

placerats, hämtas kortreglarna och spikas fast av montörerna med spikpistol. Ytterkanterna 

spikas med robotiserad spikpistol som skjuter fast materialet på en given signal från 

operatörerna. Operatörerna styr själva när bjälklaget ska vidare i flödet. Det arbetar normalt 

två personer vid denna station. 

 

 
Bild 4: Station 2 - Påbörjad ihopsättning av bjälklag 

 

4.3.3 Station 3 - Plast & Reglar 

Vid den här stationen har bjälklaget blivit klart och operatörerna granskar ritningen i ett första 

skede, därefter spänns bjälklaget ihop mekaniskt och kontrollmätningar sker (både diagonalt 

och längdmässigt). Bjälklagen skiljer sig mest beroende på om golv alternativt tak tillverkas, 

inom dessa finns det sedan varianter som gör att de inbördes har något olika funktioner. Ett 

exempel om det är det ett tak för våning 2, sker inplastning av bjälklaget med 0,2 millimeter 

tjock plast och därefter sätter operatörerna dit mindre reglar (28 mm x 70 mm) med ett 

förutbestämt avstånd. Därefter monteras innertaket på dessa reglar som skjuts fast med 
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spikpistol. För tak på första våningen sker enbart glesning och innertak, medan det för bägge 

golven enbart sker inplastning och plywood-läggning då klickgolv läggs senare i flödet.  

 

Vid denna station är det normalt två operatörer som arbetar tillsammans, varav den ena 

operatören sågar spånskivor medan den andra operatören skjuter fast dem efter hand. Det 

sista operatörerna gör är att spänna fast skyddsreglar som är viktiga för att skydda taket 

längre fram i processen. Därefter förflyttar dem bjälklaget till buffertlagret som är placerat 

innan station 4 där även arbetsmoment kan genomföra.    

 

4.3.4 Station 4 - El/VA/Isolering 

Arbetsstationen utgörs av fyra tillgängliga arbetsbord där ett bjälklag får plats på varje bord 

(se bild 5), det finns även en förflyttningsplats i slutet av stationen där arbete kan utföras i 

värsta fall. Vid den här stationen arbetar det normalt 7-9 personer, de arbetar med två-tre 

bjälklag åt gången, i tre par, antingen två och två eller två till tre personer per bord. Beroende 

på vilket sorts bjälklag det är sker det olika moment. För att arbete ska kunna påbörjas så ska 

bjälklaget vändas på rätt håll och det görs mellan buffertlagret och station 4. Operatörerna 

inleder med att granska ritningen och kontrollmäta att bjälklag och ritning överensstämmer. 

Därefter sker det hämtning av material och genomförande.  

 

I alla tak dras el och ventilation. Efter det att el-montaget och ventilation är gjorda så ska det 

isoleras. Beroende på vilket sorts tak det är så ska det antingen fullvärdes-isoleras alternativt 

ljudisoleras. I alla golv läggs vattenledning och isolering. I bjälklaget för våning 1 läggs pir 

och syll för att skydda modulerna mot fukt på plats. I vissa golv-bjälklag läggs även avlopp. 

Från det att isolering är avslutad ska spånskivorna på, det sker limning mellan bjälklaget och 

spånskivorna och därefter spikas golvet fast manuellt med spikpistol.  

Genomsnittstid för isolering på station är 39 minuter, se bilaga 2.e.  

  

Bjälklaget levereras till en buffertplats/förflyttningsplats och sedan är upp till operatörerna 

från station 5 att hämta det. 

 

  
Bild 5: Station 4 - Översiktsbild 

 

4.3.5 Station 5 - Modul “skal” 

Här sker ihopmontering av golvbjälklaget, ytter- och innerväggarna samt taket till en modul 

(se bild 6). Hela processen startar med att ett golvbjälklag hämtas från buffertplatsen, detta 
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lyfts ner på rullager för att enkelt kunna transportera vidare till nästkommande station. Det 

likt övriga tyngre lyft sker med travers. Därefter monteras ytterväggar, innerväggar och sist 

tak på plats. I dagsläget tillverkar de cirka 2,5 modul/dag (5 bjälklag), medan nattpasset 

ligger i snitt på 1,5 moduler/natt.   

 

 
Bild 6: Station 5 med översikt över efterföljande lina. 

 

4.3.6 Efterföljande stationer 

I de efterföljande stationerna sker slutmontering av gipsskivor, badrummet görs klart, 

montering av fönsterbänkar och golv. El, VVS och ventilation monteras. Här monteras även 

köket och tak respektive golvsockeln sätt. Sist sker det emballering av modulen som ska 

transporteras till byggarbetsplatsen.  
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5. Arbetsmoment och Cykeltider i produktionen 

 
I studien görs en processflödesanalys, här presenteras definitioner av indelningen av 

arbetsmoment analysen. Kapitlet innehåller snitt på de tider som uppmätts på företaget, sist 

kommer en sammanfattning. 
 

