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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport var att: 

 Jämföra produktionskostnaderna för prefabproduktion och traditionellt byggan-

de. 

 Genom undersökningar och arbete enligt lean-principer ta fram förslag på åt-

gärder för att minska kvalitetsbristkostnader inom tillverkningen av prefabele-

ment i trä.  

 

Det första steget var att ta fram en kalkyl för platsbyggd produktion av ett projekt som 

uppfördes som prefabprojekt. På så sätt erhöll författarna en kostnadsjämförelse mellan 

platsbyggd- och prefabproduktion. Författarna genomförde ett platsbesök på Skanska 

byggsystem i Gullringen för att identifiera förbättringsmöjligheter inom kvalitetsområ-

det genom intervjuer och egna observationer. 

 

Resultatet av kostnadsjämförelsen visar på en fördel för prefabproduktion på ungefär 

1,7 %. Efter genomförda undersökningar på fabriken fann författarna ett antal förbätt-

ringsmöjligheter. De största förbättringsmöjligheterna fanns i att minska lagerhållning, 

buffertnivåer och antalet leverantörer. En annan förbättringsmöjlighet är att göra föränd-

ringar i fabrikslayouten. Samtliga förbättringsmöjligheter och tillhörande åtgärdsförslag 

finns listade i rapportens resultat och förbättringsförslagsdel. 

 

Nyckelord: Kvalitetsförbättring, Kvalitetsbrist, Slöseri, Lean, BoKlok, Prefab 
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ABSTRACT 

The purpose of this report was to: 

 Compare production costs between pre-fabricated production and traditional 

building production. 

 Through research inspired by lean principles develop proposals for measures 

to reduce the quality-deficiency-costs in the manufacturing of preproduction-

elements made of wood. 

 

The first step was to calculate the costs for a site-built production of a project that was 

built as a pre-production-project. Through this calculation, the authors obtained a com-

parison of costs between site-built and pre-fabricated production. The authors visited 

Skanska byggsystem in Gullringen to identify possible quality improvements through 

interviews and observations. 

 

The result of the cost-comparison shows a 1,7 % advantage for the pre-fabricated pro-

duction. After the survey at the factory was completed the writers found a number of 

possible quality improvements. The largest quality improvements lay in reducing inven-

tory, buffer levels and the number of suppliers. Another possible quality improvement is 

to change the factory layout. These possibilities and the related measures for improve-

ments are listed in the report´s result- and conclusion-chapters. 

 

Keywords: Quality improvement, Quality deficiencies, Waste, Lean, BoKlok, Pre-

production 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Byggbranschen har sedan länge fått kritik från en rad håll. En stor del av den kritiken 

antyder att byggbranschen inte utvecklas och förnyas i samma takt som övriga industri-

er. Rapporter som byggkommissionens ”Sega gubbar” visar på att antalet byggfel är 

konstant, utvecklingsbenägenheten är låg och att produktionskostnaderna inte minskar. 

En av de få saker som har gjorts i branschen för att effektivisera och öka kvaliteten är 

användandet av prefabricerade byggnadselement. Denna produktionsmetod utgör dock 

fortfarande en liten del av byggproduktionen i Sverige. Denna rapport behandlar an-

vändningen av prefabricerade byggelement i trä samt implementeringen av ”lean-

principer” inom tillverkningen av dessa element. Rapporten är skriven i samarbete med 

Skanska Örebro och Skanska byggsystem i Gullringen. 

 

Syfte 

Syftet med denna rapport var att: 

 Jämföra produktionskostnaderna för prefabproduktion och traditionellt byggan-

de. 

 Genom undersökningar och arbete enligt lean-principer ta fram förslag på åt-

gärder för att minska kvalitetsbristkostnader inom tillverkningen av prefabele-

ment i trä.  

 

Avgränsningar 

 Produktionskalkylen begränsas till 1 lägenhet 

 Produktionskalkylen tar endast upp det som tas upp i befintlig prefabkalkyl 

 Undersökning och mätningar begränsas till elementtillverkning i fabrik 

 Författarna kommer inte ta fram handlingsplaner för eventuella åtgärder  

 Författarna kommer inte beräkna storleken på dem ekonomiska besparingarna 
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Prefabricerade byggdelar 

Begreppet ”prefab” avser alla byggdelar som tillverkas på annan plats än på byggar-

betsplatsen. Detta innefattar allt från färdiga balkongräcken till hela rumsmoduler. Des-

sa byggdelar produceras i regel i en fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen 

för montage. Fördelarna med denna typ av produktion är främst att byggtiden förkortas 

samt att produktkvaliteten blir högre till följd av den väderskyddade och standardiserade 

tillverkningen. Fabriken som besöktes för denna undersökning tillverkar rumsmoduler 

(volymelement) i trä för Skanskas och IKEAs samarbete ”BoKlok”. Dessa moduler 

sätts ihop till flerbostadshus där två moduler bildar en separat lägenhet.  

 

Presentation av Skanska Byggsystem Gullringen 

Skanska Byggsystem är en del av Skanska Industrial Production Nordic, som är Skans-

kas nordiska gren för industriellt byggande. Fabriken har sedan 2002 tillverkat flerfa-

miljshus i BoKlok konceptet som är ett samarbete mellan IKEA och Skanska. Husen 

tillverkas i fabriken som volymelement och transporteras till byggarbetsplatsen för 

montage. 2010 utökades verksamheten till att även innefatta produktion av planelement 

för villor. Tanken är att Gullringen skall tillhandahålla planelement till samtliga villor 

som Skanska upprättar. BoKlok tillverkningen är uppdelad i förtillverkning, element-

tillverkning och modulmontage. Fabriken har cirka 110 anställda och producerar för 

närvarande 17 moduler per vecka. 
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METOD 

Kalkyl 

Syftet med att göra en kalkyl var att ta fram en rättvis jämförelse mellan produktions-

kostnaden för platsbyggd konstruktion och prefabricerad konstruktion. För att jämförel-

sen skulle vara så rättvis som möjligt gjordes platsbyggnadskalkylen på ett befintligt 

prefabricerat objekt. Projektet som valdes var nybyggnationen av Kv. Divisionen 4, ett 

radhusområde bestående av fyra radhuslängor med totalt 18 stycken lägenheter. 

Kalkylen begränsades till en lägenhet. Författarna tog endast upp de delar i kalkylen 

som prefableverantören stod för i sitt anbud. 

 

Första steget i arbetet var att beräkna den ingående mängden byggnadsmaterial. Beräk-

ningen gick till så att författarna med hjälp av konstruktions- och arkitektritningar räk-

nade antalet ingående löpmeter och area för de olika byggnadsdelarna. Sedan räknades 

materialåtgången ut för respektive byggnadsdel. Författarna kompenserade för material-

spill genom att addera 3 % extra material till varje kalkylpost. I kalkylen användes en-

heterna m och m
2
 beroende på materialtyp, till exempel användes m på reglar och m

2
 på 

skivmaterial. När materialåtgången var specificerad användes Skanskas prislista och ett 

förenklat kalkyldokument för att ta fram produktionskostnaden. Denna kostnad jämför-

des sedan med den verkliga prefabricerade produktionskostnaden. För att kontrollera att 

kalkylen är korrekt utförd fick författarna hjälp av Magnus Ryström, projektchef på 

Skanska Örebro. 

 

Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att skapa en bild av förutsättningarna för BoKlok fabriken i 

Gullringen vad gäller kundvärde och nuläge. Tre intervjuer genomfördes, den första 

genomfördes innan platsbesöket på fabriken och de andra två på plats. De som intervju-

ades var en platschef på montagesidan i egenskap av kund, en control-

ler/planeringsingenjör samt fabrikschefen i Gullringen. 

 

Kunden (platschef för montage) som intervjuades var Lennart Nylin (Skanska Örebro). 

Nylin har stor erfarenhet av att arbeta med prefabricerade byggdelar i trä, både från 
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BoKlok och andra leverantörer. Intervjun med Nylin genomfördes för att klarlägga kun-

dens behov och önskemål. 

 

Fabrikschefen Roger Pettersson och controllern Malin Eriksson intervjuades för att 

samla in bakgrundsinformation om fabriken inför författarnas förbättringsarbete. Både 

Pettersson och Eriksson ingår i ledningen och har en god insikt i hur företaget arbetar.  

 

I samtliga intervjuer användes öppna frågor. Samtliga intervjuer spelades in och anteck-

ningar togs. Dessa data användes sedan för att ta fram sammanfattningar av intervjuer-

na. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Intervjuerna varade mellan 

30-60 minuter. Intervjufrågor bifogas (BILAGA 1-3). 

 

Egna observationer 

Författarna besökte BoKlok fabriken i Gullringen i två perioder. Den första perioden 

ägnades åt att genom egna observationer av produktionen få en bild av nuläget i fabri-

ken. Under denna period låg fokus på att kartlägga värdeflöde, materialflöde, transpor-

ter/rörelse och fabrikslayout. Kartläggningarna gjordes genom att på plats i produktions-

ledet observera arbetet och föra samtal med arbetarna, detta för att skapa förståelse för 

flödet. Informationen som författarna samlade in användes för att ta fram en rad pro-

cesskartor, spaghettidiagram över transport av material och en värdeflödeskartläggning. 

Delar av dessa dokument användes senare i arbetet med att hitta förbättringsmöjligheter. 

 

Period två av besöket ägnades åt att hitta kvalitetsbrister och slöserier i produktionsle-

det. Författarna valde att fokusera på tillverkningen av väggelement, dels på önskemål 

av fabrikschefen och dels på grund av potentiella problemområden inom väggproduk-

tionen som observerats i föregående besöksperiod. För att hitta kvalitetsbrister och slö-

serier gjordes noggranna observationer av produktionens olika steg och enklare tids-

mätningar gjordes. Författarna pratade med och ställde frågor till ett antal medarbetare 

längs produktionsflödet för att få del av deras kunskap och idéer kring förbättringar. För 

att identifiera slöserier inom rörelse/transport användes skisser i form av spaghettidia-

gram. För båda besöksperioderna användes verktyg ur Verktygslåda för lean (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) som stöd i arbetet.  

 



5 

 

Metodkritik 

Att komma utifrån och se produktionsprocessen utan förutfattade meningar ger en stor 

möjlighet till att hitta förbättringsmöjligheter. Författarna tog, genom samtal med med-

arbetarna, tillvara på deras tankar och idéer. 

 

Platsbesöket varade endast i sex dagar. För en mer utförlig undersökning av kvalitets-

bristerna borde vistelsen på plats vara betydligt längre. Kalkylen är endast gjord på 1 av 

18 lägenheter vilket leder till ökad risk för osäkerhet i kalkylen. Kalkylen är inte gjord 

på samma projekt som undersöktes i platsbesöket. Detta gör att det inte går att koppla 

förbättringsåtgärder i fabriken till kostnadssänkningar i kalkylen. Prefabkalkylen som 

gjorts av en entreprenör innehåller många mindre poster som författarna inte har möj-

lighet att ta upp i kalkylen för platsbyggd produktion. Detta ger en viss risk för felaktig 

kostnadsjämförelse. Författarnas kalkyl har dock kontrollerats av Magnus Ryström för 

att säkerställa dess riktighet. I rapporten redovisas endast sammanfattningar av intervju-

erna. 
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TEORI 

Varför lean? 

I ett företag kan slöserier som till exempel rörelse och lager stå för cirka 60 % av den 

totala resursanvändningen, nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter stå för cirka 

35 % och de värdeadderande aktiviteterna endast för cirka 5 % (se figur 1). För att möta 

den ökande konkurrensen på dagens marknad måste företagen leverera fler varor, höja 

produkternas kvalitet och behålla ett konkurrenskraftigt pris. Detta kan endast uppnås 

genom en ökad effektivitet och optimal resursanvändning. Lean är en metod för företag 

att arbeta mot dessa mål på ett strukturerat sätt.  

