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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet är at få en förståelse för hur man kan effektivisera en produktion 

som tillverkar pre-fabricerade hus i trä. Studien har utförts på Eksjöhus AB vid deras 

fabrik i Sävsjö. 

Efterfrågan på enfamiljhus i trä förväntas öka vilket ställer krav på en effektiv 

produktion. Ekjsöhus AB har idag svårt att möta den ökade efterfrågan och har därför 

ett behov av produktionseffektivisering. 

Produktionen består av tre spikbänkar och en fönstermontering. Processerna i 

produktionen är manuella och det finns många valmöjligheter för kunden vilket gör 

att variationerna kan vara stora. Genom en värdeflödesanalys av nuläget har en god 

överblick av produktionen genererats. Ledtiden är idag ca 3,5 timme och flaskhalsen 

är ca 74 minuter. 

Genom flödesanalys och flödeslayout har man tagit fram en ny layout över 

produktionen. Stationerna har delats upp för att utjämna flaskhalsen och göra 

produktionen mer motståndskraftig mot variationer. Kapar har flyttas närmare 

stationerna för att underlätta och förkorta materialhanteringen. I den föreslagna 

layouten kommer cykeltiden att förkortas med 28 minuter samt att ledtiden kommer 

att minska något. Förflyttningarna av material har förkortats från 27 minuter till 19,5 

minuter vilket är en reduceringar av 7,5 minuter per vägg. Detta leder till 

produktiviteten ökar från 62 % till 71 %. 

Den nya flödeslayouten innehåller även två förslag på investeringar. Den första är en 

investering av en spikmaskin. En investering av en spikmaskin ger inte en lika god 

räntabilitet, men kan ha ergonomiska fördelar. I det andra förslaget monterar man 

fönster direkt i väggen. Denna metod ökar inte cykeltiden då insättningen sker vid en 

station som understiger cykeltiden tidsmässigt. På detta vis frigörs även en operatör. 

Den nya layouten uppskattas ge en ökad räntabilitet från 17 % till 34 %. 
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Summary 
 

The aim of the work is understanding how a production which manufactures 

prefabricated wooden houses. The study has been conducted on Eksjöhus AB at their 

factory in Sävsjö. 

Demand for wooden single family houses is expected to increase, which requires an 

efficient production. Ekjsöhus AB today has difficulties to meet the increased 

demand and therefore a need to increase production rate. 

The production consists of three nail benches and a window mount. The processes in 

the production is manual and there are many choices for the customer, which means 

that variations may be large. Through a value stream analysis of the present situation 

a good overview of the output has been generated. The lead time is currently about 

3.5 hours, and the bottleneck is about 74 minutes. 

Through production flow analysis and facility layout has the authors developed a 

new layout of the production. The stations have been divided to equalize the 

bottleneck and make production more resilient to fluctuations. Machines has been 

moved closer to the stations to facilitate and reduce material handling. In the 

proposed layout the cycle time will be shortened by 28 minutes and the lead time will 

decrease. The movements of the material has been shortened from 27 minutes to 19.5 

minutes, which is a curtailment of 7.5 minutes per wall. This would lead to a 

productivity increase from 62% to 71%. 

The new production flow layout also includes two proposals on investments. The 

first is an investment of a nail machine. An investment of a nail machine does not 

give as good a return, but may have ergonomic advantages. The second proposal is to 

mount window directly into the wall. This method does not increase the cycle time 

because the operation is made at the station which is less than the cycle time. This 

also frees an operator. 

The new layout is estimated to provide a greater return on investment from 17% to 

34% 
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Abstract 

Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för hur man kan öka produktiviteten 

hos ett företag som tillverkar enfamiljhus i trä. Med utgångspunkt från 

värdeflödesanalys har man generats två förslag på layouter. Dessa reducerar vägar 

för operatörer och material vilket leder till en ökning av produktiviteten från 62 % till 

71 %. Genom de nya layouterna kan man minska cykeltiden med 28 minuter. Detta 

leder till en ökad räntabilitet från 17 % till 34 %. 

Värdeflödesanalys, Du-Pont, Kapacitetsökning, produktivitet, flödeslayout, 

produktion, anläggningsplanering 
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Förord 

Examensarbetet på 22,5 hp har genomförts på Eksjö AB vid deras fabrik i Sävsjö. Vi 

har fått ett varmt mottagande av personalen på Eksjöhus som varit mycket 

hjälpsamma och tålmodigt besvarat våra frågor och funderingar. 

Vi vill tacka alla som arbetar i produktionen i Sävsjö för att den tid och engagemang 

ni gett oss för att göra detta arbete möjligt. Ett speciellt tack till vår handledare 

Fredrik Claesson på Eksjöhus som underlättat våra observationer genom att vara 

flexibel med sin tid. 

Vi vill tacka vår handledare på Linneuniversitetet Tobias Schauerte för vägledning 

och stöttning under vårt arbete. Vi vill även tacka för att du kunnat ta emot med kort 

varsel då vi haft funderingar. 

Till sist vill även tacka våra opponenter Anton Andersson och Johan Persson som 

tagit sig tid och gett oss värdefull konstruktiv kritik och hjälpt oss att förbättra vårt 

arbete. 
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1. Introduktion 

Här ges en introduktion i ämnet för att få läsaren insatt i problemdiskussionen. 

1.1 Bakgrund 

På grund av en rådande befolkningsökning i Sverige är det brist på bostäder i landet. 

Bristerna är koncentrerade främst till städer, vilket leder till ökad efterfrågan på 

flerfamiljshus (Lindblad & Schauerte, 2015). Under 2015 ökade bostadsbyggandet 

med 25 % i Sverige. Befolkningen i landet tros öka fram till år 2025 med 1,1 

miljoner invånare enligt Boverket. De har analyserat behovet av nybyggnationer till 

75000 byggnationer per år mellan åren 2015 och 2020, och i dagsläget kommer inte 

det behovet att tillfredsställas (Boverket, 2016). 

 

 
 

Figur 1. Befolkningsökning och påbörjade bostäder 1989- 2020p  

 

Bostadsmarknaden har påverkats negativ av finanskrisen som rådde i början av 2000-

talet. Antalet köpta färdiga hus mellan åren 2001 och 2007 ökade från 7884 till 

12083 stycken, för att sedan följas av en svår svacka på grund av den ekonomiska 

krisen. Då minskade köpen med 70 %. Den ekonomiska krisen ledde till att bankerna 

införde restriktioner för bostadslån. En insats på 15 % av inköpspriset krävs idag för 

att få bostadslån beviljat (Schauerte et al. 2013). Detta påverkar främst den yngre 

generationen med låg inkomst, vilket kom att leda till ett samhällsproblem. Med låg 

inkomst är det svårt att uppnå dessa restriktioner (Lindblad & Schauerte 2015). 

Riksbanken menar att åtgärder behövs för att minska skuldsättning och minimera 

riskerna med befintliga lån. Detta genom att införa lånebegränsningar samt ett 

minskat avdrag på räntor (Riksbanken, 2016). 
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Schauerte et al. (2014) beskriver att på marknaden för enfamiljshus råder perfekt 

konkurrens, vilket leder till pressade priser. Därför tvingas företagen på marknaden 

att fokusera på kostnadseffektivitet för att kunna överleva. Detta genom att erbjuda 

ett lägre pris än sina konkurrenter. För att kunna bevara en god lönsamhet måste 

företagen därför bli mer produktiva och effektivisera sin produktionsprocess. I och 

med detta finns det god potential för differentiering av produkter och att erövra 

marknaden för flerfamiljshus (Schauerte et al. 2014). 

 

Schauerte & Lindblad (2015A) visar i sin studie att produktiviteten för 

trähusindustrin minskade med 6.56% mellan åren 2010 och 2013. Det förekom stora 

variationer mellan företagens produktivitet. Variationerna var mellan 1 % och 

110,9%, dock kunde 65 % av företagen höja sin produktivitet. Nästan hälften av 

företagen sänkte sin omsättning trots en ökande produktivitet. Detta kan bero på 

bolagens hantering av personalstyrka och förändringen på marknaden. 

Allteftersom marknaden blir starkare kan man se att vikten av att ha kompetent 

personal är en stor konkurrensfördel. Detta då det är ett hantverksyrke där nivån på 

kompetensen gör skillnader i produktivitet (Schauerte & Lindblad 2015A). 

 

Användningen av materialet trä förväntas öka med upp till 30 % år 2020. Denna 

ökning beror på att materialets egenskaper konkurrerar ut andra material (Schauerte 

& Lindblad 2015A). Enligt Schauerte et al. (2014) har materialet trä miljövänliga 

egenskaper och fungerar bra som konstruktionsmaterial. Det finns dock ändå vissa 

problemområden såsom vibrationer och buller (Schauerte, 2015). Enligt en studie där 

man jämfört koldioxidutsläpp från trä- och betongväggar ur ett livscykelperspektiv 

var träväggen det bättre alternativet. Det antas att transport och rivning av en trävägg 

är mer miljövänlig än för en betongvägg, eftersom trä har lägre densitet än betong, 

och därför enklare kan fraktas (Ingemarsson & Lisle 2012). 

1.2 Problembeskrivning 

Eftersom det råder perfekt konkurrens på marknaden behöver företagen differentiera 

produkter och ta sig in på nya marknader. Som ett exempel kan företagen utnyttja 

stordriftsfördelar på marknaden för flerfamiljshus, genom att konstruera och 

producera moduler som kan användas för båda hustyperna. Enligt tidigare forskning 

finns det möjligheter att ställa om produktionen till flerfamiljhus om man utgår från 

en mer industrialiserad produktion (Schauerte et al. 2014).  

 

Det efterfrågas utökad forskning angående omställning av tillverkning till 

flerfamiljshus (Schauerte et al. 2013). Tidigare studier visar att modultillverkning i 

fabrik är mer fördelaktigt än att bygga ett hus på plats. Det leder till minskade 

kostnader, högre kvalitet och bättre intern och extern logistik samt bättre arbetsmiljö 

(Lindblad & Schauerte, 2015). 
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När man utvecklar eller skapar en ny produkt är det viktigt att ta hänsyn till 

produktionsprocessen. Man bör även ha affärssystem och värdekedja i åtanke. 

Eftersom produktionseffiktiviteten är låg i trähusindustrin i jämförelse med andra 

industrier måste fler börja tillverka prefabricerade moduler, element och volymer på 

ett industrialiserat sätt (Schauerte, 2015). Här kan man även finna möjligheter där 

flera olika material kan samverka (Schauerte et al. 2013). Eftersom resursutnyttjandet 

är lågt, det föreligger höga kassationer, och att man inte utnyttjar anläggningsytor 

fullt ut gör att produktionskostnaderna är höga (Schauerte et al. 2014). 

 

Enligt Schauerte & Lindblad (2015B) bör det göras mer forskning på 

produktionskostnader genom värdeflödesanalys. Eftersom industrin ligger efter i 

produktionseffektivisering kan man använda sig av verktyg hämtade från Lean 

production. Då kan man förbättra flödet i produktionen, minska lager och reducera 

kassationer. Detta kan leda till högre omsättning och bättre lönsamhet (Rother, 

2013). 