 

I kapitlet framkommer vad tiden vid varje station består av procentuellt, teorin om 

processflödesanalys ifrån Olhager (2013) ligger till grund för hur indelningen av 

arbetsmoment valts att göras. Nedan följer definitioner på hur momenten separeras för att 

passa produktionen bäst.  

 

● Operation  

Aktiviteter som förändrar materialet fysikaliskt eller kemiskt. Vid de tidsstudier som gjorts 

kan det förekomma mindre förflyttningar men har operatören befunnit sig inom en armlängds 

avstånd från att skapa värde till produkten har även det tolkats som operation.   

● Transport 

Transporter är begränsat till två saker:  

- Från när bjälklaget förflyttas från en station till en annan.  

- När bjälklag, innerväggar och ytterväggar förflyttas vid station fem. 

● Kontroll 

Kontroll kan ske i olika former, i denna studie är det begränsat till när operatörerna väljer att 

granska ritningarna och när de väljer att kontrollmäta monterat material.  

● Lagring/Väntan 

Innefattar pauser, småprat med kollegor, väntan på att kunna börja arbeta, men även städning 

och arbete på andra bjälklag, det vill säga sådant som inte tillför något på det bjälklag som 

mäts för tillfället.  

● Förberedelser 

Det infördes en benämning “förberedelse” för aktiviteter som stödjer värdeskapande arbete, 

såsom ta fram stag som behövs för förflyttning och stabiliserande hjälp, och även att hjälpa 

sin kollega med till exempel att hålla material och göra linjer för att underlätta värdeskapande 

arbete. 

● Defekter 

Inbegriper rättande av felmontering.  

● Material/Verktyg 

Hämtning/lämning av material och verktyg som krävs för att sedermera skapa värde.  

 

Motivering till varför vi valt denna indelning är att det under tiden mätningar gjorts 

uppkommit frågetecken kring vissa delar, vi började med att följa teorins förslag på indelning 

men upptäckte att en del saker inbegrep för många delar. I efterhand skulle kategorin 

“defekter” kunnat lägga under “lagring” då det inte utgör en stor del och det faktiskt är en 

slags väntan. 
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Nedan presenteras andelen arbetsmoment som uppmäts vid nulägesbeskrivningen och även 

tiden som varje moment tagit i snitt vid våra mätningar.  

 

Station 2 

Tabell 1 - Sammanfattning av arbetsmoment i station 2.  

Se alla mätningar i bilaga 2; tabell 2.a 

Förberedelser operation Material/Verktyg 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

20,82% 33,06% 18,02% 14,86% 4,36 % 9,14 % 0,76 % 

Tabell 1.b - Genomsnittlig cykeltid baserat på antal personer i stationen.  

Bjälklag Antal Pers. Cykeltid (min) 

Cykeltid (min) 

(Oberoende Antal Pers) 

Tak 1 69,5 69,5 

Golv 1 136 

90,3 Golv 2 67 

 

Station 3  

Tabell 2 - Sammanfattning av arbetsmoment i station 3.  

Se alla mätningar i bilaga 2; tabell 2.b 

Förberedelse

r operation 

Material/Verkty

g 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

7,79 % 37,73% 19,68% 26,51% 3,71 % 3,32 % 1,28 % 

Tabell 2.b - Genomsnittlig cykeltid baserat på antal personer i stationen. 

Bjälklag Antal Pers. Cykeltid (min) 

Cykeltid (min) 

(Oberoende Antal Pers) 

Golv 2 60 60 

Tak 2 135,9 135,9 

 

Station 4 

Tabell 3 - Sammanfattning av arbetsmoment i station 4.  

Se alla mätningar i bilaga 2; tabell 2.c 

Förberedelser operation Material/Verktyg 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

5,61 % 47,40% 17,71% 20,64% 1,98 % 4,52 % 2,75 % 

Tabell 3.b - Genomsnittlig cykeltid baserat på antal personer i stationen. 

Bjälklag Antal Pers. Cykeltid (min) 

Cykeltid (min) 

(Oberoende Antal Pers) 

Tak 2 161,8 

130,8 Tak 4 99,8 

Golv 2 283,5 

285,7 

Golv 3 298,1 

Golv 4 275,4 
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Station 5 

Tabell 4 - Sammanfattning av arbetsmoment i station 5.  

Se alla mätningar i bilaga 2; tabell 2.d 

Förberedelser Operation 

Material/Verkty

g 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

17,51 % 37,61 % 9,34 % 19,79 % 12,42 % 1,76 % 2,52 % 

Tabell 4.b - Genomsnittlig cykeltid baserat på antal personer i stationen. 

Bjälklag Antal Pers. Cykeltid (min) 

Cykeltid (min) 

(Oberoende Antal Pers) 

Modul (2 BL) 3 138,2 

130,1 Modul (2 BL) 4 123,6 

 

Sammanfattning 

I tabell 5 följer en sammanfattning på medelvärdet av de arbetsmoment som uppmätts per 

station på företaget.    