 

 

 

Figur 1Förhållandet mellan slöseri och värdeadderande aktiviteter 

 

Lean historia 

Lean är ett arbetssätt för att effektivisera en organisation som bygger på helhetssyn, 

kundfokusering och eliminering av slöseri. Lean brukar sägas härstamma från Toyota 

som efter andra världskriget tvingades arbeta mot effektivare producering som följd av 

den hårda konkurrensen och deras små resurser. Efter att ha besökt Fords tillverknings-

fabrik i USA så insåg Toyotas grundare Kiichiro Toyoda att det inte fanns tillräkligt 

med resurser att tillverka bilar enligt Fords principer. Men han ville dock användas sig 

av de kunskaper han fått om Fords produktionssystem men tvingades att anpassa dem 

efter den Japanska marknaden och Toyotas förutsättningar. Resultatet blev Toyota Pro-

Nödvändig

Slöseri

Värdeadderande
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duction System, TPS, ett resurseffektivt och flexibelt produktionssystem som fokusera-

de på vad kunden ville ha och att tillverka just detta. 

Introduktion till Lean 

TPS har sin grund i ett antal principer som brukar illustreras i form av att hus. 

 

 

Figur 2 TPS-hus(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) 

 

Grunden i TPS utgörs av standardisering, stabilisering av arbetstakten (heijunka) och att 

jobba mot ständiga förbättringar (kaizen). Med standardisering avses att få alla medar-

betare i processen att utföra samma typer av arbete på exakt samma sätt, använda exakt 

samma verktyg och utföra arbetsuppgifter i samma ordning. Detta minimerar risken för 

avvikelser i produktionen och ökar spårbarheten för avvikelser som ändå inträffar. Det 

minskar även ledtider i produktionen genom att alla vet vad som ska utföras. 

 

Att stabilisera arbetstakten innebär att toppar och dalar i produktionen minimeras för att 

kunna hålla ett optimalt flöde i processen och på det sättet minska risken för avvikelser 

och öka kvaliteten. 

 

TPS betonar också starkt vikten av ständiga förbättringar för att behålla sin konkurrens-

kraft och hela tiden öka sin produktkvalitet. Om ett företag inte utvecklas i takt med 

marknaden så kommer de att tappa kunder och marknadsandelar. För att hela tiden kun-

na utvecklas använder sig Toyota av Genchi Genbutsu, en filosofi som går ut på att 

”vara där det händer” och att hela tiden försöka finna rotorsaken till problem och inte 

bara försöka åtgärda symptomen. För att göra detta använder sig Toyota av bland annat 
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metoden ”5 varför”, där man ställer sig frågan ”varför” fem gånger om orsaken till ett 

problem som uppstått. 

 

De två stöttepelarna inom TPS är Just In Time(JIT) och Jidoka. JIT bygger på att till-

verka just det kunden har beställt och aldrig överproducera. Genom att undvika över-

produktion undviks också onödig lagerbildning och bindning av kapital i produkter. JIT 

ger också en ökad flexibilitet i produktionen och kortare ledtider. 

 

Jidoka är ett kvalitetssäkringssystem som bygger på samverkan mellan människa och 

maskin samt tidig identifiering av avvikelser/defekter. Detta går till så att om en maskin 

upptäcker en avviklse/defekt så stannar den automatiskt och operatören stoppar hela 

produktionslinan för att åtgärda felkällan och hindra att fler fel uppstår. När felet är åt-

gärdat så återupptas produktionen och arbetet för att identifiera rotorsaken inleds. Detta 

arbetssätt säkrar produkternas kvalitet innan de lämnat produktionen och eventuella 

åtgärder för att rätta till problemet är då betydligt billigare och enklare än om felet upp-

täckts i ett senare skede. 

 

Den mänskliga utvecklingen är ett centralt begrepp inom TPS. Det innebär att jobba 

efter att konstant utveckla sina medarbetare genom till exempel utbildning och kurser 

samt att skapa ett klimat som främjar ständiga kvalitetsutvecklingar i organisationen. 

Toyota sätter ett stort värde på sina medarbetare och har insett att de är en viktig del i en 

effektiv process. En människa som är stressad till följd av överbelastning eller är oen-

gagerad på grund av brist på ansvar för sin uppgift motarbetar en effektiv process och 

förbättringsarbete. Enligt Toyota kommer en medarbetare som får ta ansvar för sitt eget 

arbete och känna sig delaktig i en process att arbeta aktivt för att främja företaget. 

 

TPS utvecklades genom åren och vid mitten av 1970-talet hade det blivit ett av världens 

mest effektiva produktionssystem och Toyota hade enorma framgångar. 

 

Begreppet Lean Production myntades år 1990 i boken ”The Machine That Changed The 

World”, skriven av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos, som var resul-

tatet av en stor studie av Japans bilindustri som genomfördes vid MIT i slutet av 1980-

talet. Lean är en tolkning av TPS och dess bakomliggande teorier. 
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Lean är ett arbetssätt som kretsar kring en effektivisering av hela verksamheten samt 

arbete med ständiga förbättringar. Detta görs främst genom en stark fokusering på värde 

för kunden och arbeta med att undvika slöseri av alla former. Enligt Lean är det väldigt 

viktigt att se hela sin organisation som ett system. När ett företag försöker effektivisera 

sin verksamhet så är det viktigt att tänka på att åtgärderna skall gynna hela systemet och 

inte bara en avgränsad del. Utan denna systemsyn uppstår suboptimeringar vilket inne-

bär att en åtgärd som effektiviserar en avdelning kan skada en annan. Det är också vi-

kigt att se sin verksamhet som en process där en produkt/tjänst flyter genom systemet 

med så konstant fart som möjligt och inte rör sig stötvis mellan avdelningar. Arbete 

enligt ett processtänk minskar risken för suboptimeringar och ökar möjligheterna till 

effektiv kommunikation. Lean bygger på fem grundläggande principer som togs fram 

av James P. Womack och Daniel T. Jones och publicerades i boken ”Lean Thinking” år 

1996. De fem principerna är: 

 

 

Figur 3 Lean's fem principer. (http://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm) 

 

Specificera kundvärde (Identify value) 

Det är mycket viktigt att ta reda på vad kunden har för krav på produkten/tjänsten ett 

företag tillhandahåller. Det är dock vanligt att företag tillverkar produkter efter egna 

idéer. Företaget kan mycket väl tro att de tillverkar det kunden vill ha men om de inte 

gjort ordentliga kundundersökningar finns det risk att produkter/tjänster tillverkas efter 

felaktiga kundkrav. Resultat av att tillverka efter ”egna” kundkrav blir oftast att kunden 

inte blir helt nöjd och då riskerar företaget både kundrelationen och sitt rykte. Därför är 

det viktigt att ta reda på vad kunden vill ha genom marknadsundersökningar, surveyun-
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dersökningar, kliniker, information från reklamationer och liknande. Denna information 

sätts samman för att identifiera kundvärdet. 

Identifiera värdeflöde (Map the value stream) 

För att maximera kundvärdet bör alla aktiviteter som berör produkten/tjänsten men som 

ej tillför värde tas bort. Alla aktiviteter som inte tillför produkten värde ur ett kundper-

spektiv kan ses som slöseri. Att till exempel flytta material från ett läge till ett annat 

utan att materialet bearbetas tillför inte produkten något värde men skapar en onödig 

kostnad som i slutändan påverkar priset för kunden. Slöseri kan delas in i åtta generella 

områden: 

 

 Överproduktion – Att företaget tillverkar fler produkter/tjänster än som faktiskt 

säljs, förtidigt eller för säkerhetsskull. Produkter som tillverkats men inte sålts 

skapar inte värde. Överproduktion leder till ett förhöjt arbetstempo, ökad lager-

hållning och genom dessa en ökad risk för att fel skall uppstå. Dessutom leder 

överproduktion till ökad rörelse då produkterna måste flyttas till ett lager i onö-

dan. 

 

 Väntan – En maskin eller en anställd som tvingas vänta på till exempel resurser 

för att fortsätta arbetet utgör en kostnad men skapar inget värde. Väntan bidrar 

direkt till en ökad ledtid vilket är en nackdel för konkurrenskraften och ett hot 

mot kundnöjdheten. Väntan uppstår oftast vid flaskhalsar i produktionen och 

varje väntan bromsar upp flödet tidigare i processen och genererar mer väntan. 

 

 Transport - En transport av material skapar i sig inget värde och bör om möjligt 

elimineras. Onödiga transporter ökar risken för att skador och slitage på produk-

ter ska uppstå och förlänger ledtiden. 

 

 Rörelse – Onödiga rörelser hos medarbetare, till exempel böjningar/sträckningar 

eller långa sträckor att gå under arbetet, tillför inget värde. Onödig rörelse leder 

till ökade ledtider och en försämrad ergonomi för medarbetarna.  
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 Omarbetning – Åtgärder för att korrigera en defekt produkt är slöseri. Defekter 

utgör en kostnad, dels i form av utbyte av komponenter och dels i form av ga-

rantikostnader och liknande. Att leverera felaktiga produkter/tjänster till kunden 

skadar kundrelationen och kostnaden för reparation efter leverans är mycket 

högre än om felet upptäckts redan under produktionen.  Det gäller att hitta källan 

till defekten och åtgärda den istället för att endast åtgärda den specifika produk-

ten.  

 

 Överarbete– Att göra mer än vad kunden kräver tillför inget extra värde. En 

felaktig process gör att det tar längre tid att få en viss mängd arbete utfört jäm-

fort med en optimal process där produkterna har ”rätt kvalitet”. Det gäller att 

producera exakt det kunden kräver, med den kvalitet som kunden förväntar sig. 

 

 Lager – Material och produkter som ligger i lager binder kapital, ökar ledtider 

och skapar inget värde. Dessutom så kan lager skapa en falsk trygghet som döl-

jer kvalitetsbrister. Om extra komponenter alltid finns att tillgå så kommer even-

tuella kvalitetsbrister i form av trasiga komponenter och dess följder inte att 

uppmärksammas som ett allvarligt problem och därigenom kommer slöseriet att 

fortsätta. Färdiga produkter som ligger i lager riskerar att bli gamla och inaktuel-

la. 

 

 Outnyttjad kreativitet – Att inte utnyttja medarbetarnas kompetens på ett kon-

struktivt sätt medför slöseri. De som arbetar i en process har störst insikt i hur 

den fungerar och därigenom hur den kan förbättras. Att inte ta arbetarnas kun-

skaper i beaktning när förbättringsåtgärder tas fram leder till motarbetning och 

förmodligen inte en optimal förbättring. 

 

Skapa flöde (Create flow) 

Ett företag bör sträva efter att ha ett konstant flöde genom sin produktion. En produkt 

som står still tillförs inget värde och utgör därför slöseri. Ett konstant flöde uppnås ge-

nom att identifiera och eliminera flaskhalsar till exempel långsamma aktiviteter som 

skapar köbildning eller komplicerade aktiviteter som kan leda till produktionsstopp. 
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Genom att till exempel införskaffa ett antal mindre mer flexibla maskiner som kan arbe-

ta parallellt istället för en stor och avancerad maskin så kan produktionsstopp och flask-

halsar undvikas. Produktionstakten bör vara samma genom hela processen för att mot-

verka bland annat köbildning och väntan. Genom att dela upp en tidskrävande aktivitet 

på ett antal mindre maskiner istället för att använda sig av en större maskin möjliggör en 

mer konstant produktionstakt genom processen. 