Schauerte och Lindblad (2015C) har genom sammanställning av tre fallstudier sett att 

det förekommer långa transportsträckor, brister i materialflödet och problem i 

informationsflödet mellan planering och produktion. Det finns hel-och halv 

automatiserade lösningar för denna trähusproduktion men de utnyttjas dåligt i de 

svenska husindustrierna (Schauerte et al. 2014). Trähusindustrin behöver 

effektivisera sin produktion för att vara konkurrenskraftiga, vilket leder till 

problemformuleringen: 

 

Hur kan man effektivisera produktionen på en fabrik som tillverkar enfamiljhus i trä? 

1.3 Mål och syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur man kan effektivisera en produktion som 

tillverkar prefabricerade enfamiljhus i trä. Detta för att företaget ska kunna öka 

produktionskapaciteten på anläggningen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar görs genom att enbart titta på tillverkningen av en specifik yttervägg 

som ingår i ett av företagets standardhus. Detta då tid ej finns för bredare 

kartläggning. Efter konsultation med företagets ledning är dock vald vägg lämplig för 

att kunna tillämpa på övriga väggar som produceras i anläggningen. Eftersom 

författarna enbart undersöker en vägg kan det antas att problem runtomkring denna 

produktion ej upptäcks. Det kan handla om till exempel informationsflöde, 

materialhantering och väntetider som rör ett helt hus. 

Studien är begränsad till Ekjsöhus AB:s fabrik i Sävsjö, då företaget är intresserade 

av hur man kan effektivisera denna nyligen uppköpta fabrik. Vissa generaliseringar 
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antas kunna göras för att studiens resultat ska kunna tillämpas på andra tillverkande 

företag och för prefabricerad trähustillverkning. 

Studien centreras till själva tillverkningen av väggen. Författarna kommer dock ytligt 

undersöka omkringliggande funktioner, för att få en övergripande bild av 

materialvägar i fabriken. En djupare studie på processnivå görs för 

fönsteravdelningen, då författarna ämnar ge mer omfattande rekommendationer 

angående regling av fönster. 

De ekonomiska fakta författarna har att arbeta med gäller för båda fabrikerna, medan 

intäkter och produktionskostnader utifrån framtida läget gäller enbart fabriken i 

Sävjö. Därför kan jämförelse mellan de olika resultaten göras endast med antagande 

utifrån att allt annat är oförändrat. Vid beräkningar av räntabilitet kommer 

ränteintäkter ej att tas med, då tillräcklig information från bolaget inte finns. 

Kostnader för olika investeringar är en uppskattad summa, given av företaget.  

När författarna mätt avstånd och tid för förflyttning har detta stegats fram. Eftersom 

det arbetar två operatörer per station har man startat mätningarna från mitten av 

spikborden, för att få ett medelvärde för de bägge gångvägarna. För att få så 

likbördiga resultat som möjligt har endast en av författarna stegat alla vägar. Dock är 

författarna medvetna om att variationer i dessa mätningar förekommer, och använder 

denna data endast som riktlinjer. 

 



  
 

5 

 

2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapligt synsätt är ett sätt att uppfatta människa, värld, filosofi, vetenskap och 

kunskap. Det finns även synsätt som är mer forskningsmetodiska och utan en 

filosofisk ståndpunkt. Flera olika förhållningssätt kan samverka parallellt. 

Vetenskapligt synsätt kan delas in i två grupper; positivism och hermeneutik. Dessa 

förhållningssätt är aktuella inom vetenskap och forskning (Patel & Davidsson, 2011). 

2.1.1 Positivism 

Utgår man från ett positivistiskt synsätt utgår man från teori, och vill utesluta till 

exempel religion och etik. Man arbetar med kvantitativa data, alltså större mängder 

insamlingar vilka sorteras. Sedan undersöker man orsaker och orsakernas verkan. 

Synsättet bygger på hypoteser, och man vill alltid få fram mätbar data eller 

verifierbara observationer för att kunna jämföra. Inom positivismen vill man kunna 

dela upp sin forskning i olika delar (Patel & Davidson, 2011).  

 

Auguste Comte var en fransk sociolog på 1800-talet som ville påvisa att sociologerna 

bör arbeta på samma sätt som naturvetenskaparna. Comte menar att vetenskapen har 

utvecklats i tre stadier. Under det religiösa stadiet trodde människan att världen och 

dess uppbyggnad kunde förklaras genom religiösa företeelser. Efter det religiösa 

stadiet kom det metafysiska stadiet. Världen förklarades här genom principer som var 

osynliga och omätbara. Det positivistiska stadiet är baserat på vetenskaplig kunskap 

som utgår från observationer som är logiskt beprövade och helt utan komplexa 

företeelser (Hartman, 2004). Vetenskapen ska vara positivt utvecklande för 

människan. Kunskap ska vara verklig, tillgänglig samt förbättra samhället (Patel & 

Davidsson, 2011).  

2.1.2 Hermeneutik 

I hermeneutiken strävar man efter förståelse för den mänskliga existensen. Man är i 

motsats till positivismen inte intresserad av att förklara företeelser. Genom att tolka 

handlingar och livsyttringar kan vi förstå andra människor och vår egen livssituation. 

I hermeneutiken försöker man skapa sig en helhet av problemet (Patel & Davidsson, 

2011). Varje människa tolkar sin situation på sitt egna sätt utifrån särskilda 

företeelser som människan omges av. Denna tolkning är människans livsvärld och 

kan därför inte mätas. Människan handlar efter hur hon uppfattar sin omvärld och 

inte efter hur den faktiskt är (Hartman, 2004). Forskaren tolkar därför objektet efter 

sin egen förståelse (Patel & Davidsson, 2011).  
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2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

Studien kommer att baseras på mätetal, intervjuer och observationer. Mätetal 

kommer att genereras, som sedan kompletteras med observationer utifrån det 

hermeneutiska synsättet.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskarnas utmaning är att koppla ihop teori och empiri. För att relatera teorin till 

verkligheten kan man använda sig av tre angreppssätt; deduktion, induktion och 

abduktion (Patel & Davidsson, 2011). 

 

 

Figur 2. Induktion, deduktion och abduktion 

2.2.1 Induktion 

När ett objekt studeras induktivt skapar forskaren en förståelse utifrån egen insamlad 

empiri. Insamlad information studeras utan grund av redan befintlig teori. Forskaren 

studerar och upptäcker empiri som bildar grund till en teori (Patel & Davidsson, 

2011) 

2.2.2 Deduktion 

Arbetar man utefter den deduktiva ansatsen utgår man från känd teori, för att sedan 

undersöka om omvärlden ser ut som förväntat. En risk med denna ansats är att 

forskaren enbart söker empiriskt material som förväntas finnas (Jacobsen, 2002).  
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2.2.3 Abduktion 

Det abduktiva angreppssättet är en blandning av deduktion och induktion. Här kan 

man utgå från observationer av omvärlden för att sedan styrka eller motsäga dessa 

med befintlig teoretisk grund. Den vetenskapliga teorin blandas med subjektivitet 

(Andersen, 1990). 

2.2.4 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Studien kommer angripas i enlighet med det abduktiva angreppssättet. Detta då 

författarna utgår från egna observationer, men även tar till hjälp kända teorier för att 

komma fram till sitt slutliga resultat. 

2.3 Forskningsmetod 

Val av forskningsmetod beskriver hur forskarna samlar in data. Detta kan göras 

kvalitativt eller kvantitativt (Jacobsen, 2002). Vilken av metoderna som skall 

användas beror bland annat av syftet med studien och vad som undersöks (Andersen, 

1994). 

2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Denna sorts insamlingar är ej koncentrerade som kvalitativa insamlingar. Här vill 

man istället få en bred och övergripande bild (Jacobsen, 2002). Observationerna skall 

kunna göras mätbara och visas upp med siffror. Dessa ska sedan kunna ställas emot 

varandra och värderas. Forskarna tar här enbart in det deras fokus ligger på 

(Andersen, 1994). 

2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ data insamlas genom att man koncentrerar sig på ett mindre omfång. Detta 

för att kunna synliggöra variationer och skillnader (Jacobsen, 2002). Här anses det att 

allt ej kan mätas, utan att saker och ting är subjektiva. Forskarna ser både till sitt eget 

intresse och det de vill undersöka, samtidigt som de tar in andra faktorer och 

skeenden (Andersen, 1994). 

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

Författarna kommer att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Speciellt vid uppstarten av studien tillämpar de den kvalitativa 

metoden, för att känna av var studiens fokus borde ligga. Vidare genom hela studien 

kommer man ha ett öppet sinne för att ha en helhetsbild av vald situation, och vara 

medveten om faktorer som kan spela in. När mätdata av produktionen samlas in 

ägnar sig författarna åt ett kvantitativt förhållningssätt, då vikt läggs vid att få 

mätbara och jämförbara data att analysera. Detta då dessa data ligger till grund för 

analys och vidare resultat och rekommendationer. 
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2.4 Undersökningsmetod 

De tre vanligaste undersökningsmetoderna är fallstudie, survey och experimentell 

undersökning (Patel; Davidson, 2011). 

2.4.1 Fallstudie 

Vid utförandet av en fallstudie undersöker man en viss sektion, såsom en 

organisation eller en person. Detta görs på bred basis och sker på flertalet olika sätt 

och med olika infallsvinklar, för att få så mycket information som möjligt om den 

avsedda sektionen. Hur mycket en fallstudie kan generaliseras till andra fall beror av 

valet av problem man studerar. Det är viktig att ha i åtanke olika faktorer som kan 

spela in och ge ett varierat resultat, och då speciellt situationer och individer (Patel; 

Davidson, 2011). Man vill i en fallstudie framföra de egenskaper som finns 

gemensamma för sektionen, för att sedan kunna analysera och laborera kring hur 

sektionen skulle kunna förändras vid ändrade förhållanden (Bell, 2005). 

2.4.2 Studiens undersökningsmetod 

Denna studie görs enligt en fallstudie. Detta då författarna kommer avgränsa sig till 

en viss del av ett företags produktion. Man ämnar insamla information om så mycket 

som möjligt för denna avgränsade del, både genom diskussioner med anställda, 

insamling av mätdata och observationer. Författarna kommer även betänka faktorer 

som kan medföra variationer i informationen som anskaffas. 

2.5 Datainsamling 

Data kan samlas in med hjälp av olika metoder. De vanligaste metoderna är 

intervjuer, observationer, test och prov. Vilken metod som ger bäst svar varierar och 

beror på vilken tid och vilka medel som står till förfogande för att kunna besvara 

frågeställningen (Patel & Davidsson, 2011). 

2.5.1 Primärdata 

Ny insamlad data kallas för primärdata. Fördelen med primärdata är att den är aktuell 

och kan anpassas till den givna frågeställningen (Dahmström, 2011). 

2.5.2 Sekundärdata 

Data som blivit insamlad vid tidigare tillfällen kallas sekundärdata. Den kan 

användas som ett komplement eller i kombination med primärdata (Dahmström, 

2011). 
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2.5.3 Intervju 

Bell (2006) menar att det finns både för- och nackdelar med intervjumetoden. 

Fördelarna är att metoden är flexibel och ger intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor, känna hur responsen avges samt styra in intervjun på motiv och känslor. 