 

Tabell 5: Medelvärde av processflödesindelning 

Medelvärde - Sammanfattning 

Station Förberedelse Operation Material Väntan Transport Kontroll Defekter 

2 20,82% 33,06% 18,02% 14,86% 4,36 % 9,14 % 0,76 % 

3 7,79 % 37,73% 19,68% 26,51% 3,71 % 3,32 % 1,28 % 

4 5,61 % 47,40% 17,71% 20,64% 1,98 % 4,52 % 2,75 % 

5 17,51% 37,61% 9,34 % 19,79% 12,42% 1,76 % 2,52 % 

 

Variation  

Vid tidsstudier uppkom en viss andel variation i hur lång tid bjälklag låg stilla mellan de olika 

stationerna, nedan visualiseras variationen som uppmätts i produktionen mellan stationerna 2 

och 5 (se figur 4).  

 
Figur 4: Variation i lagren mellan station 2-5, visar hur många minuters lager som finns mellan stationerna. 

När tiden är negativ, ska det uppfattas som att den station som finns innan lagret är problemet och när tiden är 

positiv ska det uppfattas som att den framförvarande stationen är problemet och inte kan ta produkterna till sin 

station.  
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6. Nulägesanalys  

 
Målet med studien är att öka produktiviteten, för att ta oss dit görs en kartläggning av 

nuläget där vi huvudsakligen fokuserar på cykeltiderna för att identifiera flaskhals och 

slöserier i produktionen. Om dessa kan undvikas kan produktiviteten ökas. I kapitlet 

analyseras det som framkommit i tidigare kapitel tillsammans.   

 
 

Anebyhusgruppen och dess anläggning har ett avtal med Boklok om att kunna leverera ett 

visst antal moduler under 2018 och fram till 2021, vilket ger Anebyhusgruppen 

förutsättningar för att kunna planera omfattningen av sin produktion inom ramen för avtalet. 

För att inte halka efter behöver företaget ligga i framkant med produktionsutvecklingen, 

ledningen har planerat att sakta öka produktionen med fler anläggningar alternativt är att 

arbeta på andra sätt i befintlig lokal ex ständiga förbättringar. I teorin poängteras vidden av 

att jobba med förbättrad tid, kvalitet, flexibilitet eller kostnad. I Klöverfors fabrik benämns 

just tiden som den del som är mest aktuell i förbättringssyfte, i kapitel 7 tas 

förbättringsförslag upp om just detta.  

 

Stationsindelningarna har författarna valt att definiera baserat på de arbetsmoment som gjorts 

och tillfället då operatörerna tagit vid tills de lämnar över ett specifikt bjälklag. 

Samtliga operatörer från station 1 - 4 ska kunna vara på samtliga stationer sinsemellan enligt 

produktionschefen, något som sker i en mindre omfattning. Under de dagar när tidsstudier 

genomförts har det varit aktuellt vid två tillfällen. I övrigt förekom det inte, trots en 

sjukfrånvaro som varit högre än snittet (bilaga 5).   

 

6.1 Lean production 
Företaget implementerade 5S för en tid sen tillbaka. Verktygsplatser och vägar för truckar 

målades ut, materialplats etc. tejpades upp och vikten av att städa poängterades. Vid 

personalmötet varje månad uppmuntras de anställda till att komma med förslag bland annat 

om man vill ändra markeringar. Projektet verkar fallit väl ut, operatörerna var sällan på jakt 

efter verktyg utan de anställda var medvetna om var sakerna fanns och att de skulle tillbaka 

till sin plats snarast efter användning. I övrigt arbetar företaget i begränsad utsträckning med 

Lean productions.  

 

Teoretiskt pratar man om att skapa en säker arbetsmiljö i första hand istället för att trycka på 

att man ska spara in på resurser, där finns risken i att prata i “Lean”-termer. Oftast förknippas 

det starkt med att minska och skära ner på saker medan man bör fokusera på hur man kan 

göra saker enklare och effektivare. Det finns även en risk med att ha starkt inrutade rutiner 

och löpande band där studier visat att det finns fall där depression och missnöje ökat med en 

högre belastning i produktionen, detta bör man ha i beaktning och se till att delaktigheten och 

arbetsmiljön inte försämras.   
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6.1.1 Visuell styrning  

Företaget använder sig inte av visuell eller daglig styrning i dagsläget, det förekommer heller 

inte några tavlor eller liknande där det framgår hur produktionen ligger till, något som 

bekräftas av produktionschefen. De använder sig av veckorapporter som skriftligt lämnas in 

av utsedda gruppledare där de anställda kan komma med förslag och åsikter. 

Produktionschefen har tagit fram fem punkter som förslag på områden att hantera men 

uppmuntrar även till eget kreativt skapande av veckorapporterna, gehöret verkar vara blandat. 

 

Teorin beskriver att visuella verktyg hjälper människor att bland annat veta hur de ligger till, 

även arbetsledarna kan i starten av dagen känna till utgångsläget för sina respektive stationer. 

Med hjälp av tydlig kommunikation och snabb återkoppling säger teorier att slöserier och 

variation reduceras i produktion. Man skapar även en egen kultur tillsammans på företaget 

som främjar öppenhet och problemlösning. 

 

6.1.2 Slöserier 

Det förekommer hög variation vid några av de granskade stationerna vad gäller cykeltiderna. 