 

Dragande system (Establish pull) 

Ett dragande system tillverkar endast produkter om det finns efterfrågan. Finns det ing-

en efterfrågan produceras inget. Detta innebär att företaget endast tillverkar produkter 

som en kund har beställt och inte för att lägga på lager. På detta sätt motverkas överpro-

duktion. Ett sådant drag bör gå genom hela processen så att ingen del av produktionen 

jobbar utan att ha en faktisk slutkund. 

 

Arbeta mot perfektion (Seek perfection) 

Företaget måste arbeta för att ständigt förbättras, detta innebär att fortsätta jobba med de 

tidigare principerna och hela tiden utveckla sättet att arbeta på. För att skapa perfektion 

är det viktigt att lära av och förankra det som företaget har utfört, att inte trilla tillbaka i 

gamla fotspår. När det är utfört kan nya förbättringar genomföras, eftersom inget är så 

bra att det inte kan bli bättre. 

 

Implementering av Lean 

När en organisation vill börja arbeta enligt Lean och dess huvud principer så finns det 

ett stort antal verktyg att använda sig av. Användandet av dessa verktyg är inget krav 

utan syftet är endast att underlätta och systematisera arbetet. De unika förutsättningar 

vad gäller kundkrav, verksamhetsförmåga och verksamhetsområde ett företag har ska-

par helt olika behov och prioriteringar gällande arbetet med Lean. Verktygen och de 

illustrerade ramverken som finns bör endast ses som en vägledning och bör anpassas 

efter den egna organisationen. Den här rapporten tar endast upp de vanligaste verktygen 

och arbetssätten. 
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Verktyg för att identifiera kundvärde 

För att säkerställa att organisationen jobbar mot rätt mål, det vill säga kundens behov, är 

det viktigt att göra regelbundna kundundersökningar. Detta kan göras på en mängd olika 

sätt och det går inte att utse en metod som är bättre än en annan. Valet av undersök-

ningsmetod måste helt göras utifrån den egna organisationens förutsättningar som till 

exempel geografiskt läge, marknadsläge, ekonomiska förutsättningar och produkt-

/tjänstetyp. Dock rekommenderas det att alltid föra en dialog med kund kring dennes 

behov för att säkerställa att samtliga önskemål tas tillvara. 

 

Verktyg för att identifiera värdeflöde 

För att försöka hitta de aktiviteter som tillför produkten/tjänsten värde bör en pro-

cesskarläggning göras. Processkarläggningen görs som ett flödesschema där processen 

bryts ner i de olika aktiviteterna och produktens väg genom processen kan tydligt urskil-

jas. I processkartan kan olika aktiviteter delas in i delaktiviteter för att få en tydligare 

bild av de verkliga förhållandena i processen (se figur 4). En aktivitet kan vara värdead-

derande och nödvändig men en eller flera delaktiviteter inom aktiviteten kan vara onö-

diga och ses som slöseri. Processkartan tas fram främst genom observation av produk-

tionen. När processkartan är gjord kan de icke värdeadderande aktiviteter-

na/delaktiviterna hittas och elimineras/minimeras. 

 

 

Figur 4 Värdeflödeskarta/processkarta (http://www.beyondlean.com) 
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Som grund för arbetet med att eliminera/minimera slöserier kan metoder som 5S, spa-

ghettidiagram och standardiserat arbete användas. Målsättningen med 5S-program bör 

vara att minska slöseri, minska variation och förbättra produktivitet (Bicheno, Holweg, 

Anhede, & Hillberg, 2011). 5S står för: 

 

1. Sortera – kasta bort allt som inte används och förvara sådant som används säl-

lan på annan plats än den direkta arbetsplatsen. 

2. Strukturera – placera verktyg och liknande på specifika, lättillgängliga ställen. 

Allt har sin plats. Använd gärna verktygstavlor med skuggade konturer och 

markerade platser för material. 

3. Städa – håll ordning på arbetsplatsen så att det syns när något fattas eller avvi-

ker. 

4. Standardisera – skapa en rutin för hur allt arbete skall utföras, alla skall göra 

lika. Genom detta minskas risken för avvikelser och spårningen av ändå före-

kommande avvikelser blir enklare. 

5. Skapa vana – Se till att alla deltar i 5S arbetet och att det fortsätter över tiden. 

 

 

Ett spaghettidiagram är en schematisk bild över hur en medarbetare eller produkt fy-

siskt rör sig genom processen. Spaghettidiagrammet är kopplat till slöseriet trans-

port/rörelse (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). Idealläget är att människor 

och produkter inte rör sig mer än vad som är absolut nödvändigt efter som detta inte är 

värdeadderande. 
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Figur 5 Spaghettidiagram 

(http://www.gembapantarei.com/2008/02/101_kaizen_templates_spaghetti_diagram.html) 

I ett enkelt spaghettidiagram ritas olika delar av en aktivitet/process ut och en medarbe-

tare eller produkts fysiska rörelse markeras ut. Syftet är att ge en bild över hur arbets-

platsdispositionen kan förbättras för att minska rörelsen. 

 

Standardiserat arbete syftar till att skapa processer och procedurer som kan återuppre-

pas och är pålitliga. Standarden bör vara det bästa kända sättet att arbeta på och är där-

för viktigt att den sprids till samtliga medarbetare. Det är också viktigt att ständigt ut-

värdera sin standard och söka nya effektivare sätt att arbeta. Om ett effektivare sätt hit-

tas skall detta göras till den nya standarden och spridas till hela organisationen. Stan-

dardisering gäller allt från praktiska moment i tillverkningen till hur ledningen genom-

för möten. Alla delar inom en organisation bör standardiseras. 

 

Verktyg för att skapa flöde 

För att skapa ett så jämnt flöde som möjligt så kan en organisation försöka att utjämna 

efterfrågan på sina produkter/tjänster. En helt jämn efterfrågan är omöjligt att uppnå 

men företaget bör sträva efter att inte förvärra instabiliteten i efterfrågan (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). Det finns några principer för att skapa ett jämnare 

flöde. 
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Styrning av extern efterfrågan. 

 Undvik mängdrabatter – ge istället rabatt för regelbundna beställningar. 

 Bygg in variation så sent som möjligt i processen för att öka flexibiliteten och 

möjligheten att möta en varierad efterfrågan. 

 Undvik slöserier av alla slag. 

 

Takttid 

Takttiden är rytmen och hastigheten i produktionsflödet (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). Den definieras som den tillgängliga tiden dividerat med den genom-

snittliga efterfrågan under samma period. Det är ett måste att förstå taktiden för att kart-

lägga och skapa en lean verksamhet. För att undvika väntan och köbildning bör alla 

stationer i tillverkningsprocessen jobba med samma takttid. Det kan innebära att statio-

ner som är mer tidskrävande kan behöva mer bemanning eller fler maskiner. 

 

Använd små flexibla maskiner 

Undvik stora och avancerade maskiner använd istället flera små och enkla maskiner för 

att utföra samma arbete. Den generella principen är att välja minsta möjliga maskin som 

lever upp till kvalitetskraven (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). Använ-

dandet av ett antal mindre maskiner möjliggör större flexibilitet, kortare ställtider, 

minskad sårbarhet inför maskinhaverier och flaskhalsproblem. 

 

Verktyg för dragande system 

Skapa ett system där en kundorder är den styrande faktorn i produktionen. Ingen del i 

produktionskedjan får tillverka detaljer om inte efterföljande steg har behov av dem. Ett 

sätt att göra detta är genom Kanban vilket är ett system för att signalera materialbrist. 

När materialet vid ett steg i processen är slut signalerar operatören detta till föregående 

steg för att få nytt material genom till exempel ett Kanbankort. 

 

Verktyg för arbete mot perfektion 

Som grund för allt förbättringsarbete används den så kallade förbättringscykeln (PDCA) 

(Bergman & Klefsjö, 2010). Principen används för att systematisera förbättringsarbetet 

och säkerställa ständig utveckling. PDCA-cykeln består av fyra olika steg: 
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 Plan – Planera förbättringsarbetet, identifiera rotorsak till problem (t.ex. ishika-

wadiagram), bryt ner i delproblem, basera beslut på fakta. 

 Do – Genomför förbättringar, utse ansvarig arbetsgrupp som genomför föreslag-

na åtgärder, informera och utbilda, doku-

mentera förändringarna. 

 Check – Studera förändringarna (t.ex. pa-

rettodiagram), gör nya undersökningar och 

mätningar. 

 Act – Ta lärdom av förändringsarbetet, 

förankra och sprid till hela organisationen. 

Följ upp! 

Figur 6 PDCA-cykeln 

http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 

Det är viktigt att se förbättringsarbetet som en cykel som återupprepas. När ett problem 

är åtgärdat så finns det alltid andra att fortsätta åtgärda.  
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EMPIRI 

Kalkyl 

Fullständig platsbyggd kalkyl bifogas (BILAGA 4). Totalkostnad för platsbyggd pro-

duktion av en lägenhet i Kv. Divisionen 4 beräknades till 515 000 kr. Kostnad för inköp 

och montage av prefabkonstruktion uppgick till 506 000 kr. Detta innebär en prisskill-

nad på cirka 1,7 %. Priset för prefabelementen inklusive transport tillhandahölls av ent-

reprenören och montagekostnaderna tillhandahölls av Magnus Ryström, projektchef 

Skanska. I båda kostnadsförslagen har allmänna kostnader inräknats. Med allmänna 

kostnader (AK) menas till exempel maskinhyra, bodhyra och serviceavgifter under 

byggtiden. AK är därmed beroende av byggtiden. Denna kostnadspost brukar beräknas 

som en procentsats av projektkostnaden. 

Intervjuer 

Intervju med kund 

Författarna intervjuade Lennart Nylin som är produktionschef på Skanska i egenskap av 

internkund. Lennart har arbetat med prefabricerade byggdelar i många år främst villor 

och små hus med träkonstruktion. Han har arbetat mycket med Skanska och Ikeas ge-

mensamma koncept BoKlok. Intervjufrågor bifogas (BILAGA 1). 

 

På frågan om vilka de tre viktigaste egenskaperna hos ett prefabelement är svarade Len-

nart: 

 Rätt kvalitet – att elementet är färdigställt, inte har skador, har rätt ingående de-

lar och stämmer överens med ritningar. 

 Passform – att elementen har rätt mått och kan sammanfogas enkelt. 

 Levereras i tid 

 

Nästa intervjufråga var om det finns återkommande problem som är typiska för bygg-

nadsproduktion när prefabelement används. Lennart svarade att elementen normalt sett 

har rätt kvalitet och passform men att det ofta finns brister i logistiken. För att underlätta 

montaget av prefabelementen så är det en stor fördel om elementen är lastade i monta-

geordningen. Detta är enligt Lennart något som elementleverantörerna oftast är väldigt 

dåliga på att uppfylla. Resultatet blir onödiga förflyttningar av element vilket medför 
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risk för skador och förlänger montagetiden. 

 

På frågan ”vad anser du att prefab-tillverkaren borde förbättra med sina produkter?” 

svarade Lennart naturligtvis logistiken men även flexibiliteten i produktframtagningen. 

Om byggentreprenören fick komma in och påverka i ett tidigare skede av projekteringen 

(produktframtagningen) så skulle det underlätta vid montage och ge entreprenören som 

kund större möjlighet till styrning av projekt. 

 

Lennart anser att de två största fördelarna med prefabbyggnation är att det på grund av 

inomhusmiljön och upprepningen i produktionen håller en högre produktkvalitet och att 

man vid montage kommer snabbare till tätt hus. De nackdelar Lennart ser med prefab är 

främst att det tar bort snickarkompetensen och att det ofta kräver stora mängder efterar-

bete. Lennart tror att användandet av prefabbyggdelar i framtiden kommer bli större och 

enklare. 

