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1. Syfte och Mål 
Den tekniska rapporten är utförd inom ramen för TiiN6 projektet ”Flödeseffektivitet i 
industriellt byggande” och avrapporterar delar av arbetspaket 1 ”Flödeseffektivitet i 
produktion”. Projektets övergripande syfte är att beskriva flödeseffektivitet som begrepp inom 
industriellt byggande. Grundförutsättningar för detta är att definiera mätetalet flödeseffektivitet 
inom kontexten för industriellt byggande. Vidare behöver flödeseffektivitet relateras till 
resurseffektivitet, ett mätetal som har sitt ursprung inom massproduktionen och kan kopplas 
ihop med dagens mest använda verksamhetsstrategi. De teoretiska grunderna till begreppen och 
dess samband är beskrivna i boken ”Detta är Lean” från Niklas Modig och Pär Åhlström (2015). 
I rapporten berörs även alternativa mätetal som genomloppstid, produktivitet och takttid samt 
begreppet flödesvinst. 
Arbetspaket 1 fokuserar på flödeseffektivitet i träbyggandets produktion. Rapporten beskriver 
genomförandet av 2 studier som genomfördes under 2016 och analyserades under 2016 och 
2017. Målet med arbetet har varit att ta fram en möjlig mätmetod för konkret mätning av flödes- 
och resurseffektivitet i industriella produktionssystem för träbyggföretaget och att tillsammans 
med studiens företagsrepresentanter granska nyttan av de framtagna mätetalen. Analysarbetet 
har pågått iterativt och på grund av det sträckt sig genomförande över en relativt  lång tid. 
Rapportens struktur försöker guida läsaren genom arbetet från bakgrundsbeskrivning i avsnitt 
2, metodbeskrivning i avsnitt 3, resultat och diskussion i avsnitt 4 till slutsatser i avsnitt 5 och 
några förslag till framtida forskning i avsnitt 6. 
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2. Bakgrund 
Begreppet ”flöde” härstammar ursprungligen från strömningsmekaniken och använts där för att 
beskriva vätskors eller gasers rörelser genom mass- eller volymflöde. Genom studierna kring 
Toyotas produktionssystem och definitionen av Lean (Liker 2004, Womack et.al. 1990) har 
begreppet vidgats från enbart rörelser av material eller information till att även innefatta 
skapandet av värde inom producerande eller administrativa processer.  
Att skapa ett jämnt flöde är basen inom Lean med målet att förbättra verksamhetsprocesser. 
Verktyg och tankesätt från Lean kan vara av allmänt intresse för företag aktiva inom byggande, 
men det är speciellt viktigt för industriellt byggande. Skillnaden mellan industriellt byggande 
jämfört med traditionellt byggande ligger i ansatsen att standardisera repetitionen i arbetet och 
kvalitetssäkra processen genom en plattform (Robertson och Ulrich 1998). I många fall blir 
detta synbart genom insatser inom produktionen som t.ex. automatisering, prefabricering 
inomhus i fabrik samt standardisering av antalet varianter och storleken på produkten. 
Satsningen på återkommande processer och permanenta produktionssystem gör att det 
industriella bygganandet kommer närmare verkstadsindustrin där Lean som strategi erbjuder 
verktyg och begrepp med t.ex. flöde och flödeseffektivitet som kan användas för att 
effektivisera produktionsprocessen. 
Genom plattformar blir det teoretiskt möjligt att flytta kundorderpunkten i värdekedjan så att 
produktionen delvis eller fullständigt kan startas innan kundorder, så kallad produktion mot 
lager. På grund av den höga graden av kundanpassning och produktens storlek är det dock 
standard att byggföretag producerar efter orderingång och arbetar i projektform för den 
specifika kundordern.  
För mätningar i arbetspaket 1 inom TiiN6 projektet ”Flödeseffektivitet i industriellt byggande” 
har två projekt genomförts vid ett industriellt byggföretag. Företaget är en entreprenör för 
flervåningshus med träregelkonstruktion. Dess byggprocess är uppdelad i prefabricering av 
volymelement i en fabrik innan transport och montage av volymerna på byggplatsen (bild 1). 
Den största delen av arbetet sker i fabriken, prefabriceringsgraden är hög och inkluderar bl.a. 
målning, plattsättning, rördragning, elarbeten samt interiör för bad och kök. Därför har fabriken 
valts som mätområde, byggplatsen är exkluderad.  
 