De nackdelarna som kan följa av en intervju är att risken för missförstånd kan vara 

stort, då metoden är subjektiv. 

För att få bästa möjliga resultat under intervjun är det viktigt att den som intervjuar är 

väl förberedd med frågor som syftar till att ge tillfredställande information. 

Intervjuarens sinnesstämning smittar lätt av sig på intervjupersonen vilket kan 

påverka resultatet av intervjun. För att öka tryggheten för intervjupersonen kan man 

hantera materialet konfidentiellt. Flera personer bör då intervjuas. Det är viktigt att 

ingen information som till exempel ålder, yrke, bostadsort lämnas ut som kan avslöja 

personen (Ejvegård, 2010). 

2.5.4 Observationer 

Människan använder sig av observationer i sitt vardagsliv för att skapa sig en 

förståelse. Detta gör vi slumpvis utifrån våra erfarenheter och förväntningar. När man 

talar om experimentella observationer menar man att man samlar information om 

vissa beteenden. Utifrån den information som observationen ger lägger man en grund 

till vidare studier för att samla ytterligare information. Observationer kan användas 

för att komplettera information som har samlats in genom andra metoder. Fördelen 

med observationer är att vi studerar beteendet direkt när det händer, vilket kan öka 

vår förståelse (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Det finns strukturerade- och ostrukturerade metoder. Alla observationer måste 

planeras systematiskt. Graden av struktur är det som skiljer dem åt. Vid strukturerade 

observationer är det givet vilka beteenden och situationer som kommer att 

observeras, och man kan då använda sig av ett observationsschema. Ett sådant 

schema består av en lista av beteenden som är relevanta för observationen och som 

man sedan bockar av när de inträffar. Det är viktigt att vara uppmärksam på 

skillnaden mellan faktiska beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder (Patel 

& Davidsson, 2011). 

Vid ostrukturerade observationer undersöker man problemområdet bredare än vid 

strukturerade observationer. Man vill kunna hämta in så mycket information som 

möjligt kring problemet utifrån observationen. Vid en ostrukturerad observation har 

forskaren redan en god kunskap om problemet (Patel & Davidssin, 2011). 

2.5.5 Studiens datainsamlingsmetod 

Primärdata kommer att samlas in i form av mätdata vid processerna samt genom 

intervjuer. Naturliga konversationer kommer att äga rum samtidigt som 

undersökningarna för att skapa en ökad förståelse. Sekundärdata kommer även att 
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användas som ett komplement till insamlad primärdata. Undersökningen kommer att 

bestå av ostrukturerade observationer för att skapa en helhetssyn kring problemet.  

2.6 Urval 

Ett urval görs av data som ska samlas in. Detta kan utföras genom en 

urvalsundersökning. Eftersom man inte kan undersöka precis allt måste man 

begränsa med hjälp av ett urval. Man undersöker då ett stickprov av populationen, 

men hoppas få ett resultat som kan appliceras på helheten. Två vanliga 

urvalsprinciper är sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Hartman, 2004). 

2.6.1 Sannolikhetsurval 

Vid ett sannolikhetsurval är sannolikheten för att bli utvald i en population lika stor 

för alla individer. Strategierna på urvalet kan variera (Hartman, 2004). 

2.6.2 Icke sannolikhetsurval 

I motsats till sannolikhetsurvalet väljs inte individen av slumpen i ett icke 

sannolikhetsurval. Individer kan väljas beroende på tillgänglighet. Denna metod 

anses vara sämre än ett sannolikhetsurval men samtidigt kan det vara enklare och mer 

ekonomiskt (Hartman, 2004). 

2.6.3 Studiens urval 

I denna studie kommer forskarna att använda sig av icke sannolikhetsurval. Individer 

kommer att väljas efter kunskapsområde samt tillgänglighet. Detta då individerna 

besitter varierande kunskaper om olika delar av produktionen. Beroende av 

situationen är varje individ ej heller tillgänglig under alla tider ute i produktionen, 

och författarna anser det viktigt att ej störa produktionen mer än nödvändigt. 

2.7 Sanningskriterier 

Utifrån validitet, reliabilitet och objektivitet granskas studiens trovärdighet. 

Undersökningsmetoden måste vara reliabla och valida för att kunna ge resultaten 

vetenskapligt värde (Ejvegård, 2010).  

2.7.1 Validitet 

Validitet används för att bedöma i hur stor uträckning man mäter det man avser att 

mäta. För att en undersökning ska vara trovärdig måste instrumentet man mäter med 

ha en validitet. Genom innehållsvaliditet och samtida validitet kan man säkerställa 

validiteten på ett instrument.  
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Innehållsvaliditet kan åstadkommas genom granskning av ett instruments innehåll. 

Instrument kan vara intervjuer, enkäter eller observationsformulär. 

Innehållsvaliditeten gäller från teori till enskilda frågor. En bra täckning på 

problemområdet ger en god innehållsvaliditet. 

För att granska den samtidiga validiteten jämför man utfallet med vissa kriterier på 

det man vill mäta. Man kan jämföra utfallet av två metoder på samma slags mätning 

för att se om metoderna genererar samma resultat (Patel & Davidsson, 2011). 

2.7.2 Reliabilitet 

Om ett tillvägagångssätt är reliabelt ska det ge samma resultat vid olika tillfällen 

förutsatt att det sker under samma omständigheter. När en metod är reliabel är den 

tillförlitlig (Bell, 2006).  

Enligt Patel & Davidsson (2011) innehåller resultatet observationens sanna värde och 

observationens felvärde. Felvärdet vid observationen beror på brister i instrumentets 

tillförlitlighet. Ett instrument kan vara känsligt för slumpmässiga variationer som gör 

att värdena i resultatet varierar. Om instrumentet erhåller resultat nära det sanna 

värdet med så lite felvärde som möjligt har instrumentet hög reliabilitet.  

2.7.3 Objektivitet 

Svårigheterna med att vara objektiv ligger i att vi påverkas av andras fördomar och 

åsikter. Trots dessa svårigheter har en forskare skyldighet att sträva efter objektivitet. 

Forskaren ska tydligt ange när denne uttrycker egna åsikter och tankar (Ejvegård, 

2009). 

2.7.4 Studiens sanningskriterier 

Författarna strävar efter att observationer görs flera gånger från olika synvinklar. Detta för att 

se om insamlad data är reliabel. Författarna har även i åtanke att felvärden kan förekomma. 

Man lägger i mesta möjliga mån sina egna åsikter åt sidan, för att göra studien så objektiv 

som möjligt. Då man delger egna åsikter till läsaren anges detta. 

2.8 Etiska frågor 

Forskare med främst positivistisk inställning anser att man ska vara fri att utforska 

allt som kan utforskas. Eftersom forskaren inte ska lägga sina moraliska synpunkter 

på studien ska de vara objektiva. Trots att friheten kring forskning kan låta positivt 

finns det moraliska ståndpunkter kring vad man bör forska om (Ejvegård, 2009). 

2.8.1 Studiens etiska ståndpunkt 

Studien på Ekjsöhus AB utförs för att öka förståelsen kring flödet i produktionen för 

både företagets och forskarnas intresse. Avgränsningar görs kring detta, men 
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författarna kommer ta åt sig upplevelser utöver det. Dessa upplevelser kommer dock 

inte undersökas vidare. Dokumentation och redovisning av intervjuer sker anonymt. 

2.9 Källkritik 

Källor måste bedömas ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. Forskare 

måste försäkra sig om källans äkthet då förfalskningar kan förekomma. Detta görs 

genom att ta reda på varifrån fakta härstammar. Primärkällor är oftast bättre än 

sekundärkällor därför borde den viktigaste informationen komma därifrån. Även 

nyare källor är bättre än äldre. Om det finns möjlighet bör forskaren alltid utgå från 

den senaste faktan (Ejvegård, 2009).  

2.10 Kritik till vald metod  

Forskarna kommer i så stor utsträckning som möjligt använda sig av primärdata. 

Sekundärdata kommer att användas som komplement. Alla källor kommer att 

bedömas objektivt och ur saklighetssynpunkt. Variationer vid mätningar av 

processerna kommer att uppstå, varför forskarna har gjort upprepade mätningar för 

att få fram ett medelvärde för att eliminera större variationer. Medvetenhet om att 

resultatets reliabilitet ökar med antalet mätningar betänks. Forskarna har i åtanke att 

informationen från intervjuer kommer att vara subjektiva. Mätningarna kommer att 

utföras upprepade gånger för att säkerställa en så hög grad av reliabilitet och validitet 

som möjligt. Forskarna kommer att i så stor uträckning som möjligt utföra studien ur 

ett objektivt synsätt. 
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3. Teori 

Här presenteras fakta bedömda som relevanta för studien. Dessa är insamlade från 

facklitteratur och webbsidor. 

3.1 Lean 

Medan Lean handlar om att förbättra hela organisationen, fokuserar Lean produktion 

på produktionens effektivitet och att de resurser som används, används på det 

effektivaste sättet och i rätt grad (Olhager, 2013). Lean, som härstammar från 

biltillverkaren Toyota, innebär bland annat att man ser över produktionen och 

eliminerar aktiviteter som ej är värdeskapande för produkten – slöseri med resurser 

och tid. De åtta slöserierna, eller muda som det benämns inom Lean, är följande: 

1.       Överproduktion 

2.       Väntan 

3.       Icke nödvändiga transporter och förflyttningar 

4.       Över- eller felbearbetning 

5.       Mer lager än nödvändigt 

6.       Onödigt arbete 

7.       Defekter 

8.       Outnyttjad kreativitet 

(Liker 2013). 

3.1.1 Principer 

Man kan sammanfatta Lean med fem principer: 

 

1. Värdet är det som kunden efterfrågar 

2. Värdeflödet som produkten skall flöda igenom 

3. Balans mellan processer för ett jämnt flöde 

4. Att utgå från en takt 

5. Att alltid utgå från punkt 1 till 4 

(Womack; Jones, 1996) 
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Med dessa fem principer i grunden kretsar Lean kring ständiga förbättringar för tid, 

kvalitet och kostnadseffektivitet. Lean associeras även med flexibilitet, då detta 

behövs för att kunna arbeta utefter principerna (Olhager, 2013). 

3.1.2 Standardisering 

Standardisering är en viktig del i Lean produktion, då detta ger mer säkerhet vad 

gäller kvalitet. Man vill även vara säker på att teknik som används verkligen är 

fördelaktig. Därför nyttjar man endast beprövad teknik, och man är noga med att 

kontrollera nya tekniska lösningar före man börjar använda sig av dem (Olhager, 

2013). 

3.2 Processflöde 

Produktionsprocesser och produktionssystem utgår från produkten som skall 

tillverkas - dennes standardiseringsgrad och efterfrågan på produkten (Olhager, 

2013). Layouten beskriver hur maskiner i en produktion är positionerade. De 

vanligaste och mest övergripande layouttyperna är: 

 Fast position (maskiner tas till produkten) 

 Funktionell layout (maskiner av samma sort på samma ställe) 

 Flödesgrupp (maskiner för viss produkt på samma ställe) 

 Linjebalanserad layout (maskiner på rad utefter hur produkten produceras) 

(Bellgran; Säfsten, 2005) 

 

Efter vald process beslutas hur fabrikens layout skall se ut, alltså var olika stationer 

skall placeras i anläggningen. Detta beslut påverkar effektivitet och kostnader den 

närmaste tiden, och beslutet är vanligen ej ändringsbart under en längre tid. Dessa tre 

aspekter stämmer speciellt för flödesgrupp och funktionell verkstad (Olhager, 2013). 