 

Intervju med Controller/planeringsingenjör 

Författarna intervjuade Malin Eriksson som arbetar som planeringsingenjör på Skanska 

byggsystems fabrik i Gullringen. Intervjufrågor bifogas (BILAGA 2). Nedanstående är 

en sammanfattning av Malins svar: 

 

BoKlok fabriken i Gullringen har ingen egen dokumenterad kvalitetspolicy utan följer 

Skanskas centrala policy. Ledningen engagerar sig i kvalitetsutvecklingen genom att ta 

upp kvalitetsfrågor på dagliga produktionsmöten och de har satt ihop förbättringsteam 

bland de anställda. Genom dessa förbättringsteam och speciella förbättringsförslagstav-

lor tas förslag upp från medarbetarna på fabriksgolvet. Företaget har utbildat sina med-

arbetare i 5S arbete samt taktningskurser och har genomfört en introduktion av lean för 

att få dem engagerade i kvalitetsarbetet och öka förståelsen av fördelarna med lean. För 

att underlätta arbetet finns det arbetsbeskrivningar uppsatta på varje station i produk-

tionsledet. Genom avvikelserapporter och samarbete med kund (montage) fångas öns-

kemål om förbättringar upp. 

 

Reklamationer efter leverans är ovanligt. Störningar på mer än tio minuter i produktio-

nen registreras och förs in i statistiken. Enligt Malin är de största flaskhalsarna i produk-
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tionen vägglinan samt första stationen på modulmontaget. Vid tillfället för besöket var 

produktionstakten 17 enheter per vecka vilket ger en taktid på ungefär två timmar och 

tjugo minuter. Ledtiden är cirka 20 dagar. Mot slutet av året är det beräknat att de skall 

ligga på 20 enheter per vecka. På fabriken finns ingen maxgräns på buffertar. Färdiga 

moduler ställs på produktlager i ungefär fyra veckor innan montage skall genomföras 

vilket medför en total ledtid på cirka 8 veckor. Målet är att lagerhålla färdiga moduler i 

en vecka. 

 

Intervju med fabrikschef 

Roger Pettersson är fabrikschef på Skanska Byggsystem i Gullringen. Intervjufrågor 

bifogas (BILAGA 3). Nedan följer en sammanfattning av intervjun: 

 

Fabriken har en vision om 100 % felfria produkter. Tidigare fanns det en anställd som 

arbetade med kvalitetsutveckling på heltid men på grund av en omorganisation har den 

tjänsten tyvärr tagits bort. Nu tas kvalitetsfrågor endast upp på det dagliga produktions-

mötet. 

 

Fabriken har utbildat de anställda i byggteknik på grund av att de flesta i produktionen 

inte är utbildade snickare. Det har de gjort för att möjliggöra en rotation av de anställda 

inom produktionsledet för att minska förslitningsskador samt få en mer flexibel organi-

sation. Utbildningen har även ökat kvaliteten genom en ökad förståelse för varför ett 

visst moment behövs och varför en del moment är känsligare än andra. 

 

Det är vanligt med avvikande produkter från leverantörer. Inom byggbranschen är det 

ovanligt att beställaren ställer kvalitetskrav på leverantören och därför har många leve-

rantörer brister i kvaliteten. De större leverantörerna har påbörjat arbetet med att öka 

kvaliteten och de mindre har erbjudits hjälp med kvalitetsarbete av Gullringen. 

Petterson anser att vägglinan är en flaskhals i produktionen och tror att de största för-

bättringsmöjligheterna finns i vägglinan samt i utvecklingen av egenkontrollerna. En 

annan stor möjlighet till förbättring är att utveckla arbetarnas sätt att se och rapportera 

avvikelser vid avsyningsprocessen för att öka möjligheten att hitta rotorsaken till olika 

avvikelser. På sikt vill Pettersson kunna avveckla avsyningsprocessen och istället skapa 



21 

 

rutiner för att ”bygga in kvaliteten” tidigare i processen eftersom avsyningen inte är 

värdeadderande. 

 

Det som avgör lastordningen av färdiga moduler inför transport till kund är montage-

ordningen på byggarbetsplatsen. Alla tillverkningsritningar förutom installationsritning-

ar till produktionen ritas på plats i Gullringen. 

 

Nulägesanalys 

Under besöksperioden låg produktionstakten på 17 moduler per vecka och antalet tim-

mar per modul uppgår till 189 timmar.  Vid en takt på 17 moduler beräknas det totala 

arbetskraftsbehovet vara ungefär 85 montörer.  

 

Enligt BoKloks månadsrapport från februari 2011 beräknades den genomsnittliga stör-

ningstiden per projekt mellan september 2010 och februari 2011 ligga på ungefär 0,7 %, 

vilket motsvarar cirka 50 timmar. Enligt samma rapport inträffar det i snitt 3,4 störning-

ar per dag och de tre mest upprepade störningarna går att hänvisa till gipsskivor, eldrag-

ning och vägg. 

 

Organisation 

Fabriken har i nuläget cirka 100-150 leverantörer och lagerhåller i snitt material till ett 

värde av 10 miljoner kronor. Denna lagerhållning motsvarar cirka 20 dagars produktion. 

Fabriken har ständigt återkommande leverantörer och har därför inte gjort någon leve-

rantörsbedömning. 

 

Fabriken består av två stycken kallager för inkommande byggmaterial, två stycken för-

tillverkningshallar samt två stycken produktionshallar. Bilden nedan (figur 7) visar en 

förenklad fabrikslayout samt även materialflödet genom fabriken. 
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Figur 7 Materialets förflyttning inom/utom fabriken 

I fabriken har man arbetat ganska mycket med kvalitetsförbättringar framförallt med 5S 

arbete. Vid tidpunkten för besöket arbetade de med att implementera det femte S:et, det 

vill säga ”skapa vana”. Detta innebär att de har sorterat bort mycket av det material som 

inte används, strukturerat upp och städat respektive arbetsplats samt infört standardise-

rat arbete i form av arbetsrutiner. 

 

Mycket arbete är också nerlagt på visuellstyrning. På varje avdelning i fabriken finns en 

speciell tavla som visar upp bland annat mängden störningar, antalet olyckor och tillbud 

samt status för aktuella projekt. De märkta vagnar som används vid transport av olika 

material inom fabriken är också en del av den visuella styrningen. 

 

 

 Figur 8 Förbättringstavla och märkta vagnar 
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Det hålls dagliga produktionsmöten på fabriken där kvalitetsfrågor tas upp och diskute-

ras. I fabriken har även förbättringsteam satts ihop bestående av montörer från produk-

tionen. Dessa team har till uppgift att ta fram förslag till kvalitetsförbättringar och fram-

föra dessa till ledningen. 

 

Arbete för att minimera slöserier framförallt rörelse inom produktionsledet har också 

genomförts. Allt material och samtliga verktyg som behövs i respektive produktionssteg 

förvaras nära arbetsplatsen och är lättillgängligt för montörerna. Detta innebär att mind-

re tid läggs på att hämta och leta efter material och verktyg. 

 

Produktionsprocessen kan delas upp i tre huvudprocesser (se figur 9): 

 Förtillverkning 

 Elementtillverkning 

 Modulmontage 

 

 

Figur 9 Fabrikens huvudsakliga processer 

 

Förtillverkning 

Förtillverkningen består av en rad olika steg för att behandla ingående byggnadsmaterial 

innan användning i elementtillverkning. Dessa steg är bland annat kapning av reglar och 

skivmaterial, ihopmontering av dörrkarmar och IKEA-inredning, tillverkning av av-

loppsmodul, fönstermodul och fasadkassetter. Av dessa processer så valde författarna 

att endast fördjupa sig i fasadkassettillverkningen. Fasadkassettillverkningen består av 

tre steg: 

Huvudprocesskarta

Råmaterial

Lager

Förtillverkning Elementtillverkning Modulmontage

Produktlager

In/output

Sidoprocess Transport

Huvudprocess

Montage
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1. Uppregling och panelmontage 

- Materialet spikas för hand med hjälp av spikpistol och montagebord, viss kap-

ning av reglar och panel på plats 

2. Hål- och urtagning 

- Hål för el och liknande sågas/borras för hand med maskin 

3. Målning 

- Färgen stryks på med roller 

När kassetterna är klara lagerhålls kassetter för sex moduler i väntan på montage. 

 

När materialet är färdigbehandlat i förtillverkningen lastas det sorterat på vagnar för 

transport till elementtillverkningen/modulmontaget. Dessa vagnar är märkta med skyltar 

som anger vilken modul och plats de ska till. 

 

Elementtillverkning 

Elementtillverkningen är uppdelad i tre separata linor golvelementtillverkning, takbjälk-

lagtillverkning och väggelementtillverkning. Varje lina består av ett antal olika steg där 

produkten tillförs värde. Varje steg är en fysisk placering i produktionsledet. Vid varje 

station finns ett montagebord som arbetet utförs på, samt erforderliga ritningar. 

 

Golvbjälklagstillverkning 

Golvelementtillverkningen består av fem steg (se figur 10): 

1. Ihopmontering av stomme för golvet. Detta görs förhand med hjälp av spikpisto-

ler. I detta steg monteras även avloppsmoduler från förtillverkningen och en dif-

fusionsspärr i plast. Efter det steget vänds elementet och transporteras till steg 

två. 

2. Alla VVS-ledningar dras och golvet isoleras. 

3. Montage av samtliga skivor på golvbjälklaget inklusive en fallskiva i badrum. 

4. Parkettgolv läggs på skivorna. 

5. Avsyning samt skyddsemballering. 
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Figur 10 Golvbjälklagstillverkningens olika steg 

Takbjälklagstillverkning 

På liknande sätt som golvtillverkningen utförs takbjälklagstillverkningen i fem steg (se 

figur 11): 

1. Ihopmontering av stommen, diffusionsspärr samt glespanel. 

2. Montage av innertaksskivor och elementet vänds till steg tre. 

3. All eldragning sker. 

4. Takbjälklaget isoleras. 

5. Skyddsemballering. 

 

 

Figur 11 Takbjälklagstillverkningens olika steg 

 

Väggelementtillverkning 

Väggtillverkningen är uppdelad i två huvudspår, innervägg och ytter-/skiljevägg (se 

figur 12). Skiljeväggen är den vägg som skiljer två lägenheter åt. 

Lager

Stomme + Vändning VVS + isolering Skivor

plastning +

grodmontage

Parkett

Avsyning + skydd

Lager

Stomme + Innertaksskivor Vändning El slang

plastning +

glespanel

Isolering

Skydd

Delprocesskarta Takbjälklag

Delprocesskarta Golvbjälklag

Lager

Stomme + Vändning VVS + isolering Skivor

plastning +

grodmontage

Parkett

Avsyning + skydd

Lager

Stomme + Innertaksskivor Vändning El slang

plastning +

glespanel

Isolering

Skydd

Delprocesskarta Takbjälklag

Delprocesskarta Golvbjälklag
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Figur 12 Väggelementtillverkningens olika steg 

Innerväggstillverkningen består av två enskilda steg: 

1. Stommen spikas ihop och gipsskivor monteras, här sker även håltagning för el-

dosor. För montering av gips används en special tillverkad skruvdragararm som 

består av 7 stycken maskiner monterade på rad. 

2. Elementet vänds över till steg två så gipsskivorna hamnar underst. Därefter 

monteras elrör och gipsskivor på ovansidan. När innerväggen är färdig så ställs 

den upp på en transportskena och transporteras till den gemensamma spack-

lingsstationen. 

 

Ytter-/skiljeväggstillverkningen börjar med 4 gemensamma steg innan de två väggty-

perna skiljs åt: 

1. Stommen spikas ihop med hjälp av en spikrobot och fönstermodul från förtill-

verkning monteras. 