 
Bild 1. Montage av prefabricerade volymer på byggplatsen 
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3. Metodbeskrivning 
Kapitel 3.1 och 3.2  beskriver de två fallstudier som ingår i rapporten. Varje fallstudie innehåller 
ett projekt som hålls anonymt genom att kallas i rapporten för projekt Bergstopp och Compass. 
Kapitel 3.3 förklarar berörda produktionsavsnitt i studiernas produktionssystem. I kapitel 3.4 
definieras viktiga mätetal som använts. Kapitel 3.5 beskriver datainsamling medan analys 
skildras i 3.6. 
 
3.1 Fallstudie 1  - Projekt Bergstopp 
Fallstudie 1 behandlar projektet Bergstopp, som bestod av två separata hus, sammanlagt 16 
lägenheter bestående av två eller tre rum, som är prefabricerade av totalt 46 volymer. 42 av 
volymerna producerades i fabriken och ingick i studien, de övriga fyra producerades i en mindre 
fabrik för specialvolymer t.ex. fläktrum som exkluderades från studien.  
Syftet i studie 1 var att: 

• Utveckla en mätmetod som möjliggör mätning av resurseffektivitet, 
flödeseffektivitet och genomloppstid 

• Utvärdera projekt Bergstopp i produktionssystemet med relevanta mätetal  
• Kvantifiera variation mellan olika typer av volymer 
• Undersöka möjliga lärande-kurvor 
• Validera själva mätmetoden 

Projektet Bergstopp valdes som fallstudie då företaget för första gången provade ett nytt sätt 
för själva badrumskonstruktionen, en så kallad badrumspod, i ett skarpt projekt. I projektet 
utformades hälften av lägenheterna med en badrumspod och resterande enligt dåvarande 
standardmetod.  I dåvarande standardmetoden utgår man från ett kompositgolv (bild 2) och 
bygger upp badrummet med hjälp av volymens väggelement med efterföljande komplettering 
med bl.a. spackling och ytskikt. Den nya metoden består av ett komplett badrum, badrumspod 
(bild 3), som tillverkas av en extern leverantör och levereras till monteringslinjen. Syftet med 
badrumspodden härstammar från interna krav på produktionen att minska torktider kring 
badrummens ytskikt, det vill säga plattsättning, våtrumsmatta, spackling samt målning genom 
flytt av arbetsmoment och dess torktider ut från kompletteringslinjerna till underleverantören. 
Totalt åtta badrumspoddar levererades till åtta lägenheter i projektet, medan åtta lägenheter 
producerades enligt dåvarande standardmetod, vilket gav möjligheten att jämföra de båda 
badrumsvarianterna. I fortsättningen av rapporten benämns den dåvarande standardmetoden 
med kompositgolv för Golv och varianten med badrumspod för Pod.  
 

 
Bild 2. Kompositgolv monterat på ett golvelement  
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Bild 3. Badrumspod levererad till montering 
 