3.2.1 Fast position 

Vid en fast position är det främst stora föremål som tillverkas. Produktionen är då 

knuten till en viss plats. Exempel på industrier som använder fast position är bygg, 

kraft eller varvsindustrin. Efterfrågan per år är låg och det är inte ovanligt att endast 

en unik produkt tillverkas. Eftersom produkten är knuten till en viss plats tillförs 

både personella och materiella resurser till produkten. Kapaciteten är oftast flexibel 

och anpassningsbar då arbetskraft kan hyras in genom entreprenad (Olhager, 2013). 

3.2.2 Funktionell layout 

Denna layout är främst maskinorienterad. Det innebär att maskiner med samma 

funktion samlas inom samma produktionsavdelning. Både maskiner och utrustning är 
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av samma slag. Här utförs alla operationer av samma typ. Materialet transporteras 

mellan avdelningarna beroende på vilken operation som ska utföras. En funktionell 

layout är ofta flexibel då man kan välja operationsföljd. Det kräver dock att 

operatörerna är yrkesskickliga då verkstaden är mångfunktionell eftersom många 

olika typer av produkter bearbetas (Olhager, 2013).  

 

Figur 3. Exempel på funktionell verkstad  

3.2.3 Flödesgrupp 

Denna typ av produktion är främst produktorienterad istället för resursorienterad. 

Layouten utformas efter en produktgrupp där liknande produkter kan samtillverkas. 

Layouten är utformad efter en funktionell verkstad där syftet är att förenkla 

planeringen, korta genomloppstiden och decentralisera arbetsformerna. Produkterna 

bör vara få och volymerna höga för att denna typ av layout ska fungera. En 

flödesgrupp kännetecknas av att en långtgående färdigbearbetning sker samt att den 

betraktas som en planeringspunkt vid planering. Inom gruppen sker både 

detaljplanering och löpande arbetsfördelning. Detta gör det möjligt för operatörerna 

att röra sig fritt mellan de olika produktionsstegen. Detta gör att operatörerna är 

mindre bundna till en och samma maskin (Olhager, 2013). 

3.2.4 Linjebalanserad layout 

Vid fabrikslayouten linjebalanserad layout stationeras maskiner och annan utrustning 

enligt den ordning de används i flödet. Man kan ha styrande eller flytande band 

mellan de olika stationerna för förflyttning. Förstnämnda tillåter ej mellanlager, 

medans ett flytande band kan styras manuellt, och därför tillåter detta. Vid 

linjebalansering vill man skapa ett jämnt flöde genom att delprocesserna skall ha 

liknande tidsåtgång. Genom att lägga till ett parallellt flöde kan man öka kapaciteten, 

flexibiliteten och reducera risk för störningar (Bellgran & Säfsten, 2005).  

3.2.5 Layoutplanering 

Genom att använda sig av en planritning över faciliteten när man undersöker olika 

lösningsförslag, har man en utgångspunkt i lokalens begränsningar. Det går även 

enkelt att se hur bland annat diverse förflyttningsvägar och lagerplaceringar befinner 
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sig. Genom layoutplanering fastställer man det bästa sättet anläggningen kan 

utnyttjas på, med åtanke på allt det omkring produktionen som behövs för att denna 

skall fungera (Bellgran & Säfsten, 2005). 

3.2.6 Processflödesanalys 

Vid arbete med att förbättra en produktion behöver man först och främst förbättra 

själva flödet. Efter detta kan man utöka sitt förbättringsarbete till den operationella 

nivån. Processflödesanalys ger en bild över hur en process, med dess produktions- 

och materialflöde, kan göras bättre. Analysen visar även vilka egenskaper i processen 

som är goda, och därför tordes behållas vid ett nytt upplägg (Bellgran & Säfsten, 

2005).   

Utifrån framarbetade krav på hur man vill att ett framtida produktionssystem skall se 

ut, är det viktigt att ta del av åsikter och kunskaper som anställda ute i produktionen 

besitter. Detta för att få en mer verklighetsbaserad information, men även underlätta 

senare implementering, tack vare att de anställda då är insatta och blivit sedda 

(Bellgran & Säfsten, 2005). Olhager (2000) beskriver fem steg i utförandet av en 

processflödesanalys: 

 

1.    Processaktiviteter identifieras och kategoriseras 

2.    Helhetsdokumentation av processen 

3.    Analys och identifiering av förbättringar 

4.    Rekommendation av förändringar 

5.    Genomförande av förbättringar 

Ju mer variation det föreligger i produktionsprocesserna, desto mer lager och köer 

kommer finnas mellan delprocesserna. Sådan variation kan vara gällande efterfrågan, 

och olika långa ställtider och bearbetningstider (Olhager, 2013).  

3.2.7 Mätningar 

Då man går ner på en djupare nivå i produktionssystemet kan man genomföra 

arbetsstudier i form av arbetsmätningar och metodstudier. Vid arbetsmätningar får 

man fram en standardtid med vilken man kan ha som jämförelse vid analys av olika 

sätt att arbeta på. Metodstudien resulterar i hur arbetet rent konkret skall utföras 

(Bellgran & Säfsten, 2005). När man utarbetar mätetal ska man komplettera dessa 

med varandra så att de speglar organisationen som helhet. Man behöver också ha mål 

satta, som man sedan kan jämföra sina uppmätta värden med, för att arbetat skall 

vara av mening (Bellgran & Säfsten, 2005). 
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3.3 Nulägesanalys 

Då en värdeflödesanalys genomförs framställs en bild av nuvarande värdeflöde, och 

ger en överskådlig bild för att kunna göra lämpliga förbättringar. Före uppstart 

behöver detaljnivå på analysen fastställas. Här beslutas om man enbart ska titta på 

det enskilda företaget, och vilken produktfamilj man avgränsar sig till (Bellgran & 

Säfsten, 2005).  

Sedan börjar man titta på vilka aktiviteter som är värdeskapande, icke värdeskapande 

och nödvändiga icke värdeskapande. De värdeskapande aktiviteterna är de som 

bidrar direkt till att produkten kan bli färdigproducerad, medan de icke 

värdeskapande är sådant som till exempel lager och transporter. Nödvändiga icke 

värdeskapande är stödaktiviteter som behövs för att få bästa möjliga produktion av 

produkten. Detta kan vara olika planeringar för att helhetsprocessen skall flyta på 

optimalt (Olhager, 2013).  

Vidare ritar man upp produktens väg uppströms; från slutpunkt till start av 

produktion av denna. Mätvärden för de olika delprocesser produkten går igenom 

samlas sedan in, och man har nu en övergripande kartläggning över material- och 

informationsflödet. Från denna karta kan man se var ytterligare analysering och 

information behövs för att få ett optimalt flöde (Bellgran & Säfsten, 2005).    

Med insamlad data för genomloppstid och bearbetningstid för olika delprocesser och 

produkter, kan man ta fram värdeskapande ledtidsandel (Olhager, 2013). Man kan se 

att det ej är fördelaktigt att öka den enskilda bearbetningstiden, utan att man istället 

skall försöka minska den totala genomloppstiden. Detta genom att lokalisera icke 

värdeskapande aktiviteter och stillastående i produktionen (Olhager, 2013). 

3.5 Takttid 

Takttid sätts utefter hur lång tid det tar för en produkt att bli färdigproducerad. 

Genom att få takttiden att samverka med efterfrågan på produkten, kommer 

produktionen tillverka rätt mängd produkter. Man kan även se hur mycket som är 

möjligt att producera inom olika tidsgränser. Genom att alla processer i produktionen 

följer takttiden i största möjliga mån får man härigenom ett flöde som ter sig jämnare 

(Olhager, 2013). 

Genom att använda sig av lager i produktionen kan man minska risken att problem i 

en delprocess påverkar övriga delprocesser i flödet (Bellgran & Säfsten, 2005).  

3.6 Flaskhals 

Flaskhalsen är den del tillhörande produktionen som begränsar användandet av 

tillgänglig kapacitet, och därför även stramar åt flödet. Av denna anledning är det 

viktigt att flaskhalsen används till sin fulla kapacitet, annars blir resterande delar av 

produktionen lidande. Att finna en flaskhals och minska dess påverkan på övriga 

delar av produktionen kan göras i följande steg: 
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1. Identifiera flaskhals 

2. Bestäm hur flaskhalsen skall utnyttjas 

3. Beslut i steg nr 2 skall väga tyngst 

4. Öka kapaciteten i flaskhalsen 

5. När flaskhalsen eliminerats börjar man om på steg 1 och identifierar ny flaskhals 

(Olhager, 2013)  

3.9 SMED 

Ofta är den värdeskapande tiden i en process enbart några procent av den totala 

genomloppstiden. Detta på grund av diverse slöseri. Här finns dock ofta möjligheter 

till att öka effektiviteten av använd tid (Skärvad et al. 2013). Genom att använda sig 

av SMED-metoden (Single Minute Exchange of Die) vill man få ställtiden till kortare 

än tio minuter. Detta görs i nedanstående åtta steg: 

1. Urskiljning av yttre och inre aktiviteter 

2. Ändra inre ställtid till yttre ställtid 

3. Reducera inre ställtid (Olhager, 2013) 

I steg ett tittar man på vilka aktiviteter som kan göras under tiden resursen arbetar – 

yttre, och vilka aktiviteter som endast kan göras när resursen är stillastående – inre 

(Olhager, 2013). De yttre kallas ofta OED (Outside Exchange of Die), och de inre för 

IED (Inside Exchange of Die) (Segerstedt, 2009).  Nästkommande steg innebär att få 

fler inre aktiviteter att konverteras till yttre. Under steg tre vill man reducera den 

kvarvarande inre ställtiden. Här behöver man ofta investera i ny utrustning eller 

andra lösningar. Olhager talar om att man kan utnyttja den minskade ställtiden 

genom att kunna köra mindre batcher, eftersom kostnaderna för att ställa om mellan 

olika produktionsorter har minskats. Eftersom tidsåtgången minskat blir ökade 

produktionsvolymer möjliga, men man kan även använda resursen i fråga mindre, för 

att få kortare ledtid och leveranstid. Som en positiv följd av en minskad ledtid är att 

kvalitetsfel fortare upptäcks (Olhager, 2013). 

Ledtiden är, som tidigare definierats, uppdelad i tid för själva arbetet, ställ, köer före, 

väntan efter och tid för transport. Genomförandet av en ställtidsreduktion, varvid 

man minskar tidsåtgång och kapacitet mellan byte av producering av olika produkter, 

leder även till att själva ledtiden reduceras. Detta medför vidare att köer också blir 

färre och kortare (Olhager, 2013). 