2. Diffusionsspärren samt gips monteras. Alla gipsskivor monteras för hand med 

skruvdragarautomat. 

3. I detta steg är det endast skiljeväggen som behandlas där ett andra lager gips 

monteras. 

4. Elementen vänds sedan till steg 4 där all eldragning i båda väggtyperna sker.  

 

Sedan skiljs väggtyperna åt i två spår. Skiljeväggen går vidare till isolering och sedan 

till den gemensamma spacklingsstationen. Ytterväggen går vidare till nästa station där 

isolering, gips och läkt monteras. I det sista steget innan spackling spikas de färdiga 

fasadkassetterna på plats. Därefter går även ytterväggen till spacklingsstationen. 
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I spacklingsstationen grovspacklas gipsskarvar samt skruvskallar på samtliga väggtyper. 

Efter spackling är innervägg och skiljevägg klara och transporteras till modulmontaget. 

Ytterväggen transporteras till det sista steget där dörrar, foder samt smygar monteras 

och efter detta transporteras även ytterväggen till modulmontaget. 

 

Modulmontage 

Modulmontaget består av nio steg: 

1. Montering av elementdelar 

- Sker med hjälp av travers 

2. Mattläggning samt målning 

3. El dragning 

4. Kakelsättning samt kompletterande målning 

5. Snickerier 

- Färdiga kök samt garderober från förtillverkningen monteras 

- Lister samt socklar monteras 

6. Kompletteringar 

7. VVS samt kompletterande eldragning 

8. Avsyning 

9. Emballage inför transport 

 

Efter emballeringen i modulmontaget transporteras de färdiga modulerna till ett kalla-

ger. Vanligen lagerhålls modulerna i minst 4 veckor innan av transport med lastbil till 

byggmontageplatsen. 

 

Tillverkningen av yttertaksmoduler sker separat i anslutning till förtillverkning. Ytter-

taksmodulerna tillverkas i ett steg och transporteras direkt till kallagret efter färdigstäl-

lande och emballering. 
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ANALYS 

Kalkyl 

Jämförelsen mellan kalkylerna gäller produktionskostnaden. Det dyrare inköpspriset av 

prefabkonstruktionen vägs upp av den kortare byggtiden vilket ger lägre allmänna kost-

nader (AK). Med AK menas kostnader som löper under hela byggtiden, till exempel 

maskinhyra, serviceavgifter etc. 

 

Prisskillnaden (exklusive AK) mellan prefabricering och platsbyggnation ligger på un-

gefär 16 % i detta projekt. Denna skillnad i pris varierar troligtvis kraftigt från projekt 

till projekt på grund av olika förutsättningar som till exempel olika konstruktionslös-

ningar, markförhållanden etc. Tidsåtgången för platsbyggdproduktion av en lägenhet i 

Kv. Divisionen 4 beräknades till cirka 720 timmar för 6 yrkesarbetare. Prefabmontaget 

beräknades ta cirka 240 timmar per lägenhet inklusive eftermontage (6 montörer). Detta 

innebär ungefär 66 % kortare byggtid vid prefabproduktion. Denna tidsskillnad skulle 

yttra sig i kraftigt sänkta allmänna kostnader vilket innebär att om man likställer byggtid 

med allmänna kostnader i detta projekt så blir prefabproduktionen billigare än plats-

byggdproduktion: 

 Platsbyggd med AK 30 % = 515 000 kr 

 Prefabricering med AK 10 % = 506 000 kr 

 Vilket ger en fördel för prefab på ca 1,7 % 

 

Detta faktum förbises ofta i byggbranschen där inköpspris är den styrande faktorn vid 

anbudsräkning. Ytterligare en fördel med den korta montagetiden är att konstruktionen 

snabbt blir tät (väderskyddad) vilket minskar risken för fuktskador och minimerar tids-

åtgång för uttorkning. Den korta produktionstiden ökar också möjligheten att flytta in 

tidigare vilket innebär att byggherren kan få in hyresintäkter snabbare. 

 

Logistik 

I intervjun med Lennart Nylin (kund) så framställs transporterna av prefabmodulerna till 

montageplatsen som den största bristen i montageskedet. Lastordningen av modulerna 

från fabrik är viktig för att få ett smidigt och snabbt montage på byggarbetsplatsen. Om 
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moduler levereras i fel ordning så tvingas entreprenören till att göra onödiga förflytt-

ningar vilket leder till längre montage tid och en ökad risk för skador på modulerna. 

Enligt Lennart så är detta ett vanligt återkommande problem. Från fabrikens sida borde 

detta vara enkelt att åtgärda, speciellt med tanke på de långa lagerhållningstiderna för 

färdiga moduler. Enligt fabriken finns det ett system för kunskapsåterföring genom av-

vikelserapporter från montaget. Detta system bör ses över så att kundens önskemål an-

gående montaget når fram till fabriksledningen. 

 

Ledningens engagemang 

Fabriken i Gullringen har ingen egen dokumenterad kvalitetspolicy utan använder sig av 

Skanskas centrala policy (skanska.se). En egen kvalitetspolicy samt vision skulle kunna 

underlätta kvalitetsarbetet genom att tydligöra ledningens ambition. Under samtal med 

medarbetare fann författarna att ledningen inte upplevs som engagerad. En egen vision 

och policy skulle medföra att alla inom organisationen känner att ledningen arbetar en-

gagerat med kvalitetsarbetet. En kvalitetspolicy bör vara förankrad i företagets strategi 

och fungera som riktlinje och ramverk för organisationens samtliga kvalitetsaktiviteter 

(Bergman & Klefsjö, 2010). Policyn bör också kopplas till SMARTa mål och anvis-

ningar för hur de skall uppnås. Ett SMART mål är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Rea-

listiskt, Tidsatt och har en ansvarig (Bergman & Klefsjö, 2010). 

 

De förbättringsteam som finns på fabriken skall arbeta med att ta fram förbättringsför-

slag. Detta arbete har dock minskat efter att den förre kvalitetsutvecklingsansvarige slu-

tade. Ett ökat engagemang från ledningen skulle leda till en ökad aktivitet i dessa team. 

 

Buffertnivåer/lager 

I produktionen finns ingen maximal gräns för buffertnivåer . Detta innebär att persona-

len (främst i förtillverkning) lägger mer tid än nödvändigt på att förädla material i förtid. 

En maximal buffertnivå skulle kunna frigöra arbetstid till förbättringsarbete, minska 

överproduktion, förkorta ledtiden och minska lokalbehoven. 

 

När modulerna är färdigtillverkade så lagerhålls de i minst 4 veckor innan leverans. 

Denna lagerhållning är inte värdeadderande och är därför ett slöseri. Detta medför också 
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onödiga transporter mellan tillverkning och lager, ökad risk för skador på modulerna vid 

hantering och ett ökat lokalbehov. Modulerna förvaras dessutom utomhus under tak och 

är därför utsatta för ett visst fuktangrepp vilket kan riskera produktkvaliteten. 

 

Fabrikens ingående lager beräknas räcka i cirka 20 dagar och har ett värde av ungefär 

10 miljoner kronor. Detta lager är också ett slöseri som medför ett ökat lokalbehov, ett 

ökat personalbehov och minskar möjligheten att upptäcka kvalitetsproblem (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

 

Leverantörer 

Fabriken får ofta avvikande material från olika leverantörer. Detta beror på att kvalitets-

krav på byggnadsmaterial tidigare inte har varit så högt ställda. Traditionellt byggande 

utförs med stora toleranser vilket inte ställer så höga krav på leverantörerna. Det moder-

na industrialiserade byggandet ställer hårdare krav på kvaliteten på ingående material. 

Detta gäller i synnerhet om företaget vill effektivisera och arbeta med kvalitetsutveck-

ling inom till exempel lean. De större leverantörerna har börjat arbeta in mer kvalitet i 

sina produkter men de mindre leverantörerna som inte har lika mycket resurser till kva-

litetsutveckling har fortfarande stora kvalitetsbrister. Detta yttrar sig i form av allt från 

trasiga gipsskivor till skeva reglar. Gullringen köper material från cirka 100 – 150 leve-

rantörer. Istället för att göra en leverantörsbedömning och eventuellt avslutat samarbetet 

med vissa leverantörer harinköpsavdelningen på fabriken arbetat mycket med att skapa 

och förbättra relationerna till de olika leverantörerna för att öka kvaliteten. 

 

Bemanning 

Enligt taktschemat så krävs det 85montörer vid nuvarande arbetstakt (17 enheter/vecka). 

Dock har fabriken cirka 100 montörer vilket indikerar en potentiell förbättringsmöjlig-

het. Arbete för att sänka sjukfrånvaron och en eventuell omstrukturering av vissa pro-

duktionsstationer skulle kunna frigöra personal till andra uppgifter som till exempel 

kvalitetsförbättringsarbete. Ledningen har en vision att samtliga medarbetare skall kun-

na placeras på ett antal olika stationer i produktionsledet. Detta skulle öka flexibiliteten i 

produktionen vid till exempel sjukdomsfall och störningar. För att göra detta har led-

ningen utbildat medarbetarna i bland annat byggteknik och lean.  
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Tillverkningsritningar och arbetsrutiner 

Samtliga tillverkningsritningar förutom installationsritningar ritas av personal på plats i 

Gullringen. Vid samtal med medarbetarna i produktionen framkom det att ritningarna 

upplevs för detaljerade. De gav som exempel att alla stationer inte behöver veta samtli-

ga mått och efterlyste stationsspecifika ritningar. Alla ritningar är i pappersform och 

uppdateringar sker sällan. Det är väldigt vanligt att arbetarna skriver ut uppdateringar 

och förändringar själva för hand i ritningarna. Ett förslag från medarbetarna var att infö-

ra ett datasystem som ersätter pappersritningarna. Att införa dessa förbättringar skulle 

öka den önskade bemanningsflexibiliteten och minskar risken för fel i produktionen vid 

personalrotation. En annan bidragande faktor till ökad bemanningsflexibilitet är använ-

dandet av skriftliga arbetsrutiner. Vid varje arbetsplats finns en arbetsbeskrivning med 

bilder och text som beskriver utförandet. Figuren nedan visar en arbetsrutin vid spack-

lingsstationen. 

 

Figur 13 Arbetsrutin 

 

Transport 

Inom fabriken förekommer mycket transport av material (se figur 7, s. 21). Dessa trans-

porter kan ibland vara långa. Några exempel på långa transporter för material är flödet 

från lagret till början av elementtillverkningen samt transporten av fasadkassetter från 

förtillverkning till väggelementtillverkning. Vissa av dessa transporter görs dessutom 

utomhus vilket utsätter materialet för onödiga påfrestningar. Dessa transporter är inte 
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värdeadderande och är därför slöserier men de beror av fabrikslayouten vilket gör dem 

svåra att åtgärda. Planer finns på att bygga ut fabriken och då kan kanske vissa transpor-

ter kortas ner och ett effektivare materialflöde uppnås. 

 

Förtillverkning 

En stor del av allt ingående material behandlas i förtillverkningen. Detta medför en 

stormängd materialspill, ökat lokalbehov, låser upp personal samt ökar risken för skador 

på materialet på grund av den extra hanteringen. En av de mest frekvent förekommande 

störningarna kan kopplas till skador på gipsskivor. Dessa problem skulle kunna reduce-

ras genom att beställa mer färdigbehandlat material. 

 

Elementtillverkning 

I de tre olika tillverkningslinorna golvbjälklag, takbjälklag samt väggelement så finns 

det stora likheter i den fysiska utformningen. I samtliga linor och steg ligger materialet 

som behövs precis intill arbetsplatsen vilket minimerar rörelsen till och från material-

upplag. En närmare placering av materialet skulle störa arbetet. Samtliga arbetsplatser 

är organiserade med de verktyg som behövs för just det arbetsmomentet. Dessa verktyg 

finns placerade enligt 5S på speciella verktygsbord lättillgängligt vid arbetsplatsen. 