Variationen av cykeltiderna uppkommer främst vid station fyra och station fem vilket har 

påvisats under de tidsstudier som genomförts under februari och mars månad. Variation är 

den värsta av alla slöserier hävdar Bjurström (2016) eftersom det leder till väntan, 

överproduktion och omarbete för att nämna några.  

 

6.2 Variation - Kommande flaskhals 
Som visat i tidigare kapitel förekommer det variation vad gäller tidsåtgången vid station fyra 

och fem. Vid mätningstillfällena har det varit likartade bjälklag med hög variation vilket 

innebär att principen om att få ett kontinuerligt flöde begränsas. Dessa begränsningar kan 

variera från dag till dag och dessa stationer påverkar inte bara de efterföljande processerna 

utan även framförvarande delar, ty utformningen på fabriken är gjord för ett kontinuerligt 

flöde. Det är uppenbart att de trånga sektionerna är orsaken av variation.  

Utifrån ett medelvärde taget från både station fyra och fem, ska ett jämt flöde kunna uppnås i 

dessa delar, däremot finns det mätningar på station tre som ur ett flödesperspektiv riskerar att 

bli en kommande flaskhals. 

 

Olhager (2013) presenterar regler för hur flaskhalsar bör hanteras och argumenterar för att en 

flaskhals tidigt i produktionsanläggningen är mer fördelaktig, eftersom överkapaciteten ökar 

för varje steg. Enligt en Opt-regel sägs att flaskhalsar ska styra materialflöde och att en 

förlorad timme i en station är en förlorad timme för hela systemet vilket innebär att 

flaskhalsarna ska utnyttjas till 100 % och att övriga processer kan utföra extra ställ eftersom 

det finns tid att utnyttja.  

 

Utjämning  
Enligt nuläget finns det en större variation i produktionslinjen, framför allt så varierar tiden i 

lagret mellan station 4 och 5 mellan +5 h till -2h, det vill säga en differens på 7h. Det finns 

även en variation i tiden för arbetsmomenten i de olika stationerna som börs ta i beaktande 

för att få ett jämnare flöde än i dagsläget. Kingsmans ekvation visar hur kötiden växer 
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exponentiellt när man har ett högt resursutnyttjande till grund av hög variation. Om det inte 

finns kontroll på variationer behöver man planera in för en större överkapacitet än vad som är 

nödvändigt bara för att vara på den säkra sidan. 

 

6.3 Tryckande/ Dragande system 
I dagsläget tillverkas bjälklag i den takt som det finns lediga bord på de platser framöver i 

station 1-5, det är alltså ett tryckande system som skjuter materialet framåt. De två linorna 

efter station 5 är beroende av att moduler kommer ut med ett jämnt mellanrum från station 5, 

därför är studiens huvudfokus på att station 5 ska ha tillgång på bjälklag kontinuerligt från 

station 4 och därmed sagt vara den styrande punkten för station 1-5. Detta gäller även 

tillflödet av väggarna från Åseda-fabriken och från intern tillverkning.  

 

- Teorin medger att falska behov ger lager, därför eftersträvas ett dragande system som 

ser till det direkta behovet. Finns det en stor variation är det svårt att se de verkliga 

behoven i sin produktion och därmed kunna göra förbättringar där de verkligen 

behövs. 

 

Som tidigare nämnt finns en klocka som är tänkt att visa takten som modulerna ska flyttas 

fram i produktionen, men den används inte vilket gör att den inte gör någon nytta där den är 

nu. Teorier talar för att en jämn takt ger kontroll och ett lugnare arbetsklimat på företag då det 

ges en kontroll och hela tiden en feedback för hur man ligger till. 

 

6.4 Kapacitetsutnyttjande 
Det är den arbetsmängd en produktionsresurs kan utföra under en bestämd period och i det 

nuläge som har analyserats finns det stor variation mellan stationerna, dessa variationer 

påverkar kapaciteten på enskilda stationer och således flödet av moduler och bjälklag. Dessa 

variationer leder till antalet moduler ut ur fabriken kan vara femton stycken, vilket uppgavs i 

intervjun med produktionschefen. Ur det perspektivet finns det ingen anledning att ha 

synpunkter på utnyttjandegraden men baserat på studiens resultat, finns det skäl att ifrågasätta 

detta, studien pekar på att det finns förbättringspotential och med hänsyn till det, är 

kapacitetsutnyttjandet lågt. 

 

6.5 Värdeflödesanalys 
Tidsstudier som genomförts visar att det förekommer värdeskapande aktiviteter, icke-

värdeskapande, sådana som är nödvändiga och de som är slöserier. Studien har gjort sina 

tolkningar på vad som är värdeskapande och benämner det som operation, se bilaga 2. Det 

förekommer operation mellan 33,66 - 47,4% av tiden mellan de olika stationerna och vad 

som är skäl till att det kan skilja med över 13 procentenheter mellan stationer går inte att peka 

på trots att de är beroende av varandra. Det innebär att det finns skäl att ifrågasätta de 

momenten som sker i exempelvis station 4, där en hög andel av tiden går till operation. Det 

framgår av mätningar att de mest tidskrävande momenten är att isolera ett bjälklag, 

förberedelse till och lägga avlopp samt lägga golv. Kan dessa moment reduceras genom att 

det sker processer som innebär förskärning av exempelvis isoleringsbitar?  
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7. Förslag på framtida läge & Förbättringsåtgärder 

 
Utifrån den kartläggning av produktionen som gjorts och i sökandet efter metoder för att öka 

produktiviteten uppdagades en större variation i kedjan, i kapitlet presenteras de 

förbättringsförslag som kan komma att hjälpa till att minska variationen.  