Det är mindre kostsamt att förnya manuell tillverkning än automatiserad, då denna 

över lag är enklare att ändra på (Bellgran & Säfsten, 2005). 
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3.10 Kapacitetsutnyttjande 

Värdeförädling innebär att man utifrån råmaterial och komponenter framställer 

produkter till försäljning. För att kunna skapa värdeförädling krävs resurser. I vilken 

omfattning man utnyttjar dessa resurser för att skapa värdeförädling kallas för 

kapacitet. Ett företags produktionskostnader beror på dess kapacitetsutnyttjande. Ett 

högre kapacitetsutnyttjande leder till lägre kapacitetsbehov. Kapacitet är förknippat 

med de volymer som ett företag klarar av att producera. Det finns två typer av 

kapacitet: volymkapacitet och genomloppskapacitet. Med volymkapacitet menas den 

tid som behövs för att en resursenhet ska kunna prestera per period. Vid 

genomloppstid undersöker man hur många timmar det tar per tidsperiod för att utföra 

en till verkningsoperation i en resursenhet (Mattson & Jonsson, 2013).  

3.10.1 Beräkning av kapacitet  

Vid beräkning av kapacitet och kapacitetsbehov använder man enheterna mantimmar 

per period eller maskintimmar per period. Man beräknar kapaciteten efter 

produktionsgrupp och får fram ett mått på hur mycket gruppen kan producera. Man 

säger att den maximala kapaciteten är när en produktionsgrupp producerar 100 % 

dygnet runt. Att kunna producera med maximal kapacitet tillhör undantaget. Istället 

utgår man från den kapacitet man har tillgänglig och som man normalt kan använda 

(Mattson & Jonsson, 2013). 

3.10.2 Produktivitet 

Produktivitet och effektivitet används för att uttrycka hur pass bra ett 

produktionssystem fungerar. Graden av produktivitet får man genom att titta på hur 

mycket resurser som använts för de aktiviteter som utförts. När man använder sig av 

produktivitet som ett mätetal behöver man definiera vilka resurser och vilka 

aktiviteter man tittat på. De tre vanligaste mätetalen är följande: 

1.       Partiell produktivitet där man endast har med en resurs. 

2.       Flerfaktorsproduktivitet varvid man involverar flera resurser och aktiviteter. 

3.       Totalproduktivitet där alla resurser och aktiviteter tas med (Bellgran & Säfsten, 

2005). 

Partiell produktivitet har nackdelen att den kan ge en felaktig bild av verksamheten i 

sin helhet, där de två andra mätetalen ger en bättre övergripande bild (Bellgran & 

Säfsten, 2005).  

Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet. Förstnämnda handlar om att göra 

saker på rätt sätt, medan sistnämnda beskriver om man gör rätt saker (Olhager,2000; 

Hill, 2000; Neely et al. 1995). Man kan även mäta produktivitet med formeln 

P =                                                                                                                (1) 
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där P står för produktivitet i %, tva är värdeadderande tid (s, min, h) och ttot är den 

total tiden (s, min, h). 

Då använder man sig av den tid som tillför värde i produktionen delat på den totala 

tid produkten är i produktionen, och multiplicerar det med 100. Enligt Jacksson och 

Petersson (1999) gör dessa tidsvariabler att det blir lättare att mäta och förstå 

produktiviteten, och även att göra jämförelser med andra länder och organisationer 

som producerar produkter av annan sort. Nackdelar kan dock vara att man mäter 

värdeadderande tid även på operationer som kanske egentligen ej hade behövts, och 

att definiering av vad som är värdeskapande görs olika beroende på situation och 

inblandade (Tangen, 2004). 

3.11 Du Pont-modellen 

Du pont-modellen visar en organisations lönsamhet, och dess påverkan från 

kapitalbindning och kostnader. Omsättningshastigheten beskriver hur pass bra 

resursutnyttjandet är, och vinstmarginalen ger ett lönsamhetsmått (Skärvad et al. 

2013).  Modellen är enkel och överskådlig, och visar tydligt sambandet mellan 

inkomster, kapital och kostnader, och hur de olika delarna ger ökad eller minskad 

lönsamhet (Olhager, 2013).  

 

Figur 4. du Pont-modellen: räntabilitet på totalt kapital 

3.13 Processflödesanalys 

I en processflödesanalys kan man kartlägga processen detaljerat och grafiskt. 

Flödesanalysen används som underlag vid förbättringsarbeten. Genom att visualisera 

processen i ett schema kan man lättare skapa sig en förståelse för själva processen.  

Man kan dela upp processflödesanalysen i fem olika steg: 

 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 

 Dokumentera processen som helhet 
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 Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 

 Rekommendera lämpliga processförändringar 

 Genomföra beslutande förändringar 

Beslut som tas på en viss avdelning kan innebära problem för andra delar av 

organisationen. Detta kallas suboptimering, och dess motsats är att ha en helhetssyn. 

Genom att vid beslutsfattande ha i åtanke hur företagets alla delar kan påverkas av 

beslutet, minskar risken för att ta ett beslut som är suboptimerat. Detta görs genom 

att inte enbart budgetera på avsedd avdelning och titta på både mätbara och icke 

mätbara data för hela företaget (Skärvad et al. 2013). 

Varje aktivitet i schemat analyseras genom frågor som var, vad, hur länge och 

varför? Kan aktiviteterna förkortas eller elimineras helt? 

Varje aktivitetskategori har olika symboler: 

⃝ = operation 

→ = transport 

∆ = lagring 

• = hantering 

Operation: I kategorin operation avses aktiviteter som avsiktligt förändrar objektet. 

Montering eller delmontering av olika detaljer är exempel på operationer men även 

kalkylering och mätning kan ingå här. 

Transport: I denna kategori förändras inte objektets fysikaliska egenskaper utan 

förflyttas enbart mellan olika platser. 

Lagring: Materialet ligger i lager och väntar på operation. 

Hantering: Hantering är när materialet förbereds inför operation. Material kan i 

denna kategori förflyttas kortare sträckor, exempelvis från operation till operation 

men det kan även handla om lastning, lossning. 

Schemat sammanfattas sedan i antal aktiviteter i kategori, avstånd och tid. 
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4. Empirisk data  

I detta kapitel presenteras data och information som forskarna samlat in från 

företaget. Detta genom observationer och intervjuer.  

4.1 Företaget 

Eksjöhus AB är familjeägt och har verkat på trähusmarknaden sedan 1944. 

Produktionen sker på deras anläggningar i Eksjö och Sävsjö. Företaget är en del av 

koncernen LindholmsGruppen AB, som även äger ett sågverk. LindholmsGruppen 

AB ägs av Anders Lindholm, och omsätter kring 700 miljoner kronor per år med sina 

cirka 200 anställda. Koncernen har nyligen tagit beslut om att uppföra en anläggning 

för tillverkning av volymhus i Eksjö.  

Koncernen har nyligen köpt upp Sävsjö Trähus AB, vilka har sin 

produktionsanläggning belägen i Sävsjö några mil från Eksjö. Det har ägnats tid till 

att ställa om delar av produktionen för att kunna tillverka Eksjöhus, och när samtliga 

sålda Sävsjöhus är tillverkade kommer anläggningen omarbetas ytterligare för att 

anpassas till Eksjöhus tillverkning. Att öka kapaciteten på anläggningen står även på 

agendan. 

På fabriken i Sävsjö arbetar 19 personer ute i produktionen. I anslutning till denna 

finns en kontorsavdelning där arkitekter och diverse administrativ personal arbetar. 

Produktionschefen Fredrik Klaesson har hand om produktionsplanering och viss 

truckkörning. Han berättar att det är av stor vikt att de anställda i produktionen har 

goda kunskaper inom snickeri, och kan arbeta självständigt och lösningsinriktat 

utifrån detta. 

Klimatet ute i produktionen präglas av gemenskap. Man hjälper varandra mellan 

stationerna, och har en god ton mot varandra. Det finns en vilja och önskan om att 

utveckla och förändra produktionsförhållandena bland de anställda. Flera av dem 

arbetar på sin fritid med förbättringsåtgärder och mindre studier för att styrka 

behovet av effektivisering. Författarna av denna studie har bemötts med öppenhet 

från de anställda i produktionen, och de har tilldelats den information de frågat efter.  

4.2 Produktionen 

Här beskriver författarna produktionen på fabriken i Sävsjö. Nedan finns en 

förenklad bild av hur produktionen ser ut, och de olika vägarna materialen och 

operatörerna tar. Detta för att läsaren skall få en enkel överblick över produktionen. 

Se även bilaga 1 Karta över produktionsanläggningen. Efter denna bild kommer en 

förteckning över hur lång tid och hur många steg som krävs för de olika vägarna. Se 

även bilaga 5. Bilder från produktionen. 
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4.2.1 Stödfunktioner 

Nedan görs en genomgång av de olika stödfunktioner som behövs för att processerna 

ska kunna fortlöpa. 

Truckförarens arbetsuppgift är att förse produktionen med material såsom isolering, 

fönster och reglar som ej behöver förkapas. Föraren servar även de båda 

pendelkaparna och plattsågen med allt material de behöver. Enligt många av 

operatörerna får samtliga stationer och maskiner vänta mellan en timme och flera 

dagar på material. Ingen av de operatörer vi talat med kan se någon anledning till 

dessa fördröjningar i materialtillförseln. Det finns flera lagerbyggnader runtomkring 

själva produktionsanläggningen. Här hämtar truckföraren materialet, se figur nedan 

över vägarna.  

 

 

Figur 8. Truckens rörelser utanför produktionsanläggningen 

Vid den automatiserade pendelkapen kapas regelverk till väggar och fönster. En 

tillhörande hakmaskin är även placerad i anslutning till pendelkapen. Denna används 

till en del av reglarna. De kapade brädorna läggs på vagnar i ordning, med en vagn 

för varje hus. Fönstertillverkningen får en egen vagn med ovisst antal reglar på. 

Denna pendelkap är automatiserad såtillvida att operatören skriver in måttangivelser i 

en dator. Sedan ställer kapen själv in sig så att rätt längd kapas. Det finns även flera 

säkerhetsåtgärder på den, till exempel att man måste hålla båda händerna på knappar 

för att kapen skall starta.  

Med den enklare pendelkapen kapas panel till tredje stationen. Panelen läggs på en 

vagn med material för en vägg åt gången. 

Plattsågen används för att kapa OSB-skivor och spånskivor. 
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4.2.2 Spikbänk 1 

 

 

 

Figur 9. Processteg spikbänk 1 

På denna station arbetar två operatörer på vars en långsida om bänken. Väggen byggs 

med insidan uppåt, och följande delprocesser sker här: 

1. Regelverk 

Först görs ett ramverk av reglar med dimensionen 195. Efter detta mäter operatörerna 

ut var fönster, dörrar och reglar skall placeras. Sedan hämtas förreglade fönster och 

dörrar från pall och läggs på plats. Vidare läggs reglar ut och sedan spikar man fast 

allt i ramverket. En operatör borrar hål för lastöglor som skall användas när väggen 

senare lyfts, och trär i dessa. 

2. Isolering 

Operatörerna mäter ut bredden som behövs för isoleringen. De har ingen utarbetad 

arbetsuppdelning, utan den som hinner går och skär isoleringen i en bandsåg. Denna 

läggs sedan i väggen mellan reglarna. Vissa delar skärs för hand med en isolerkniv, 

då man mäter ut isoleringen på plats för dessa bitar. I överkant av väggen placeras en 

bärlina (regel). Detta görs efter att isoleringen blivit utlagd, varför operatörerna 

behöver ta bort en del av isoleringen där bärlinan skall placeras. 