 

 

Figur 14 Verktygsbord 
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I princip allt arbete utförs manuellt av montörerna vilket medför mycket rörelse intill 

och kring arbetsstationen. Arbetarna skruvar till exempel all gips för hand med hjälp av 

skruvdragarautomater. Undantaget från det manuella arbetet med skruvdragare är in-

nerväggsproduktionen där de använder sig av en specialtillverkad arm med 7 stycken 

skruvdragare monterade i rad (se figur 15). Denna maskin möjliggör samtidig skruvning 

längs en hel vägg vilket minskar rörelsen kring elementet drastiskt. En liknande maskin 

skulle med fördel kunna användas på andra ställen i produktionen. 

 

 

Figur 15 Skruvdragararm 

 

Golvbjälklag 

Tillverkningen av golvbjälklag består av 5 steg. I varje steg tillförs det värde genom 

olika aktiviteter som till exempel ihopsättning av stomme och isolering av denna. I det 

sista steget utförs för tillfället endast en avsyning och skyddsemballering. Vid nuvaran-

de takt (17 enheter/vecka) skulle dessa aktiviteter kunna utföras vid steg 4 där det för 

tillfället endast monteras parkettgolv. I ett längre perspektiv borde avsyningen avveck-

las och ett system för att ”bygga in kvalitet” och motverka kvalitetsbrister bör införas 

(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). Ett möjligt alternativ för detta vore att 

arbeta mot Toyotas jidoka princip, till exempel genom att införa skriftliga avvikelseru-

tiner samt ett bättre system för avvikelserapportering. Varje medarbetare måste också ha 

befogenheter att stoppa produktionen vid avvikelser och utbildning i att genomföra egna 

kvalitetskontroller vid varje station för att säkerställa att eventuella avvikelser inom 

produktionen upptäcks så tidigt som möjligt och inte tillåts att fortsätta genom proces-

sen. 
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Takbjälklag 

På samma sett som tillverkningen av golvbjälklag så består takbjälklagstillverkningen 

av 5 steg. Även här skulle det sista steget, plastning, kunna slås ihop med steg 4. Detta 

skulle kunna frigöra arbetstid som kan användas till andra uppgifter som till exempel 

kvalitetsarbete i förbättringsteamen eller fortsatt arbete med 5S. 

 

Väggelement 

Produktionen av väggelement börjar med tillverkningen av fasadkassetter. Tidigare låg 

tillverkningen av kassetter i anslutning till övrig elementtillverkning men efter omstruk-

turering så flyttades den till en annan hall. Efter det har inte kvalitetsarbetet på fasadav-

delningen kommit igång ordentligt. Detta kan bero på att den tidigare kvalitetsutveck-

lingsansvarige slutade. På grund av detta hittade författarna många förbättringsmöjlig-

heter för denna avdelning. 

 

Figur 16 Layout fasadavdelning, materialtransport/flöde, rörelse 

 

Avdelningslayouten är inte optimerad och det förekommer mycket transport av material 

inom avdelningen samt mycket rörelse hos medarbetarna. Det material som ingår i till-

verkningen är fasadpanel, reglar och färg. Fasadpanelen transporteras från ett kallager 
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till kassettillverkningen. När panelen nått tillverkningen så placeras den i en buffert i 

anslutning till produktionslinan. Dock måste viss kapning av panelen ske och medarbe-

tarna får då lasta panel på en vagn och transportera den till kapstationen. Efter kapning 

läggs panelbitarna i lagerhyllor i anslutning till produktionslinan. Detsamma gäller för 

reglarna som efter ankomst till avdelningen lagras på en plats men måste förflyttas och 

kapas innan de kan användas i produktionen. Eftersom det endast finns en kap men två 

tillverkningslinor så utgör kapningsstationen en flaskhals. På avdelningen lagras all färg 

som skall användas i produktionen. Färglagret ligger dock långt ifrån målningsstationen 

vilket skapar både transport av färg och onödig rörelse för medarbetarna. Inför målning 

måste montagebordet täckas med skyddsplast som också den finns placerad långt från 

målningsstationen. Färdigtillverkade kassetter till 6 moduler lagerhålls som standard. 

Denna lagerhållning fungerar även som torkningsstation. När kassetterna är torra och 

skall användas i senare steg i elementtillverkningen transporteras de med truck till en 

annan hall. Denna transport sker utomhus men eftersom panelen är gjord för att utgöra 

väderskydd så påverkar inte denna transport slutkvaliteten avsevärt. 

Total tillverkningstid uppmättes till 1 timme och 15 minuter per kassett. Denna tid var 

uppdelad på (se figur 16, s.34): 

 5 minuter plastning 

  10 minuter kapning av panel och reglar 

  20 minuter station 1 (regling + panel) 

  20 minuter station 2 (håltagning) 

 7 minuter station 3 (målning) 

 Resterande tid (cirka 13 minuter) går åt till onödig rörelse. 

 

Figur 17 Överblick över fasadkassettillverkning 
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Figur 18 Layout vägglina 

 

Vid det första steget (V1) i väggelementtillverkningen används en halvautomatisk spik-

robot för att spika ihop stommen. Roboten är förprogrammerad för de olika väggtyperna 

och sköter själv utsättning av regelavstånd och liknande. I denna station monteras även 

färdiga fönstermoduler från förtillverkningen. En fönstermodul består av ett komplett 

fönster monterad i en stomsektion. En person sköter roboten genom att placera reglar 

och moduler på angiven plats och genom en knapptryckning spikas varje del fast på rätt 

ställe. Användandet av spikroboten gör att stationen får en kort arbetstid per enhet. Det-

ta skapar dock ofta väntan då efterföljande steg inte kan hålla samma tempo. Uppmätt 

tid för regling blev cirka 15 minuter oavsett väggtyp. 
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Figur 19 Spikrobot vid V1 

 

Det tredje steget i elementlinan (V3) används endast vid produktion av lägenhetsavskil-

jandeväggar då ett andra lager gips monteras. Dock måste även ytterväggar gå via denna 

station för att komma vidare i processen. Detta skapar en flaskhals då ytterväggarna 

tvingas vänta på färdigställandet av skiljeväggarna i V3. Normal tid per enhet vid V2 

och V3 uppmättes till 20 minuter vardera. 

 

Mellan steg 3 och steg 4 vänds elementet och i steg 4 monteras all elrör i respektive 

väggelement. Uppmätt tid i steg 4 oavsett väggtyp var 20 minuter. Efter steg 4 skiljs 

ytterväggar och skiljeväggar åt i två separata linor. 

 

I det näst sista steget i skiljeväggslinan isoleras stommen. För att isoleringen (600 mm) 

skall passa mellan reglarna (s-avstånd 450 mm) måste den skäras till rätt mått för hand. 

Detta gör att isoleringsarbetet tar längre tid än nödvändigt. Uppmätt tid för isoleringsar-

betet var 20 minuter. Det sista steget används endast till att ställa upp väggelementet 

och placera det på transportskenan som leder till spacklingsstationen. Isoleringsarbetet 

skulle kunna utföras i det sista steget för att frigöra ett arbetsbord och minska onödig 

transport. 

 

Det första steget för yttervägg efter uppdelningen i steg 4 är Y1. I denna station isoleras 

elementet och gips samt spikläkt monteras. Den uppmätta tiden för Y1 var 35 minuter. 

Detta skapar en flaskhals då föregående steg endast tar 20 minuter samt väntan eftersom 

efterföljande steg (Y2) endast tar 15 minuter. I Y2 monteras endast fasadkassetterna. En 



38 

 

utjämning av aktiviteterna mellan Y1 och Y2 (se figur 18, s.36) skulle kunna förbättra 

flödet genom att eliminera flaskhalsen. Förslagsvis skulle spikläkt kunna monteras i Y2. 

Y3 används endast för transport och uppställning av elementet på transportskenan till 

spacklingsstationen. 

 

 

Figur 20 Spacklingsstation och transportskena 

 

Samtliga väggtyper ställs på transportskenan och transporteras till den gemensamma 

spacklingsstationen. Denna transport görs manuellt genom att montörerna får skjuta 

elementen längs transportskenan. Sträckan som elementen transporteras uppskattas till 

ungefär 50 meter. Detta är slöseri både ur transport- och rörelsesynpunkt. I spacklings-

stationen grovspacklas samtliga väggtyper och tätskiktsduk monteras på badrumsväg-

gar. Yrkesarbetarna använder sig av pallstegar för att kunna spackla de stående väggar-

na. Detta medför många extra rörelser upp och ner för stegen och tunga lyft vid förflytt-

ning som sliter på medarbetarna. Vid samtal med medarbetarna vid stationen framkom 

önskemål om en form av ramp istället för stege att stå på. Detta skulle minska onödig 

rörelse och förbättra arbetsmiljön. 
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Efter spacklingsstationen är innerväggar och skiljeväggar färdiga och transporteras via 

transportskenan till en uppsamlingsplats för väggelementen. Denna transport sker på 

samma sätt som den till spacklingsstationen och uppskattas till ytterligare 50 meter. På 

uppsamlingsplatsen lastas elementen över på modulspecifika vagnar i väntan på trans-

port till modulmontage. I denna buffert förvaras normalt väggelement till en hel modul. 

 

I den sista stationen för ytterväggselementen monteras fönsterfoder/smygar samt ytter-

dörrar. Ytterdörrarna kommer osorterade från leverantör och måste sorteras på plats 

vilket skapar onödig rörelse och överarbete. En bättre kommunikation med leverantören 

kring lastordning skulle lösa detta problem. Vid samtal med medarbetarna uttrycktes en 

önskan om mobila och högre verktygsbord vilket skulle minimera rörelsen. Dörrmonta-

get sker manuellt och arbetarna måste fästa dörr och karm i den befintliga stommen. Ett 

system med dörrmoduler likt fönstermodulerna skulle eliminera den tidskrävande upp-

giften av manuellt montage. En sådan modul skulle kunna monteras med hjälp av spik-

roboten i V1. Efter färdigställande av elementet transporteras det till uppsamlingsplat-

sen. 
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RESULTAT OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Syftet med denna rapport var att: 

 Jämföra produktionskostnaderna för prefabproduktion och traditionellt byggan-

de. 

 Genom undersökningar och arbete enligt lean-principer ta fram förslag på åt-

gärder för att minska kvalitetsbristkostnader inom tillverkningen av prefabele-

ment i trä.  

 

Resultatet av kalkylen visar att prefabproduktion är 1,7 % billigare än platsbyggd pro-

duktion (se BILAGA 4).  

 

Nedan följer en sammanfattande lista över de förbättringsmöjligheter som författarna 

identifierat: 

 Lastordning vid transport – Modulerna levereras ofta i fel ordning till byggar-

betsplatsen. Detta ger upphov till extra arbete, onödiga förflyttningar, längre 

montage tid och en ökad risk för skador på modulerna. 

 Ledningens engagemang – Ledningen skall ses som en förebild för arbetet och 

skapa en företagskultur som främjar kvalitetsutveckling.  

 Lagerhållning/buffertar – All onödig lagerhållning bör ses som slöseri. Både 

ingående och utgående lager har för lång liggtid (20 dagar) vilket leder till ökad 

resursanvändning. 

 Leverantörer – Företaget har 100 – 150 olika leverantörer. Ett stort antal leve-

rantörer borde öka inköpskostnaderna på grund av en mindre beställd volym per 

leverantör. 

 Ritningar – Ritningarna är inte stationsspecifika vilket ökar risken för missför-

stånd, minskar bemanningsflexibiliteten genom att öka inlärningstiden och ökar 

tidsåtgången till att läsa ritningen. Den ”egna” uppdateringen som sker i produk-

tionen ökar risken för produktionsfel och motverkar bemanningsflexibilitet. 