3.2 Fallstudie 2  - Projekt Compass 
Ett uttalat mål från företagets sida inför fallstudie 2 var en kvantifiering av en eventuell 
flödesvinst. Uttrycket flödesvinst definierades av en företagsrepresentant i ledande befattning  
enligt följande: 
”Vi räknar ut hur mycket vi tjänar genom att gå snabbare och förutsätter att allt säljs. … vi 
räknar hur takten förändras för att bestämma flödesvinsten och arbetar igenom alla 
funktionerna: projektering, inköp, fabrik, byggplats och räknar plus och minus.” 
Inför studie 1 uppskattades att flödesvinsten genom införandet av pod-lösningen för badrum 
skulle resultera i en reduktion på 12 timmar per badrum, en siffra som i analysen varken kunde 
bekräftas eller avfärdas. Frågan konkretiserades därför av en företagsrepresentant inför 
mätningarna i fallstudie 2 med målet att: 
 ”Få ut… vilka eventuella vinster det finns då vi använder poddar, bortsett från de reducerade 
timmarna som är en direkt följd av att vissa moment försvinner från fabriken som exempelvis 
plattsättning osv. Denna eventuella vinst/ reduktion av timmar skulle jag vilja ha kvantifierad 
i antal timmar eller som en procentuell reduktion av totala antalet timmar.” 
Mätobjektet i studie 2 var hus D. Hus D i projektet Compass bestod av 56 volymer. 
Produktionsetapperna 1 och 2 bestod av 24 volymer Komplettor och 4 volymer med 
gemensamma badrum. Produktionsetappen 3 bestod av 18 volymer Student-1:or. Trapphus, 
fläktrum och hisstopp producerades i en mindre fabrik för specialvolymer och ingick inte i 
mätningen. Student-1:or är en volym som innehåller en 1-rums-lägenhet på 24 kvm framtagen 
som studentbostad, komplett med badrum, köksvrå, sov- och vardagsrumsdel. Student-1:or 
producerades enligt det inarbetade arbetssättet att utgå från ett kompositgolv (bild 2) och bygger 
upp badrummet med hjälp av volymens väggelement med efterföljande komplettering med bl.a. 
ytskikt. Komplettor är en volym på totalt 32 kvm som ger två 1-rums-lägenheter på 16 kvm var, 
framtagen som studentbostad, komplett med badrum, köksvrå, sov- och vardagsrumsdel. 
Komplettor producerades med hjälp av badrumspod (bild 3) och förmonterade köksmoduler 
(bild 4) som levererats till volymsmonteringen. Analysen kommer att ta hänsyn till användandet 
av både badrumspod och köksmoduler. Skillnaden mellan Student-1:or och Komplettor är 
specificerad i tabell 1.  
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Bild 4. Förmonterade köksmoduler till Komplettor 
 
Tabell 1. Specificering av Student-1:or och Komplettor i studie 2 
Parameter Student-1:or Komplettor 
Boyta per volym [m2] 24 32 
Antal kompletta lägenheter i volymen 1 2 
Prefabricerade delsystem - Badrumspod; Köksmoduler 
Antal volymer i projekt Compass hus D 18 24 

 
3.3 Produktionssystemet 
Företaget i fallstudierna har en byggprocess som är uppdelat i ett permanent produktionssystem 
för prefabricering av volymer i fabrik samt produktion på byggplatser där volymerna 
slutmonteras och färdigställs. Företagets produktionssystem i fabrik kan beskrivas som fyra 
separata linjer för plana elementet, en för golv, två för väggar och en för tak, en monteringslinje 
där volymmonteringen sker, tre parallella kompletteringslinjer för färdigställandet av el- och 
vattenanslutningar, ytskikt,  garderober, badrum och köksinredning, en täckningslinje för 
förberedelser inför transport samt en produktionsanläggning för specialvolymer. 
En betydande del av produktionsflödet och de avsnitt som ingick i studie 1 är visualiserat i bild 
5. Studie 1 innefattar golvlinjen, monteringslinjen, de 3 kompletteringslinjerna samt bufferten 
mellan golv- och monteringslinjen. Flödesenheten, det vill säga mätobjekten i studierna, är de 
plana golvelementen före volymmonteringen och de monterade volymerna efter montering. 
Flödesenheterna rör sig enligt first-in-first-out genom linjernas arbetsstationer och bufferten 
och kommer kallas neutralt för flödesenhet i samband med ekvationer och 
produktionssystemets funktionalitet i rapporten eller mer konkret för volym när kopplingen till 
studiernas varianter dominerar. Linjernas arbetsstationer och bufferten är visualiserade och 
numrerade med bokstavs/sifferkombinationer i figur 1 och används i studiernas datainsamling 
och analys. 
Studie 2 skiljer sig på två punkter från studie 1 gällande produktionssystemet. Bufferten mellan 
golv- och monteringslinjen hade byggts om till en transportbana, som dessutom användes som 
tillfälliga arbetsstationer under monteringen av Komplettor (P1, P2, P3 i figur 2). Golvlinjens 
fyra första arbetsstationer exkluderades från studie 2 pga högre fokus på monteringen jämfört 
med studie 1. Golvlinjens sista arbetsstation (G5) observerades i studie 2 när monteringens 
personal påbörjade sina aktiviteter. 
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Figur 1. Produktionsflöde och avsnitt som ingick i studie 1 (gul markering) 
 

 
Figur 2. Produktionsflöde och avsnitt som ingick i studie 2 (gul markering) 
 