3. Plast 

En av operatörerna hämtar en rulle med plast. Sedan hjälps båda operatörerna åt att 

täcka väggen med plasten, och häftar därefter fast den i regelverket. 

4. Regling 

Efter att plasten är lagd reglar man uppe på denna, nu med reglar med dimensionen 

45.  

5. Isolering 
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Denna isolering är tunnare än i delprocess två, eftersom reglarnas dimension är 

mindre. Operatörerna mäter och skär ut all isolering på plats på väggen, och trycker 

sedan i den mellan reglarna. 

6. OSB 

Operatörerna lägger ut de färdigkapade OSB-skivorna på väggen, och spikar sedan 

fast dem. 

7. Förflyttning 

De båda operatörerna hjälps åt att rulla väggen till vändstationen. 

4.2.3 Spikbänk 2 

 

 

 

Figur 10. Processteg spikbänk 2 

På spikbänk två arbetar två operatörer likt spikbänk ett på varsin långsida. Här är tack 

vare vändningen väggens utsida uppåt. 

1. Vändning 

När väggen kommer från spikbänk ett rullas den upp på en spikbänk som kan tilta 

hela väggen. Mitt över denna finns ytterligare en sådan tiltbänk, och genom att dessa 

två möts kan väggen vändas. 

2. Isolering 

Operatörerna ser här till att isoleringen som blivit nedtryckt i första spikbänken ligger 

jämnt. Detta görs med isolerkniv och handgripligen. 

3. Vindpapp 

En av operatörerna hämtar en rulle med vindpapp, och båda operatörerna hjälps 

sedan åt att rulla ut denna över väggen. Efter detta häftas vindpappen fast och man 

skär ut hål för fönster och dörrar, och lastöglor. 
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4. Regling 

Operatörerna lägger ut reglar på rätt plats, och spikar sedan fast dessa. 

5. Plåt 

I denna delprocess sker flera saker parallellt och utan specifik ordningsföljd. Man 

arbetar här med att foga runt fönster och dörrar, och sätta smygar och plåt.  

6. Förflyttning 

När arbetet är klart på denna spikbänk hjälps operatörerna åt att putta väggen till sista 

stationen. 

4.2.4 Spikbänk 3 

 

 

 

Figur 11. Processteg spikbänk 3 

Spikbänk tre är den sista stationen i produktionen. Även här arbetar två operatörer på 

vars en långsida av spikbänken.  

1. Panel 

Operatörerna lägger ut panelen på väggen. Runt plåt för fönster och dörrar behöver 

de mäta, för att sedan kapa och vidare använda sticksåg, för att kunna lägga panelen. 

När all panel ligger som den ska spikar operatörerna fast denna. De använder sig utav 

en stålbalk som linjal, för att få en rakare linje på spikskallarna. Man avslutar denna 

delprocess med att gå med hammare och slå ner spikhuvuden som sticker upp för 

långt. 

2. Foder 

När operatörerna sätter fast foder för fönster och dörrar mäter de så att de hamnar 

centrerat. Sedan spikas fodret fast. 

3. Fogning 
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Operatörerna fogar kring plåt och i eventuella sprickor i panelen. 

4. Emballage 

För att skydda väggen när den står lastad på en vagn tillsammans med övriga väggar, 

sätter man dit distanser i form av reglar på några ställen på panelen. De reglar som 

används hämtas vid pendelkapen, och sågas sedan vid bandsågen. 

5. Lastning 

När väggen är färdig använder man sig av en travers för att lyfta på den på en vagn. 

Den tredje spikbänken är även denna tiltbar. Samtidigt som man lyfter väggen i 

lastöglorna tiltar man bänken. När väggen väl står upprätt lyfts den från spikbänken 

och operatörerna hjälps åt att parera den fram till vagnen. Väl på vagnen sätts två 

kättingar om överkanten av väggen med skruvar, för att hålla fast väggen. 

4.2.5 Fönstermontering 

 

 

 

Figur 12. Processteg fönstermontering 

 

På fönstermonteringen arbetar en operatör. Hela processen utförs på en och samma 

station. Nedan ges en beskrivning av de olika processtegen för fönsterstationen: 

 

1. Hämtning fönster 

Fönsterna kommer på pall med truck och placeras en bit från stationen. Därefter 

lossar operatören fönsterna från pallen och tar ett fönster i taget till sin station med 

hjälp av en travers, och placerar det löst på fönsterbänken. 
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2. Drevning 

Sex stycken drev för karmskruvar skruvas i fönsterramen. 

3. Gummilist 

En tätningslist av gummi häftas fast runt ramen. Även extra hörnlister av gummi 

häftas dit. 

4. Klossar 

Två stycken klossar spikas fast på fönsterramens undersida som stöd. 

5. Nedsänkning 

Fönstret sänks nu ner i fönsterbänken. 

6. Regelverk 

Detta moment görs i flera delar. Operatören måste först hämta reglar och spånskivor, 

och gör därefter mätningar. Sedan spikar operatören fast spånskivor på reglarna, och 

lägger dessa runt fönstrets långsidor. Reglar utan spånskivor placeras på samma sätt 

på dess kortsidor. Med hjälp av bordet trycks regelverket ihop, och operatören spikar 

samman det. 

7. Öppna fönster 

Operatören låser upp fönstret och sätter fast traversen i handtaget för att lyfta 

fönstret. 

8. Karmskruv 

Då fönstret är öppet kommer operatören åt att skruva i karmskruvar och sätta 

täckplattor över dessa. 

9. Stänga fönster 

Genom att sänka traversen stängs fönstret. 

10. Lister 

Operatör hämtar och kapar lister, och spikar sedan fast dessa ovanpå reglarna på 

långsidan.  

11. Placering på pall 

Med hjälp av travers läggs det färdiga fönstret på pall. 

Se även bilaga 8. Värdeflödesanalys fönsteravdelning. 
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4.2.6 Spaghettidiagram 

Här visas vägar för material och operatörer för de olika stationerna. De pilar som går 

från stationerna är operatörsvägar och övriga pilar är materialets vägar. 

 

Figur 5 Förenklad produktionslayout med förflyttningsvägar 

 

4.2.7 Förflyttningar 

Nedan visas en sammanställning av olika förflyttningar som komplement till 

spaghettidiagrammet 
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Sekunder Steg Antal gånger Totalt antal sekunder Totalt antal steg

Station 1

Material från mellanlager 64 84 1 64 84

Plattsåg 32 38 0,5 16 19

Underkap 24 26 1 24 26

Bandsåg isolering 38 32 17 646 544

Station 2

Plattsåg/ klyvsåg 20 24 2 40 48

Pendelkap 34 42 2 68 84

Station 3

Klyvsåg 40 52 5 80 104

Pendelkap 46 56 2 92 112

Fönstermontering

Från pendelkap till station 118 140 1 118 140

Från port till lager 84 94 1 84 94

Från station till lager vid första station 100 118 1 100 118

Från station till radialkap 34 40 1 34 40

Pendelkap Hakmaskin

Material från port "nedanför" 28 34 3 84 102

Till lager vid tredje station 42 46 1 42 46

Fönstermaterial från port 74 60 1 74 60

Pendelkap

Från port 22 24 1 22 24

Till lager vid tredje station 32 38 1 32 38

Totalt 832 948 1620 1683  

Figur 6. Tid och avstånd förflyttningar 

4.2.8 Ledtid 

Den tid det tar för en vägg att passera genom de tre huvudprocesserna presenteras i 

följande tabell. Tre mätningar har gjorts på vardera station och tabellen visar 

sammanlagd tid för att producera en vägg inklusive raster och väntan. Produktionen 

är igång mellan kl. 06,30 och kl. 16,15 måndag till torsdag, och mellan kl. 06,30 och 

kl. 13,30 på fredagar. Operatörerna har rast mellan 9.00- 9.30, 11.00- 11.15 och 

13.00- 13.45. 
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Start kl. Rast mellan kl.-kl. Slut kl. Total tid Total tid exklusive rast

Station 1 11,42 12,59-13,52 14,14 2h 32min 1h 39min

Station 2 14,14 15,00-15,26 15,33 1h 19min 53min

Station 3 15,36 16,15 39min 39min

Total tid 4h 30 min

 Station 1 10,46 10,59-11,20 12,17 1h 31min 1h 10min

Station 2 12,19 13 41min 41min

Station 3 13,53 14,44 51 min 51min

Total tid 3h 3min

Station 1 6,5 7,52 1h 2min 1h 2min

Station 2 7,53 08,02-08,24 8,54 1h 1min 39min

Station 3 9,37 10,23 46min 46min

Total tid 2h 49min

Station 1 12,25 12,56-13,54 15,01-15,28 15,43 3h 18min 1h 53min

Station 2 6,38 7,1 22min 22min

Station 3 7,36 08,01-08,20 09,01-09,40 9,49 2h 13min 1h 15min

Total tid 5h 53min  

Figur 7. Ledtid inklusive raster och väntan 

4.3 Du pont 

Vid beräkningar i du pont modellen för nuläget används siffror givna från företaget. Dessa är 

en sammanställning för den totala ekonomin för hela bolaget, och innefattar därför även 

anläggningen i Eksjö. 

 

Figur 13. du Pont nuläge 
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5. Analys och diskussion av nuläge 

Eftersom operatörerna själva letar nya lösningar i produktionen tyder detta på att 

förslag på nya produktionslösningar inte kommer mötas av motstånd. Detta gör att 

eventuell implementering av andra produktionslösningar underlättas. 

De muda man direkt kan hitta vid analys av produktionen är väntan på grund av att 

trucken ej är i tid, och ett ojämnt flöde mellan processerna. Det förekommer även 

icke nödvändiga transporter och förflyttningar på grund av fabrikens layout. 

Författarna har även noterat omkringliggande lager som omsätts sakta, men dessa 

lämnas utanför denna studie på grund av avgränsningarna. 

Produktionen har i dagsläget ej balans mellan processerna, och därför ej ett jämnt 

flöde. Man utgår inte från en takt, utan de tre stationerna tar den tid de tar, varför 

balans mellan processerna ej finns. 

Företaget behöver arbeta mer med att standardisera sina produkter. Detta då trots att 

väggarna kan skilja sig, till exempel med antalet fönster och dörrar, är det ändå 

många mått som är desamma för alla väggar. Genom att sätta standarder kan de 

effektivisera produktionen på flera sätt. Författarna har gjort en del metodstudier för 

att kunna ge fler rekommendationer till fortsatta undersökningar. Detta gäller till 

exempel skärning av isolering, och mätning på regelverk. Genom standardisering 

borde dessa aktiviteter kunna minskas alternativt tas bort från första stationens 

arbetsbörda. Eftersom isoleringen ligger mellan reglarna, och reglarna torde ha ett 

standardavstånd från varandra, kunde isoleringen skäras i förväg. Detta skulle då 

kunna ses som en yttre ställtid, och på så vis minska ledtiden. På spikbänk ett görs 

alltid mätningar på det yttre ramverket. Detta för att operatörerna skall placera övriga 

reglar rätt. Författarna har noterat att det läggs flera minuter på denna mätning, varför 

det skulle vara fördelaktigt att även förlägga detta steg utanför själva stationen. 