 Förtillverkning – En stor del av allt ingåendematerial behandlas i förtillverk-

ningen. Detta leder till ökad resursanvändning och stora mängder spill. 

 Rörelse – På grund av det manuella arbetet på stationerna så existerar stora 

mängder onödig rörelse. 
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 För många stationer – I samtliga produktionslinor finns steg som skulle kunna 

integreras med andra steg. Ett för stort antal stationer låser upp onödigt mycket 

resurser. 

 Fasadkassett: 

o Layout – Nuvarande layout skapar onödig rörelse hos medarbetarna och 

onödig transport av material. 

o Sågstation – Det finns två produktionslinor men endast en sågstation vil-

ket skapar en flaskhals med väntan som följd. 

o Målning och torkning – Manuellmålning är tidskrävande och en lång 

torktid genererar en betydligt längre ledtid. 

 Väggelementtillverkning: 

o Layout – Nuvarande layout och stationsindelning skapar flaskhalsar i 

produktionen. 

o Isolering – Fel mått på isoleringen skapar extra arbete, längre ledtid och 

onödigt spill. 

o Transport – Den långa transporten till och från den gemensamma spack-

lingsstationen är tidskrävande och tung. 

o Arbetsmiljö – Vid spacklingsstationen förekommer mycket rörelse upp 

och ner för stege. Vid dörr-/foderstationen har de ej mobila verktygs-

bord. 

o Dörrmontage – Montaget av ytterdörrar sker manuellt i motsatts till föns-

termodulerna som prefabriceras.  

 

Nedan följer de förbättringsförslag som är kopplade till de funna kvalitetsbristerna. För 

att ange i vilken ordning författarna anser att åtgärderna bör genomföras används ett 

prioriteringssystem där de största förbättringsmöjligheterna prioriteras högst. Åtgärder i 

kategori P1 har högst prioritet och åtgärder i kategori P3 har lägst prioritet. För att avgö-

ra potentialen hos de olika förbättringsförslagen användes en viktningstabell (se figur 

21, s.42). Ett resultat över 15 ger P1, ett resultat mellan 8-15 ger P2 och ett resultat un-

der 8 ger P3.  
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Figur 21 Viktningstabell förbättringsförslag 

 

Lastordning vid extern transport 

Skapa en rutin för att förbättra kommunikationen mellan montage och fabrik (P1) 

Ett standardiserat dokument för kunskapsåterföring från montaget bör skapas. Detta 

dokument bör innehålla frågor kring modulernas duglighet, samarbetet med fabriken 

samt ge möjlighet för kunden (entreprenören) att framföra önskemål och krav. Doku-

mentet skall användas vid samtliga projekt. Detta skulle belysa kundkrav och därige-

nom öka kundfokuseringen. Till exempel skulle denna rutin säkerställa att modulerna 

levereras i rätt ordning vilket skulle eliminera slöserierna med onödiga rörelser, extra 

arbete och minska risken för hanteringsskador. 

 

Ledningens engagemang 

Skapa en fabriksspecifik kvalitetspolicy och vision och sprid denna inom organisa-

tionen samt utveckla arbetet med förbättringsteamen (P2) 

Författarna upplevde ledningen som engagerad men det är inte den allmänna uppfatt-

ningen bland medarbetarna. En egen policy skulle tydligöra ledningens ambitioner kring 

kvalitetsutveckling och hjälpa till att skapa en utvecklingsbenägen företagskultur, vilket 

Förbättringsmöjlighet Genomförbarhet Effekt Potential Prioritering

Lastordning 5 3 15 P1

Policy/Vision 5 2 10 P2

Lager 4 5 20 P1

Buffert 5 3 15 P1

Ritningar 2 2 4 P3

Färdigbehandlat mtrl 3 4 12 P2

Skruvdragararm 4 4 16 P1

Layout fasadavd. 4 4 16 P1

Sågstation 5 3 15 P1

Sprutmålning 3 1 3 P3

Torkbox 2 3 6 P3

Layout Väggavd. 3 5 15 P1

Rätt mått isol. 5 2 10 P2

Autom. Transportskena 2 4 8 P2

Arbetsmiljö 4 2 8 P2

dörrmoduler 4 4 16 P1
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skulle visa på ett ökat engagemang från ledningen och underlätta vidare kvalitetsförbätt-

ringar (Bergman & Klefsjö, 2010). En policy bör innehålla: 

 Riktlinjer för hur kvalitetsarbetet skall skötas 

 Företagets värderingar och arbetssätt 

 Krav på kontinuerligt förbättringsarbete 

 Ledningens åtaganden i kvalitetsarbetet 

 

Till policyn bör ett antal SMARTa mål kopplas och anvisningar om hur dessa uppnås 

skall finnas. 

 

En ökad aktivitet i förbättringsteamen genom till exempel avsatt arbetstid för kvalitets-

arbete och ett tätare samarbete med fabriksledningen skulle ge medarbetarna en ökad 

känsla av delaktighet, öka medvetenheten för kvalitetsfrågor, förbättra möjligheten till 

att hitta förbättringsområden och göra så att ledningen upplevs mer engagerad. Detta 

skulle kunna genomföras genom att se över antalet stationer och ta bort de som inte be-

hövs vid aktuell takt samt genom att man på fabriken ser till att inte ha ”för många” 

arbetare på stationerna. De personer som genom detta kan friställas från produktionen 

kan arbeta i förbättringsteamen och på så sätt främja företagets kvalitetsutveckling. 

Skapa en tjänst inom fabriksledningen som endast arbetar med kvalitetsutveckling. 

Denna person skulle kunna agera som samordnare mellan processägarna och leda arbe-

tet med förbättringsteamen. Detta skulle underlätta kommunikationen mellan arbetarna 

och ledningen. Arbetet i förbättringsteamen bör utgå från PDCA-cykeln för att säker-

ställa en kontinuerlig kvalitetsförbättring. 

 

Lagerhållning och leverantörer 

Minska både ingående och utgående lager samt minska antalet leverantörer (P1) 

Färdiga moduler lagerhålls nu i ca 20 dagar. Fabriken bör arbeta mot att producera en-

ligt ”Just in time”-principen. Ett minskat produktlager skulle innebära mindre resursåt-

gång för hantering, mindre lokalbehov samt ökat fritt kapital. Ett rimligt mål vore att 

minska produktlagerhållningen till 1 vecka. För tillfället finns material motsvarande 

ungefär 20 dagars produktion i det ingående lagret och fabriken har ca 100-150 olika 

leverantörer. En minskning av antalet leverantörer skulle möjliggöra bättre kommunika-
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tion och genom detta minska behovet av tidiga leveranser. Ett tätare samarbete med ett 

mindre antal leverantörer skulle öka möjligheten till ”Just in time”-leveranser och på så 

sätt göra det möjligt att minska ingående lager till ca 1 vecka. Ett mindre antal leveran-

törer skulle innebära att fabriken beställer större volymer från varje leverantör. Detta 

tillsammans med det bättre samarbetet med leverantörerna skulle göra det möjligt för 

fabriken att ställa högre kvalitetskrav på inkommande material. Färre avvikelser på le-

vererat material skulle bidra till ett minskat lagerbehov. 

 

Skapa maximal buffertgräns (P1) 

Detta skulle motverka överarbete och frigöra arbetstid som kan användas för till exem-

pel fortsatt arbete med 5S. Buffertar existerar främst i förtillverkningen. 

 

Ritningar 

Skapa stationsspecifika ritningar som endast innehåller den information som be-

hövs för den aktuella stationen och ersätt eventuellt pappersritningar med digitala 

ritningar (P3) 

Dessa åtgärder skulle minska risken för feltolkning av ritningarna, säkerställa att montö-

rerna alltid har den aktuella versionen av ritningen och eliminera handgjorda uppdate-

ringar i produktionen. Allt detta skulle bidra till en ökad bemanningsflexibilitet och 

minska risken för produktionsfel. 

 

Förtillverkning 

Beställ färdigbehandlat material (P2) 

Se över möjligheten att beställa mer material som är färdigbehandlat till exempel fär-

digkapade reglar, måttanpassade isoleringsskivor och liknande. Det arbete med leveran-

törerna som nämns ovan skulle även öka möjligheten till att beställa färdigbehandlat 

material till bättre priser. Detta skulle minska lokalbehovet, minska hanteringstiden, 

friställa personal som kan arbeta med kvalitetsutveckling genom till exempel ovan 

nämnda förbättringsteam. 
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Rörelse 

Installera skruvdragararm på fler ställen i produktionen (P1) 

Detta skulle underlätta arbetet med att skruva fast till exempel gipsskivor på stommen, 

eliminera mycket rörelse och minska tidsåtgången. Vid flaskhalsar i produktionen skulle 

en skruvdragararm kunna förbättra flödet. Exempel på stationer som skulle kunna dra 

nytta av en skruvdragararm är V3 samt Y1. 

 

Fasadkassetter 

Ändra layouten på avdelningen (P1) 

En ändring av den fysiska utformningen på avdelningen skulle minska transport av ma-

terial och rörelse hos personalen med uppskattningsvis en tredjedel. 

 

Figur 22 Förslag till layout vid fasadavdelning 
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Införskaffa ytterligare en såg (P1) 

Sågstationen utgör i nuläget en flaskhals och personalen kan tvingas vänta på att maski-

nen skall bli ledig. Att installera en till såg skulle eliminera väntetid och minska risken 

för produktionsstopp vid maskinhaveri.  

 

Inför sprutmålning (P3) 

Se över möjligheten till att införa sprutmålning. Sprutmålning av de färdiga kassetterna 

skulle minska tidsåtgången för målning med uppskattningsvis 50 % och friställa en per-

son till förberedelser inför nästa kassett, alternativt till kvalitetsarbete. 

 

Installera en torkbox (P3) 

Möjligheten till kortare torktid skulle främja JIT-produktion, underlätta vid en framtida 

upptaktning av produktionen och minska ledtiden.   

 

Väggelementtillverkning 

Se över layouten (P1) 

Dela upp ytter- och skiljeväggsproduktionen innan V3. Detta eliminerar flaskhalsen vid 

V3 och minskar risken för produktionsstopp. Lägg en del av aktiviteterna i Y1, till ex-

empel montage av spikläkt, på station Y2. Detta skulle utjämna tidsåtgången mellan 

stationerna och på så sätt eliminera flaskhalsen vid Y1. Placera spacklings- och foder-

/dörrstationen närmare övriga stationer. Detta minskar tidsåtgången för transport av 

väggelement (Se figur 23, s.47).  
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Figur 23 Förslag till layoutvid vägglinan 

 

Beställ rätt mått på isoleringen till skiljeväggar (P2) 

Denna åtgärd skulle minimera behovet av att skära isoleringen vid montage och därige-

nom minska tidsåtgången vid stationen samt minimera spill. Personal friställs då och 

kan finnas till förfogande för andra mer tidskrävande stationer.  

 

Installera automatisk transportskena (P2) 

Se över möjligheten att införa en automatisk transportskena vilket skulle minska rörel-

sen samt arbetsbelastningen hos personalen. 

 

Arbetsmiljö (P2) 

Införskaffa en upphöjd arbetsplattform till spacklingsstationen. En fast arbetsplattform 

skulle minska rörelsen upp och ner för stege och förbättra arbetsmiljön vid stationen. 