 
 

7.1 Förbättringsförslag 
För att eliminera slöserier i produktionen såsom väntan och överproduktion finns det mycket 

som talar för att när bättre kontroll uppnås i produktionen och tar kommandot över sina 

processer blir utfallet desto bättre. I bilaga 3 presenteras de genomsnittliga cykeltiderna för 

vardera stationen uppdelade beroende på om det är ett tak eller ett golv och beroende av hur 

många personer som arbetar med bjälklaget. Här har vi sett möjligheter till taktade linor för 

ett bättre flöde. 

 

7.1.1 Takttid efter dagsbehovet  

För att börja introducera taktade linor är en idé att införa det i dagsläget med det befintliga 

kundbehovet d.v.s. samma output. Fördelen torde vara att se hur det ter sig, vilka hinder 

måste bemästras på vägen och hur ett nytt arbetssätt bemöts i tillverkningen. Enligt de 

mätningar som gjorts i studien borde det bli en del tid över till andra arbetsuppgifter än de 

specifika i processen.  

 

Antag att dag- och nattpass tillverkar i samma arbetstakt ska i dagsläget en modul bli färdig 

varje 3h 48 min för att tillfredsställa kundbehovet efter följande beräkning (se även bilaga 4):  

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

 
76 ( 40ℎ 𝑑𝑎𝑔,36ℎ 𝑛𝑎𝑡𝑡)

20𝑠𝑡
= 3,8 (3h 48 min) 

 

Takttiden för stationerna fram till nummer 5 är hälften då två bjälklag grävs för en hel modul. 

Tiden blir då 1h 54 min (114 min), se schematisk bild nedan över framtida takttid. 

Huvudsakligen gäller det station 2-5 då station 1 tillverkar flera bjälklag på en gång och har 

en kortare cykeltid. I de mätningar som skett har en del slöserier i form av väntan kunnat 

uppmätas. Därför är ett förslag en takt på 100 minuter. Fabriken har i dagsläget inte behov för 

en snabbare takttid. Det innebär att företag kommer att i första skedet ha marginal för att 

hantera eventuella problem och ändå kunna levererar 20 moduler per vecka. Detta med 

hänsyn till tidigare mening, att det finns en del omställningstid och olika transporttider av 

materialet kan ett visst spelrum vara en god idé av den anledningen också. I dagsläget är 

klockan inställd på 3h 45min (225 min) på linorna efter station 5, vilket betyder att takten på 

station 1-4 skulle bli hälften (112,5 min) om det användes där i dagsläget. Nedan följer en 

bild på hur förflyttningar skulle ske vid en taktad lina enligt 100 min takttid. 
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Figur 5: Takttid “Dagsbehov”. Bilden visar hur många bjälklag som skulle ligga färdiga 

med denna takttid på dag- och nattpass inräknat och hur många personer som krävs.  

 

Vid minut 0, ska anses att vara vid starten av arbetsdagen, vid 07.00. Då redogörs att med en 

takttid på 100 minuter behövs det vid station 2, en person för att göra ett tak medan det 

behövs två person för att tillverka golv. Den svarta pilen mellan station 3 och station 4, där 

sker vändningen av bjälklaget. Med en takttid på 100 minuter så skulle station 3 klara sig på 

två personer som det är i dagsläget, det skulle rulla på med en jämn takt. Två förflyttningar 

(200 min) = 140 (Golv) + 60 (Tak). I figur 5 skulle station 4 klara takttiden på att vara 4 

personer varannan takt och 6 personer varannan takt. Se bilaga 3 för exakta cykeltider från 

mätningarna. 
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7.1.2 Takttider efter ökande behov  
I tabell 6 visas hur takttiden skulle behöva ökas efterhand efterfrågan ökar. 

 

 

Behov 

Formel 

(Tillgängligt antal 

timmar/behov) * 30 

minuter 

Takttid 

(minuter/bjälklag) 

20 ( 76/20) * 30 114 

22 ( 76/22) * 30 104 

24 ( 76/24) * 30 95 

26 ( 76/26) * 30 88 

28 ( 76/28) * 30 81 

Tabell 6: Takttider 

 

7.1.3 Idealt framtida läge  
Behovet från station 5 är enligt mätningarna 130,1 min/modul och efter att ha mätt tiden från 

det att man tar ett golv från station 4 tills man tar tillhörande tak kan konstateras att det i 

princip är i mitten av den totala cykeltiden; det vill säga efter 65 min. Detta innebär i sin tur 

att om vi utgår från att station 5 kan arbeta obehindrat med de uppgifter som tillhör 

monteringen av moduler skulle de behöva ett bjälklag från tidigare station var 70:e minut för 

ett jämnt flöde (Med hänsyn till andra stationers uppmätta takttid krävs några minuters 

pålägg). 