Rådande layout faller ej under någon av de vanligaste layouter som tas upp i teorin. 

Dock står vissa maskiner i anslutning till var i produktionen de används, som till 

exempel bandsågen för isolering, vilket överensstämmer med den linjebalanserade. 

De tre pendelkaparna står samlade i en del av anläggningen, vilket stödjer en 

funktionell layout. I övrigt är maskinerna uppställda utan märkbart mönster. 

Eftersom produktionsstegen för olika väggar kan antas vara lika varandra, och 

standardiserade, borde en linjebalanserad layout vara möjlig. 

Eftersom den första stationen har längst takttid är denna nuvarande flaskhals. Även 

trucken är en flaskhals då denne inte levererar material i tid, eller avlägsnar 

färdigproducerade väggar i tid. 

De vägar operatörerna tar för att använda olika stationära maskiner är långa. 

Pendelkapen med tillhörande hakmaskin är central för merparten av 

huvudproduktionen. Denna kapar virke till samtliga stationer. Det finns därför behov 

av lagringsutrymme både före och efter maskinen då man kapar material till flera 

väggar åt gången. 
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Material till fönstermonteringen förflyttas flera och långa vägar. Som till exempel när 

monteringen väl är klar måste vagnen med färdigmonterade fönster förflyttas 59 steg, 

vilket tar 50 sekunder, för att placeras vid den första stationen. 

Operatörerna på första stationen använder sig utav tre stationära maskiner: bandsåg 

isolering, plattsåg och underkap. Tittar man på bilaga 1. Karta över 

produktionsanläggningen ser man att både plattsågen och underkapen står i närheten 

av stationen. Bandsågen för isoleringen är dock placerad längre ifrån, vilket gör att 

mer tid läggs på att ta sig till och från denna; 19 steg på 16 sekunder. Första 

stationens material hämtas på vagn av operatörerna från ett mellanlager mellan 

stationen och pendelkapen. Detta lager är ej i nära anslutning till spikbänken, utan 

ligger 42 steg och 32 sekunder bort, och det tar alltså operatören drygt en minut att 

hämta vagnen. 

 Vid station två används ibland plattsågen och pendelkapen närmast stationen. 

Operatörerna vid station tre använder sig utav klyvsågen och pendelkapen som står 

närmast den egna stationen. Klyvsågen står långt ifrån dem, vilket gör att avstånd och 

tid för att ta sig till sågen är långt. Även pendelkapen står olämpligt då denna är 

placerad så att operatörerna tvingas gå runt vagnen med klara väggar för att ta sig till 

kapen. 

Genomsnittlig tid för en vägg att passera alla tre spikbänkar är 4h och 4 minuter. Vid 

jämförelse med bilaga 4. Flödesschema nuläge, där det utan hänsyn till raster och 

väntetid tar 3h och 28 minuter, kan vi anta att det förekommer både längre väntan 

och raster utöver bestämda tider. 
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6. Förslag på framtida läge 

Författarna presenterar i detta kapitel två framtida lägen. Detta genom förenklade bilder av 

produktionslayouterna, genomförda värdeflödesanalyser och uträkningar av räntabilitet. 

6.1 Spaghettidiagram framtida läge 1 

 

Figur 14. Framtida läge 1 

Lager: 

1. Fönsterreglar 

2. Fönster 

3. Färdigreglade fönster 

4. Reglar för regel- och ramverk och isolering 

5. Isolering och OSB 

6. Reglar 

7. Plåt 

8. Panel 

9. Virke för kapning 

10. Virke för kapning 
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11. Foder och emballage 

6.2 Beskrivning aktiviteter 

Nedan följer en kortare beskrivning över vilka aktiviteter de olika stationerna 

genomför. 

Station 1. 

Två operatörer arbetar på denna station, precis som för alla efterföljande fyra 

stationer. Man utför de första två aktiviteterna som görs enligt nuläget på station ett.  

Station 2. 

På station två utförs resterande delar av nulägets station ett, det vill säga isolering, 

bärlina, plast, regling, isolering och sist fastsättning av OSB-skivor. 

Station 3.  

Denna station har de aktiviteter som i nuläget görs på station två enligt nuläget, se 

kapitel 4.2.3. 

Station 4. 

På station fyra hanteras endast panelen, med utläggning, kapning och spikning. 

Station 5.  

På den femte och sista stationen sätts foder runt fönster och väggar. Efter detta 

emballeras den färdiga väggen och lyfts upp på vagn. 

6.3 Förflyttningar 

Det framtida läget skulle ge nya avstånd och tidsåtgång för dessa, vilka presenteras i 

följande tabell. Detta är uppskattade avstånd och tider gjorda av författarna. 
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Sekunder Steg Antal gånger Totalt antal sekunder Totalt antal steg

Station 1

Material från mellanlager 18 20 1 18 20

Underkap 12 16 1 12 16

Station 2

Material från mellanlager 18 20 1 18 2

Plattsåg 34 42 0,5 17 21

Underkap 32 38 1 32 38

Bandsåg isolering 18 20 17 306 340

Station 3

Plattsåg/ klyvsåg 20 24 2 40 48

Pendelkap 46 58 2 92 116

Station 4

Klyvsåg 17 20 3 51 60

Pendelkap 12 16 1 12 16

Station 5

Klyvsåg 17 20 2 34 40

Pendelkap 19 22 1 19 22

Fönstermontering

Från pendelkap till station 118 140 1 118 140

Från port till lager 84 94 1 84 94

Från station till lager vid första station 4 4 1 4 4

Från station till radialkap 34 36 1 34 34

Pendelkap Hakmaskin

Material från port 40 52 3 120 156

Till lager vid fjärde station 36 48 1 36 48

Fönstermaterial från port 40 52 1 40 52

Pendelkap

Från port 80 90 1 80 90

Till lager vid tredje station 18 24 1 18 24

Totalt 683 816 1180 1385  

Figur 15. Avstånd och tidsåtgång framtida läge 
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6.4 Spaghettidiagram framtida läge 2 

 

Figur 16. Framtida läge 2 

Lager: 

1. Fönster 

2. Reglar för regel- och ramverk, fönsterreglar och isolering 

3. Isolering och OSB 

4. Reglar  

5. Plåt 

6. Panel 

7. Virke för kapning  

8. Virke för kapning 

9. Foder och emballage 

Författarna har valt att i sitt andra förslag på framtida läge undersöka en 

produktionslösning som gör att stationen fönstermontering kan tas bort. Istället 

kommer operatörerna på station ett att sätta fönster direkt i regelverket. Den 

gummilist som i nuläget monteras runt fönster kommer bytas ut mot ett så kallat 

svälldrev. Detta svälldrev är en list gjord av skumgummi, vilken efter montering 

sväller och då fungerar som barriär. Detta ska enligt Stefan Fälth, teknisk säljare för 
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Tremco Illbruck International ta cirka fem till tio minuter att göra. Han intygar även 

att denna list ger lika bra skydd som en gummilist. I övrigt kommer stationerna i 

framtida läge två utföra samma operationer som i framtida läge ett. 

6.5 Analys och diskussion av framtida läge 

För de framtida lägena står maskiner uppställda utifrån en linjebalanserad layout. 

Detta kan göras eftersom stationerna har olika behov av endast vissa maskiner. 

Maskiner och lager är placerade så att minsta möjliga vägar uppnås för operatörer 

och materialförflyttning.  

Flaskhalsen är station tre, då denna har den längsta takttiden av de fem stationerna. 

Enligt de framtida lägena har produktionen ett jämnt flöde. Detta tack vare att 

takttiderna för de olika stationerna ligger nära varandra. Den tid som skiljer mellan 

stationerna är tänkt att användas till omkringliggande operationer. Dessa tider 

undersöks dock ej i denna studie, men författarna har observerat att operatörerna 

utför aktiviteter utöver dem vid sina stationer. Detta kan handla om till exempel 

kapning av OSB-skivor och panel. För att göra studien mer tillämpbar för företaget 

maximerar författarna därför ej takttiden till samma tid på varje station. Genom att ta 

bort fönsteravdelningen enligt framtida läge två minskas antalet materialvägar 

ytterligare. Se vidare diskussion och jämförelser i kapitel 7. 

Ekonomiska uppgifter givna av Eksjöhus AB. 

En spikbänk kostar 150 000 kr i inköp och skrivs av på fem år. Den totala tiden för 

panelläggning och spikning är 1366 sekunder i genomsnitt. En fönsterbänk anpassad 

utefter Eksjöhusen kostar 250 000 kr med en avskrivning på fem års tid. En 

operatörslön beräknas till 350 kr i timmen. Materialkostnader för ett helt Prio två-hus 

är 950 000 kr, och intäkterna 1 900 000 kr per hus. Gummilist till fönster kostar 11- 

12 kr per löpmeter, och tillhörande hörn kostar tre kr per styck. 

Intervju med operatörer på station ett. 

Två operatörer som arbetar på station ett är närvarande vid diskussion angående att 

sätta in fönster som ej är förreglade i regelverket på station ett. Detta skulle istället 

göras med ett så kallat svälldrev (se bilaga 3). Enligt operatörerna används svälldrev 

redan idag de gånger då operatören på fönstermonteringen inte hinner med. 

Operatörerna uppskattar att det tar cirka tre minuter längre tid för dem med 

regelverket om de behöver sätta fönster med svälldrev. 
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Figur 17. Framtida läge med fönstermontering 

Enligt de framtida lägena kommer företaget att kunna producera 170 hus mer än i 

nuläget. Detta då man i nuläget kan producera 295 hus, men med den nya takttiden 

som skulle kunna fås efter att ha genomfört de förändringar författarna föreslår, 

skulle man kunna producera 465 hus per år. Vid uträkningar i Du Pont för de 

framtida lägena adderar vi därför intäkter och kostnader för 170 hus på nulägets 

belopp. Detta leder till att kapitalavkastningen ökar från 17 % till 34 %. Detta för att 

det framtida läget tordes ha en vinstmarginal på nästan 21 %. Även 

kapitalomsättningshastigheten har ökat något.  

Nedan finns en figur över uträkning i Du Pont- modellen för ett framtida läge med en 

spikmaskin. Företaget skulle vid en investering av en sådan minska räntabiliteten 

från 17 % till 13 %. Investeringen kan dock vara ergonomiskt förvarbar. 

 

Figur 18. Framtida läge med spikmaskin 
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7. Resultat och rekommendationer 

Produktiviteten ökar på alla stationer förutom station två vid jämförelse mellan 

nuläge och framtida lägen. Den låga produktiviteten för station två påverkar inte 

takttiden , då denna station ej är flaskhalsen. Den totala produktiviteten ökar från 

65,2% till 71%. Denna ökning är tack var att vägar för material och operatörer har 

kortats ned. I nuläget är den totala tiden för förflyttningar 1620 sekunder. Denna tid 

har reducerats till 1180 sekunder, alltså en förbättring med sju och en halv minuter. 

Den nya layouten förenklar främst för vidare processförbättringar, då vikten av att 

maskiner och material finns på närmaste position kommer ge betydligt mer fördelar. 