Införskaffa mobila verktygsbord till dörr-/foderstationen. En önskan från montörerna 

var att borden skulle vara höga för att ha nära till verktygen. 
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Producera dörrmoduler liknande de fönstermoduler som används (P1) 

En dörrmodul kan monteras med hjälp av spikroboten i V1 och på så sätt minska ledti-

den. Att införa dörrmoduler skulle också göra det möjligt att sammanfoga spacklings-

stationen och foderstationen. Detta skulle minska transporten av väggelementen mellan 

stationerna. 
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DISKUSSION 

För att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden måste alla företag vara villiga och 

öppna för att utveckla sina produkter för att möta kundens önskemål. Framöver kommer 

troligtvis användandet av prefabricerade byggdelar att öka, främst på grund av ökade 

krav på kortare byggtider. En kort byggtid medger snabbare inflytt och därmed kan fas-

tighetsägaren få ut hyresintäkter tidigare. För entreprenören innebär en kort byggtid att 

företaget kan utföra fler projekt under en tidsperiod. Detta innebär att en kort byggtid 

gynnar både entreprenör och beställare. Det vanligaste argumentet inom byggbranschen 

för att inte använda prefabricerade byggdelar brukar vara priset. Den styrande faktorn 

vid val av produktionssätt är ofta den direkta kostnaden för ingående material och arbe-

te. En kortare byggtid medför mindre allmänna kostnader vilket ger ett lägre slutpris. 

Som författarnas kalkyl visar så är det direkta inköpspriset för prefabproduktion högre 

än för traditionellt platsbyggande om de allmänna kostnaderna utelämnas. Tas de all-

männa kostnaderna med i beräkningen överstiger totalpriset för platsbyggd produktion 

priset för prefabproduktion som en följd av de minskade kostnaderna för maskinhyra, 

bodhyra och serviceavgifter (se s. 28). Denna prisskillnad skulle bli ännu större om föl-

jande förbättringsförslag genomfördes och företaget därigenom sänkte sina kvalitets-

bristkostnader. 

P1 

Utförs samtliga åtgärder i kategori P1 skulle det innebära en rad förbättringar inom: 

 Kundfokusering 

 Friställda resurser 

 Förbättrat flöde 

 

Ett ökat samarbete och bättre kommunikation mellan montage och fabrik gällande 

kundönskemål skulle förbättra produkterna och främja utvecklingen av Skanska bygg-

system.  

 

Minskad lagerhållning, mindre buffertar och färre antal leverantörer skulle innebära att 

fabriken behöver använda mindre resurser till materialhantering. Med en minskad 

lagerhållning/buffert skulle ytbehovet minska vilket skulle leda till lägre hyreskostnader 

och driftskostnader. Ett materiallager binder dessutom upp ett stort kapital. Ett mindre 
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lager/buffert skulle innebära att fabriken har mer fria resurser som kan användas till 

oförutsedda kostnader, nyinvesteringar och dessutom tillåta snabbare produktionsom-

ställningar utan kapitalförlust. Ytterligare en risk med ett stort lager/buffert är att kvali-

tetsbrister hos materialet inte åtgärdas då det alltid finns extra material att tillgå. Med ett 

mindre antal leverantörer skulle beställningsvolymen från varje leverantör öka. Detta 

skulle möjliggöra för fabriken att ställa högre kvalitetskrav på materialet utan att det 

skulle innebära ett högre pris. Kommunikationen mellan fabriken och varje leverantör 

skulle också förbättras vilket borde leda till ett bättre samarbete med högre kvalitet och 

färre avvikelser som resultat. Detta skulle möjliggöra ytterligare minskning av lager-

hållningen. 

 

Arbete för att förbättra layout och införa nya tekniska lösningar skulle kunna förbättra 

flödet genom processen. De flaskhalsar som finns i produktionen kan byggas bort ge-

nom vissa ändringar i layouten (se figur 22 & 23). Detta skulle innebära kortare ledtid 

på grund av mindre väntan och en flexiblare produktion samt underlätta vid en framtida 

taktökning. Nya tekniska lösningar så som dörrmoduler och användning av fler skruv-

dragararmar skulle också bidra till ett effektivare flöde och kortare ledtid. 

 

P2 

Utförs dessutom samtliga åtgärder i kategori P2 skulle det innebära ytterligare förbätt-

ringar inom: 

 Ledningens upplevda engagemang 

 Arbetsmiljö i produktionen 

 Färdigbehandlat material 

 

En engagerad ledning utgör grunden i Demings sex hörnstenar för offensiv kvalitetsut-

veckling. Ledningen bör skapa en kultur som främjar kvalitetsutveckling och får samtli-

ga medarbetare att känna sig delaktiga (Bergman & Klefsjö, 2010). Utan en ledning 

som engagerar sig i kvalitetsarbetet kommer inte heller medarbetarna att göra det. En 

egen vision och policy förmedlar vad Gullringens ledning vill och skapar gemensamma 

mål för samtliga medarbetare. Ett ökat arbete med förbättringsteamen skulle ta tillvara 

på medarbetarnas kreativitet och kunskap samt öka känslan av delaktighet. De resurser 

som friställdes genom åtgärderna i kategori P1 skulle kunna användas till detta arbete. 
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En förbättring i arbetsmiljön i produktionen skulle gynna både medarbetarna och före-

taget genom minskad sjukfrånvaro och högre produktivitet. En automatiserad transport-

skena i vägglinan samt en arbetsplattform vid spacklingen skulle minska arbetsbördan 

för de som arbetar vid stationerna och samtidigt korta ned ledtiden. Det ovan nämnda 

förbättrade samarbetet med leverantörerna skulle troligtvis göra det möjligt att beställa 

färdigbehandlat material, som till exempel färdigkapade reglar, utan extra kostnad. Det-

ta skulle frigöra mycket arbetstid som kan användas till kvalitetsarbete, bemanningsför-

stärkning vid störningar eller i produktionen vid framtida taktökning. Användningen av 

färdigbehandlat material skulle också minska antalet interna transporter, korta ledtiden 

samt minska fabrikens lokalbehov.  

 

P3 

Utförs dessutom samtliga åtgärder i kategori P3 skulle det innebära ytterligare förbätt-

ringar inom: 

 Ledtid  

 Bemanningsflexibilitet 

 

Installationen av en torkbox vid fasadtillverkningen skulle minska torktiden efter mål-

ning. Detta skulle innebära en kortare ledtid och en produktion närmare JIT-idealet. 

 

Att sprutmåla fasadkassetterna istället för att måla dem för hand skulle göra det möjligt 

för en person att utföra arbetet istället för de två som gör det i dagsläget. Detta gör det 

möjligt att förbereda nästa kassett samtidigt som målningen sker vilket skulle korta led-

tiden ytterligare. 

 

Bemanningsflexibiliteten i produktionen är viktig för att säkerställa kvaliteten på pro-

dukterna vid personalrotation. Ledningen vill att samtliga medarbetare skall kunna arbe-

ta vi minst två stationer längs produktionsledet. Detta gör det möjligt att kompensera för 

personalbortfall vid sjukdom samt att förstärka bemanningen på en station vid eventuel-

la produktionsstörningar. De varierande arbetsuppgifterna minskar också risken för för-

slitningsskador på personalen. Risken med personalrotation är att det kan uppstå miss-

förstånd och feltolkningar av ritningar. Att införa stationsspecifika ritningar samt att 

byta ut pappersritningar mot digitala ritningar bör minska risken för dessa feltolkningar. 
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Ritningarna skall inte innehålla mer information än vad som krävs för att utföra arbetet 

vid stationen. De skall också vara regelbundet uppdaterade för att motverka felproduk-

tion. Ett datasystem med ritningar skulle kunna uppdateras varje morgon och personalen 

skulle själva kunna välja hur mycket information som visas på ritningen genom att 

släcka alternativt tända olika lager i CAD-ritningen. Datasystemet skulle också kunna 

användas för att snabbt registrera produktionsstörningar så att ledningen kan omfördela 

resurser på optimalt sätt. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Då författarna valt att begränsa sin studie till elementtillverkningen kan ett förslag vara 

att fortsatta studier behandlar modulmontaget alternativt förtillverkningen. På grund av 

den korta tid som författarna hade till förfogande så skulle även en längre studie av ele-

menttillverkningen rekommenderas.  

 

De förbättringsmöjligheter som framkommit i denna rapport och som bör undersökas 

vidare är främst möjligheten till en minskad lagerhållning och färre leverantörer.  

Kalkylen i denna rapport är förenklad men visar ett intressant resultat. Fler jämförelse-

kalkyler på olika typer av projekt med högre detaljgrad vore intressant för att vidare 

undersöka detta resultat. 
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BILAGA 1 

INTERVJUFRÅGOR: Lennart Nylin (Kund) 

1. Vad har du för tjänst? Bakgrund, ansvarsområde etc. 

2. Har du erfarenhet av att jobba med prefabricerade byggdelar? 

3. Vad anser du vara de tre viktigaste egenskaperna hos ett prefabelement? 

4. Finns det återkommande problem som är typiska för prefabelement? 

5. Vad anser du att prefab-tillverkaren borde förbättra med sina produkter? 

6. Vad är de största fördelarna resp. nackdelarna med prefabbyggnation? 

7. Hur tror du att användandet av prefabelement kommer att se ut i framtiden? 

8. Vad har du för baskrav (Kanomodellen) på prefabelement? 

9. Prestandakrav? 

10. Vad vill du att prefableverantörerna börjar göra i framtiden? (extraegenskaper) 

  



 

BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR: Malin Eriksson (Controller) 

1. Vilka säljer ni till? 

2. Hur många anställda har ni? 

3. Har ni en kvalitetspolicy samt vision? 

4. Hur engagerar ledningen sig i kvalitetsutvecklingen? 

5. Har ni ett system för att fånga upp förbättringsförslag från medarbetare? 

6. Erbjuder ni era medarbetare utbildning/fortbildning? 

7. Använder ni er av standardiserade lösningar? 

8. Vad tror du att vi kan tillföra till er verksamhet? 

 

9. Vad är det kunden efterfrågar hos er? Baskrav, Prestanda, extra…. 

10. Har ni regelbundna kundundersökningar/ kunskapsåterföring? 

11. Har ni många leverantörer? 

12. Har ni gjort någon leverantörsbedömning? 

13. Får ni ofta avvikande material/produkter från leverantörer? 

 

14. Vilka är de vanligaste felen i produktionen? 

15. Hur vanligt är det med reklamationer? 

16. Hur hanterar ni avvikelser i produktionen? 

17. Hur lång ledtid har ni på en typisk produkt? 

18. Finns det flaskhalsar/kritiska punkter i er produktion? 

19. Har era medarbetare specifika arbetsuppgifter eller jobbar de ”längs hela ked-

jan”? 

20. Produktlager? 

21. Var tror du att den största förbättringsmöjligheten finns i er organisation? 

22. Vad har ni för takttid? 

23. Finns det buffertar? 

24. Resursåtgång/station? 

 

  



 

BILAGA 3 

INTERVJUFRÅGOR: Roger Pettersson (Fabrikschef) 

1. Har ni en kvalitetspolicy samt vision? 

2. Hur engagerar ledningen sig i kvalitetsutvecklingen? 

3. Erbjuder ni era medarbetare utbildning/fortbildning? 

 

4. Vad är det kunden efterfrågar hos er? Baskrav, Prestanda, extra…. 

5. Får ni ofta avvikande material/produkter från leverantörer? 

6. Hur vanligt är det med reklamationer? 

7. Hur hanterar ni avvikelser i produktionen? 

8. Finns det flaskhalsar/kritiska punkter i er produktion? 

9. Har era medarbetare specifika arbetsuppgifter eller jobbar de ”längs hela ked-

jan”? 

10. Produktlager? 

11. Var tror du att den största förbättringsmöjligheten finns i er organisation? 

12. Vad är nästa steg i kvalitetsutvecklingen? 

13. Vad bestämmer lastordningen? 

14. Görs ritningarna på plats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 4



 

 