 

Ser man till den genomsnittliga cykeltiden för ett tak igenom station 4 är den nästan identisk 

med cykeltiden i station 5, golvet i sin tur tar ungefär den dubbla tiden. Sätter man takttiden 

efter station 5:s behov av bjälklag (70 min) då kan två personer tillverka färdigt ett tak på 

“två förflyttningar” medan ett golv tar den dubbla tiden, d.v.s. “fyra förflyttningar”. Nedan 

följer en schematisk bild över hur dagsläget skulle kunna se ut med en jämn takt.  
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Figur 6: Takttid idealt läge 

 

Skulle ett taktat flöde bli aktuellt, kommer station 3 baserat på de tidsstudier som återfinns i 

bilagorna blir en flaskhals. Det är framförallt tillverkning av tak som skulle bli en flaskhals. 

Därför behövs 2 personer extra vid den stationen varannan förflyttning (golv blir färdigt på 1 

flytt, tak tar 2 flyttningar). Det baserat på att det tar 140 minuter att göra ett tak och givet att 

det ska ske en förflyttning varje 70 minut, innebär det att det blir en flaskhals.  

För att möta den kommande flaskhalsen, går det att förflytta personal i enlighet med figur 7. 

 
Figur 7: Arbetsfördelning, förslag 
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Förslag: En person har som särskilt ansvar att se till att det sker en förflyttning var 70 minut. 

Den personen ska därtill hjälpa till vid trångmål, vara där det behövs och ska kunna hoppa in 

och hjälpa till att isolera, detta för att reducera ner tiden det tar att isolera ett bjälklag.  

 

Det går att beräkna antalet moduler, baserat på de medelvärden som uppmätts vid de olika 

stationerna och med befintlig personal. Om antagandet sker, att övriga externa faktor 

fungerar, skulle idealt läge vara 32,6 st. moduler. Det skulle också antas generera en större 

intäkt för företaget, än nuläget.   

 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

 
76 ℎ

𝑋
 = 2 timmar och 20 minuter 

X = 32,6 st. moduler/vecka 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
Ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟

𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ä𝑔𝑒
 

 
12,6

20
= 0,63 

 

Studien visar med vårt uträknade ideal läge att en produktivitetsökning är möjlig. Det är en 

ökning utifrån en teoretisk modell, baserat på de tidsstudier som skett. Med den nuvarande 

bemanningen och den föreslagna takten skulle innebära en procentuell ökning av antal 

moduler med 63 %. För att det ska bli verklighet måste efterföljande stationer kunna hantera 

fler antal moduler. Det kräver mer material i form av ytterväggar och innerväggar.  

   

För att taktade linor ska fungera krävs bland annat: 

- Låg variation i processen. 

- Att nattpasset tillverkar i samma takt som dagspasset. 

- Leverans i rätt tid av bjälklag och väggar.  

 

7.2 Generella förslag 

 

7.2.1. Daglig styrning  

Ta fram mål och ett normalläge för produktionen att ha som referens för att se hur 

produktionen mår i dagsläget. Ha korta möten kontinuerligt, förslagsvis varje morgon i skiftet 

mellan dag- och nattskift där bägge kan medverka. I dagsläget finns det veckomöten, 

förslagsvis kan liknande frågor användas, huvudsaken är att man gemensamt kommit fram till 

vad som är väsentligt att ta upp. De som är gruppledare har därefter kortare rapportering eller 

möte med produktionschefen alternativt annan ansvarig.  

 

Det finns en del tankar om varför daglig styrning är en god idé: 
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Man får snabbare upp problem till ytan då människor har lättare för att diskutera och komma 

med förslag i mindre grupper. Detta gör att personerna som behöver information får den 

snabbast möjligt. Det finns teori som stödjer varför även visuell styrning har varit 

framgångsrikt, man ser snabbt vad som är fel och vad som behövs göras för att lösa det. På 

liknande sätt som trafiksignaler fungerar kunde man tydliggöra på en whiteboard med färger 

hur man ligger till i produktionen alternativt inom sitt arbetsområde beroende på hur man 

väljer att göra indelningen.  

 

7.2.2 Investera i ytterligare förflyttningsstag mellan station 4 och 5 

Ett förslag för att klara av att det förekommer viss variation i produktionen av bjälklag är att 

bygga lager, vilket företagsledningen redan har haft i åtanke. En idé för att undvika för 

mycket förflyttningar skulle vara om det gick att ordna ytterligare ett “bord” där ett bjälklag 

fick plats. Enligt dagens produktionslayout skulle det finnas möjlighet att få plats med 

ytterligare förflyttningsstag så att man kan ha två bjälklag redo för förflyttning. Det skulle 

dock innebära minskad yta och eventuellt behov av att öppna upp lite mer i öppningen mellan 

bjälklagslinan och monteringslinan, se figur 8.  