Takttiden för det framtida läget är 46 minuter. Detta är en minskning med 29 

minuter. Flödet är jämnare tack vare att takttiderna stämmer bättre överens med 

varandra. Detta då stationerna delats upp för att bättre matcha varandras takttider. 

Efter uträkningar i Du pond-modellen visas att lönsamheten tydligt skulle öka om 

man införde författarnas förslag på framtida läge. Detta från 17 % till 34 % enligt 

framtida läge med fönstermontering. 

En investering av en spikmaskin på station 4 skulle medföra en tidsreducering på 

närmare sex minuter enligt uppgifter från fabriken i Eksjö. Denna tidsreducering 

borde dock ej ha positiv inverkan på flödet, då stationen ej är en flaskhals. Utför man 

processförbättringar skulle den dock positivt kunna inverka på flödet. Fördelen med 

spikmaskinen är de ergonomiska fördelarna för operatörerna. Vid 

räntabilitetsuträkningarna visas att det blir en ökning av kapitalavkastningen. Dock är 

denna ökning 12 % mindre än om man hade använt sig av de manuella spikborden.  

Genom att ta bort fönstermonteringsavdelningen skulle företaget kunna spara 

kostnader för en anställd. Däremot skulle det ta mellan fem och tio minuter längre tid 

på första stationen enligt Stefan Fäldt, säljare på Tremco Illbruck International 

GmbH. För att styrka denna tidsåtgång har författarna även intervjuat operatörer på 

station ett, vilka har använt sig av svälldrev tidigare. De uppskattar tidsåtgången till 

tre minuter. Om man antar att ett fönster har en omkrets på 4,4 meter är den totala 

kostnaden för material och personaltimmar cirka 190 kr för nuläget med 

gummilisten. Skulle man istället montera svälldrevet direkt på station ett hamnar 

kostnaderna på totalt ungefär 240 kr. Dessa uträkningar är baserade på att det tar tio 

minuter att genomföra processteget, vilket betyder att om operatörerna skulle kunna 

genomföra det på fem minuter, så skulle kostnaderna för att montera svälldrevet vara 

ca 200 kr. Som tidigare nämnts försvinner dock personalkostnaden för en anställd vid 

fönstermonteringsavdelningen, vilket gör att det är mer fördelaktigt att använda sig 

av denna list istället. Även investeringskostnader för en fönstermonteringsavdelning 

försvinner, och yta frigörs i anläggningen. Beroende av hur många fönster som ska 

monteras finns det en risk att takttiden för station ett blir högre än 46 minuter. Detta 

är dock enkelt åtgärdat genom att göra operationen mätning på ramverket till ett yttre 

ställ. 

Om företaget gör denna flödesförbättring rekommenderas de att efteråt gå ner på 

operationell nivå och ser över de olika delprocesserna och inleda ett 

förbättringsarbete. De bör börja med station tre då detta är flaskhalsen. I detta arbete 
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ges förslag på att se över yttre ställtider, såsom skärning av isolering och mätning på 

ramverket för station ett och två, efter att man gått över station tre. 

Företaget bör se över stödfunktionen truck, då denna funktion måste fungera bättre 

för att flödet ej ska stanna upp. Går operationen ej att effektivisera bör företaget 

överväga att avsätta ytterligare kapacitet i form av personal till denna. 

Ledtid inklusive raster är märkbart betydligt längre än vad denna borde vara då man 

jämför med den faktiska tid det ska ta att producera en vägg. Ledningen 

rekommenderas att se över om det förekommer raster utöver de fastställda. Detta för 

att få en mer rättvis bild över hur den faktiska tillgängliga kapaciteten ser ut. 

7.1 Problemformulering besvaras 

Hur kan man effektivisera produktionen på en fabrik som tillverkar enfamiljhus i trä? 

Genom att analysera hela produktionsflödet kan man finna lämpliga uppdelningar av 

stationerna. På detta sätt kan man eliminera nuvarande flaskhals och reducera 

takttiden för samtliga stationer. Genom att titta på anläggningsplaneringen kan man 

minska den totala ledtiden, genom reducering av vägar som material och operatörer 

tar. Detta leder till att fler hus kan produceras vilket gör att räntabiliteten ökar.  

Genom mindre förändringar i produktionen kan man alltså göra stora skillnader för 

ett producerande företag. Detta gör att fler hus kan tillverkas på kortare tid och 

därmed avhjälpa bostadsbristen och bidra till en godare samhällsekonomi. Studien 

kan antas vara tillämpar på merparten av företagen som idag verkar på marknaden för 

trähustillverkning. Detta eftersom denna industri ligger efter i 

produktionseffektivisering och behöver genomföra kapacitetsökning för att kunna 

fortsätta verka på marknaden. 
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Bilaga 1. Planritning över fabrik 
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Bilaga 2. Värdeflödesanalys av nuläge 

 

Steg  

Beskrivning 

Ο → ∆ • Tid 

(Sekunder) 

Avstånd (steg) Värdekod  

(V/I/) 

        

1. Hämtning 

195 reglar 

 *   32 42 I 

2. Hantering 

195 reglar 

   * 321  I 

3. 195 

Regelverk 

*    1481  V 

4. Hantering 

fönster 

   * 225  I 

5. Hantering 

isolering 

   * 822 32*17=544 I 

6. Isolering *    516  V 

7. Hantering 

plastfolie 

    35  I 

8. Plastfolie *    18  V 

9. Hantering 

45 reglar 

   * 187 1*26=26 I 

10. 45 

Regelverk 

*    398  V 

11. Hantering 

OSB-skiva 

   * 147 0,5*38=19 I 

12. OSB skiva *    216  V 

13. Plast *    30  V 

14. 

Förflyttning 

till station 2 

 *   18  I 

TOTALT 6 2 3 5 4446 631 V=2659 

I=1787 

Produktivitet: 

59,8% 

STATION 2        

15. Vändning  *   54  I 

16. Isolering  *    246  V 

17. Hantering 

vindpapp 

   * 30  I 

18. Vindpapp *    204  V 

19. Musskydd 

hantering 

   * 13  I 

20. Musskydd  *    147  V 
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21. Hantering 

spikreglar 

   * 312 24*2+42*2=132 I 

22. Spikreglar *    1160  V 

23. Hantering 

av plåtbleck 

   * 106  I 

24. Plåtbleck *    735  V 

25. Överföring 

till station 3 

 *   28  I 

TOTALT 6 3 1 5 3035 132 V=2492 

I=543 

Produktivitet: 

82,1% 

 

STATION 3        

26. Hämtning 

panel till 

mellanlager 

 *   32 38 I 

27. Hantering 

Panel 

   * 1047 52*5+56*2=372 I 

28. Panel *    1719  V 

29. Foder 

hantering 

   * 37  I 

30. Foder *    634  V 

31. Hantering 

emballage 

   * 358  I 

32. Emballage *    187  V 

33. 

Uppställning 

vägg 

*    326  I 

TOTALT 4 1 1 3 4324 372 V=2540 

I=1784 

Produktivitet: 

58,7% 

 

SUMMA 16 6 5 13 11805 1135 V=7691 

I=4114 

Produktivitet: 

65,2% 
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Bilaga 3. Värdeflödesanalys framtida läge 

 

Steg  

Beskrivning 

Ο → ∆ • Tid 

(Sekunder) 

Värdekod  

(V/I/) 

STATION 1       

1. Hantering 

195 reglar 

   * 309 I 

2. 195 

Regelverk 

*    1481 V 

3. Hantering 

fönster 

   * 225 I 

4. Förflyttning     18 I 

TOTALT     2033 V= 1481 

I= 552 

Produktivitet: 

72,8% 

STATION 2       

5. Hantering 

isolering 

   * 482 I 

6. Isolering *    516 V 

7. Hantering 

plastfolie 

    35 I 

8. Plastfolie *    18 V 

9. Hantering 

45 reglar 

   * 195 I 

10. 45 

Regelverk 

*    398 V 

11. Hantering 

OSB-skiva 

   * 148 I 

12. OSB skiva *    216 V 

13. Plast *    30 V 

14. 

Förflyttning 

till station 3 

 *   18 I 

TOTALT 6 2 3 5 2056 V=1178 

I=878 

Produktivitet: 

57,3% 

STATION 3       

15. Vändning  *   54 I 

16. Isolering  *    246 V 

17. Hantering 

vindpapp 

   * 30 I 

18. Vindpapp *    204 V 

19. Musskydd 

hantering 

   * 13 I 
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20. Musskydd  *    147 V 

21. Hantering 

spikreglar 

   * 48 I 

22. Spikreglar *    1160 V 

23. Hantering 

av plåtbleck 

   * 106 I 

24. Plåtbleck *    735 V 

25. 

Förflyttning 

till station 4 

 *   18 I 

TOTALT 5 2 0 4 2761 V=2492 

I=297 

Produktivitet: 

89,4% 

 

STATION 4       

26. Hämtning 

panel till 

mellanlager 

 *   32 I 

27. Hantering 

Panel 

   * 825 I 

28. Panel *    1719 V 

29. 

Förflyttning 

till station 5 

    18 I 

TOTALT 1 1 0 1 2594 V=1719 

I=875 

Produktivitet: 

66,3% 

STATION 5       

30. Foder 

hantering 

   * 37 I 

31. Foder *    634 V 

32. Hantering 

emballage 

   * 358 I 

33. Emballage *    187 V 

34. 

Uppställning 

vägg 

*    326 I 

TOTALT 3 0 0 2 1542 V=821 

I=534 

Produktivitet: 

60,6% 

SUMMA     10986 V=7691 

I=3136 

Produktivitet: 

71% 
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Bilaga 4. Värdeflödesanalys fönsteravdelning 

 

Steg 

Beskrivning 

⃝ → • Tid 

(sekunder) 

Avstånd 

(meter) 

Värdekod 
(V/I/S) 

Hämtning 

fönster 

 *  139  I 

Ritning   * 74  I 

Drevning *   118  V 

Gummilist 

och 

gummihörn 

*   140  V 

Mikroklossar *   12  V 

Trycker ihop   * 40  I 

Hämtning 

ramverk 

 *  43  I 

Hantering 

ramverk 

  * 20  I 

Ramverk *   239  V 

Öppning av 

fönster 

  * 45  I 

Karmskruv *   111  V 

Stänga 

fönster  

  * 28   

Kapa list   * 65  I 

Häfta list *   53  V 

Lossa 

fönster 

  * 45  I 

Transport till 

pall 

 *  84  I 

TOTALT    1256  V=673 

I=583 

Produktivitet: 

53,6% 
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Bilaga 5. Bilder från produktionen 

Nedan presenteras bilder tagna i produktionen för att ge läsaren ytterligare förståelse 

för processerna. 

 
Bild 1. Montering av gummilist på fönstermonteringsavdelningen 
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Bild 2. Isättning av färdigmonterade fönster i ramverket 

 
Bild 3. Montering av bärlina 

 
Bild 4. Väggen täcks med plast 
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Bild 5. Skärning av isolering 

 
Bild 6. Montering av OSB-skivor 
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Bild 7. Förflyttning mellan station ett och två 

 
Bild 8. Vändning 
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Bild 9. Montering av plåt och reglar på station två 

 

 
Bild 10. Montering av foder på station tre 
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Bild 11. Fogning på station tre. I bakgrunden står en färdig vägg uppställd på vagn 
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