 

 
Figur 8: Förflyttningsstag 

 

7.2.3 Isolering och golvläggning tar längst tid, hur kan dessa kortas ner i framtiden? 

Enligt mätningar tar isolering av golv i station 4 i genomsnitt 39 minuter, detta är ett moment 

som går snabbare när de är fler personer vilket skulle motivera att ha ytterligare personal vid 

denna operation om det finns ett behov i framtiden av att minska cykeltiden ytterligare. 

Golvläggningen tar i snitt 30 minuter, men där finns det i dagsläget oftast fler än 2 som 

arbetar, bra att poängtera kan vara att om man bestämmer att det ska vara två personer fast 

per bjälklag kan tiden ökas på grund av detta. Kanske kan produktionen i en bredare 

utsträckning arbeta med måttanpassade isoleringspaket, så att utskärningen av isolering vis 

stationerna minskas (förutsätter att bjälklagen har samma mått under en längre period). 
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7.2.4 Lagringsplats av bjälklag mellan station 4 och 5 

Enligt produktionschefen finns svårigheter med att utforma en lagringsplats på grund av att 

bjälklagen är olika långa och att man ska kunna plocka de smidigt i rätt ordning.  

Det framgår i analysen att det råder stor variation vid station 4, givet att så fortfarande är 

fallet bör det finns vissa belägg för att ett mindre lager innan station 5 vore bra ur 

perspektivet att de ska ha bjälklag redo när de behöver det. Dock har mätningar som vi gjort 

både visat på att station 5 ibland får vänta på material och ibland haft svårt att hinna med i 

den takt som bjälklagen blir färdiga från station 4. Det sistnämnda skedde framförallt i 

slutskedet av mätningarna då antalet personer på station 4 ökat med 2 styck. Därför finns 

vissa motstridigheter gentemot om det är en lösning att gå på i dagsläget.  
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8. Diskussion & Slutsatser  
 

Studien som presenteras omfattar huvudsakligen station två till fem och det innebär att 

externa faktorers påverkan inte har någon roll i arbetet. Det är något företagsledningen och 

läsarna bör ta hänsyn till, givet studiens slutsatser. I kapitlet diskuteras resultat, vad som 

kunde gjorts annorlunda och reflektioner om vidare forskning.  

 
 

Utgångspunkten i arbetet var att höja produktiviteten, att se över vilka möjligheter som fanns 

för att få ut fler moduler med samma personalstyrka. Företaget har idag ett mål på att 

producera tjugo moduler i veckan och ska enligt plan öka den mängden. I studien som 

genomförts hos fallföretaget har en kartläggning och tidsstudier gjorts av de olika momenten 

vid stationerna ett till fem. Detta för att se i vilken omfattning det sker slöserier, identifiera 

moment som kan effektiviseras och minska variationer.  

 

Ett förslag som presenterats tidigare i arbetet innebär att station två till fyra arbetar efter en 

uträknad takttid på 70 minuter i ett optimalt läge. Det är för att kunna möta behovet som 

station fem har på att få ett bjälklag till sig varje 70:e minut. Om en takttid på 70 minuter 

skulle införas och att de stödjande processerna är felfria eller där störningarna är 

minimerande skulle det ge 63 % fler moduler i veckan, beräknat på nuvarande personal. Det 

innebär att det skulle bli 428 fler moduler som motsvarar 107 fler bostäder per år. För att 

detta skulle kunna ske behöver företaget se till att övriga stödjande processer fungerar väl och 

att huvudprocessen efter station fem fungerar bättre än nuvarande. Vi förstår att praktiken är 

svårare att få ihop än teorin, men att införa en takttid med det nuvarande kundbehovet (takttid 

på 100min) skulle kunna vara ett steg åt bättre kontroll på processerna men det ställer också 

krav på att natt- och dagskift ska tillverka i samma takt.  

 

Sett till antalet personer som arbetat på de stationer vi mätt finns det viss skillnad i 

tidsåtgång, mer eller mindre beroende på vilket station som studeras. Det går inte att fastställa 

ett optimalt antal operatörer per station eftersom vid de tillfällen som mätningarna skett, har 

det varit stor personalvariation.  

 

Mätningarna av arbetsmomenten har gjorts efter indelningar med hjälp av teori, den variation 

som uppkommit i samband med mätningarna kan härledas till den mänskliga faktorn vid 

själva kartläggningen. Vilket syftar till att författarna kan ha tolkat vissa arbetsmoment till 

viss del olika, exempelvis när ett moment tar vid kontra då det slutar. Vidare bör studiens 

validitet diskuteras utifrån ett forskarperspektiv. Tiden har varit begränsad och det framkom 

att det varit något högre sjukfrånvaro under de månader som mätningarna genomfördes. I 

efterhand kan vi konstatera att en mer djupgående och längre tidsstudie förmodligen skulle ge 

en starkare grund till förbättringsförslagen. Om studien smalnats av i ett tidigare skede, hade 

mer tid kunnats lägga på en enskild station, för att ta fram ett optimalt antal operatörer och ge 

svar på hur stor effekt bortfall av personal innebär.  
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Förslaget kring en takttid på 70 minuter ska inte vara en orsak till att människor blir 

sjukskrivna eller går in i väggen. Det är ett viktigt medskick. Att arbeta med 

processförbättringar och taktade tider, handlar om att dels kunna öka produktiviteten med 

annorlunda arbetsmetoder. Men det finns vissa risker med Lean och främst i löpande band-

processer där det finns en förhöjd risk för försämringar i arbetsmiljön. För att undvika 

sjukskrivningar på grund av arbetsklimatet och stress bör huvudfokus ligga på att skapa en 

säker arbetsmiljö där människor känner sig trygga och uppskattade, det kommer i sig leda till 

högre kvalitet i produktionen och en öppen miljö. En ökad produktivitet med fler antalet 

bostäder ut ur produktionen innebär dels att arbetstillfällen med montering på plats skulle 

öka. Bostadskrisen i storstadsområdena skulle teoretiskt minska, vilket skulle generera större 

sannolikhet för företag att få tillgång till kompetent personal, att fler människor sätts i arbete 

är positivt för både individen och samhället. Allt detta skulle på lång-och kortsikt innebära 

fler skattemedel in till den gemensamma välfärden, såsom infrastruktur, skola och sjukvård.  

 

Vi rekommenderar företaget utöver de generella förslagen som presenterats ovan att 

innan några av dessa förslag genomförs till fullo bör ett bredare underlag tas fram, bland 

annat att nattskiftet genomgår tidsstudier av liknande karaktär. För fortsatta studier för andra 

lärosäten är implementeringen av en takttid intressant ur frågeställningar som; Vilka 

utmaningar innebär det? Hur kan kulturbarriärer rivas till förmån för ett nytt arbetssätt? Vad 

kan robotisering ge inom trähusindustrin?  
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BILAGA 1 
 

- Hur många moduler/vecka planeras att tillverkas kommande år? Hur många 

produceras i nuläget? Är det tanken att ni ska gå från (x) till (y)?  

- Finns det någon historik om procentuell sjukfrånvaro på företaget? Har haft hög 

sjukfrånvaro i februari och mars? därav få jämförbara siffror?  

- Under hur lång tid sträcker sig ert arbete med Boklok-konceptet?  

- Arbetstiderna för natten är mellan 21.30–07.00 vad vi förstått, hur långa raster har 

man på natten?  

- Hur många är anställda i Klöverfors?  

- Hur mycket inhyrd personal?   

- Arbetar station 1 nattetid?  

- Varför så stort lager mellan station 1 och 2?  

- Prisuppgifter för modulerna? Är det något vi kommer kunna ta del av?  

- Upplever ni att sjukfrånvaro har haft en stor påverkan på stationer 1-5?  
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BILAGA 2 

 

Tabell 2.a 

 
Medelvärde för alla mätningar i station 2: 

Förberedelser operation Material/Verktyg 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

20,82% 33,06% 18,02% 14,86% 4,36 % 9,14 % 0,76 % 

 

 

Tabell 2.b 

 
Medelvärde för alla mätningar i station 3: 

Förberedelse

r operation 

Material/Verkty

g 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

7,79 % 37,73% 19,68% 26,51% 3,71 % 3,32 % 1,28 % 
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Tabell 2.c 

 
 

Medelvärde för alla mätningar i station 4: 

Förberedelser operation Material/Verktyg 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

5,61 % 47,40% 17,71% 20,64% 1,98 % 4,52 % 2,75 % 
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Tabell 2.d  

 
Medelvärde för alla mätningar i station 5: 

Förberedelser Operation 

Material/Verkty

g 

Lagring 

(väntan) Transport kontroll Defekter 

17,51% 37,61% 9,34 % 19,79% 12,42% 1,76 % 2,52 % 

 

 

Tabell 2.e - Operation “Isoleringstid & Golvläggning” 

 

 

Mätning (nr) 

Isoleringstid 

(min) Golvläggning 

2 23 - (Tak) 

8 24,5 36,9 

9 39,4 28,5 

1 30,3 - 

3 67 - 

5 33 23 

7 56,57 41,3 

   

Genomsnitt: 39,11 32,425 
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BILAGA 3 

 
Cykeltider för olika stationer/bjälklag/antal personer 

Station Bjälklag Antal Pers. Cykeltid (min) 

Cykeltid  

(Oberoende Antal Pers; min) 

1 Tak 1   

1 Golv 1   

2 Tak 1 69,5 69,5 

2 Golv 1 136 

90,3 2 Golv 2 67 

     

3 Golv  2 60 60 

3 Tak 2 135,9 135,9 

     

4 Tak 2 161,8 

130,8 4 Tak 4 99,8 

4 Golv 2 283,5 

285,7 

4 Golv 3 298,1 

4 Golv 4 275,4 

     

5 Modul (2 BL) 3 138,2 

130,1 5 Modul (2 BL) 4 123,6 
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BILAGA 4 
 

Formler 

 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 5 
 

 