3.4 Definition av mätetal 
Det är ett vedertaget arbetssätt att utvärdera ett system genom att definiera, beräkna och följa  
upp mätetal.  Möjliga benämningar är produktivitet, prestation eller lönsamhet. 
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De flesta mätetal utgår från att ett system har ett mätbart resultat av processen, output, och 
kvantifierbara ingående element, input, som man kan analysera separat eller i relation till 
varandra. Studie 1 och 2 använder sig i grunden av ett koncept från Modig och Åhlström (2015) 
med två effektivitetsbegrepp som utgångspunkt, resurseffektivitet och flödeseffektivitet. 
Resurseffektivitet fokuserar på att använda resurserna så bra som möjligt. Detta fokus har varit 
en bas i den industriella utvecklingen under de senaste århundradena och har möjliggjort en 
dramatisk minskning av produktionskostnaderna. Resurseffektivitet kan användas för att 
uttrycka en materialnyttjandegrad, t.ex. utbyte, eller beskriva hur mycket vi använder en 
tillgång under en viss tid, t.ex. beläggning av en maskin, arbetsstation eller operatör. Studierna 
1 och 2 bygger på den tidsmässiga dimensionen av resurseffektivitet och använder följande 
grundläggande definition: 

Resurseffektivitet =
Tidsmässigt nyttjande av resurs

Specifik tidsperiod
  %         (1) 

 
Resurseffektivitet fokuserar på att nyttja nödvändiga resurser för en process så mycket som 
möjligt samt fokuserar på de resurser som överför värdet från resursen till produkten under 
själva produktionsprocessen. Ändrar man perspektivet till produkten kan man även beskriva 
värdet som produkten mottar på dess väg genom ett system. Förutsatt att produkten flödar 
genom systemet, blir produkten till en flödesenhet. Aktiviteterna som höjer flödesenhetens 
värde, kallas för värdeskapande aktiviteter. Relaterar man summan av den värdeskapande tiden 
med flödesenhetens genomloppstid får man flödeseffektivitet som beskriver hur stor andel av 
flödesenhetens tid inom systemet som utgörs av just aktiviteter där själva kundvärdet framställs:  
 

Flödeseffektivitet =
Summa av värdeskapande tid

Genomloppstid
  %         (2) 

 
Genomloppstiden av en produkt genom ett system kan antingen definieras från ett 
funktionsperspektiv som i ekvation 3 (Hopp and Spearman 2008; Koskela 1992) eller 
värdeperspektiv som i ekvation 4 (Jones and Womack 2002; Rother and Shook 2009) och är 
den tiden som det tar för en flödesenhet att flöda genom systemgränserna av en process från 
början till dess slut (Modig och Åhlström 2015): 
 
Genomloppstid =  Processtider +  Kontrolltider +  Väntetider +  Transporttider    (3) 
 
Genomloppstid =  Värdeskapande aktiviteter +  Icke värdeskapande aktiviteter     (4) 

 
Värdebegreppet härstammar från Lean-filosofin och brukar fokusera på vad kunden anser som 
värdefullt (Reinertsen 2009). I de flesta fall betraktas endast processtiderna som värdeskapande 
aktiviteter, men beroende på ståndpunkten kan även kontroller, transport eller väntan som 
exempelvis tidsberoende förädling genom lagring vara värdeskapande.  
Mätningar i studierna 1 och 2 bygger på logiken att både resurs- och flödeseffektivitet innehåller 
viktiga aspekter för framgångsrika företag. Resurseffektivitet mäter hur mycket involverade 
resurser används. Detta är en viktig parameter för att hålla de resursberoende kostnaderna på 
en låg nivå. Flödeseffektivitet mäter hastigheten i värdetransformering från resurserna till 
produkten. 
Genom att prioritera flödeseffektiviteten, minskas generellt sett leveranstider, lagernivåer, 
materialhantering och relaterade skador, kapitalbindning samt att fokus hamnar på aktiviteter 
som skapar kundvärde.  
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Ett alternativt tidsmått är takttid eller takten som är den genomsnittliga tiden mellan det att två 
flödesenheter kommer ut ur en process (Modig och Åhlström 2015). Beräkningen kan även  
kopplas till ett definierat kundbehov som fördelas på produktionens tillgängliga tid med målet 
att skapa en jämn produktion (Hopp and Spearman 2008). 
 
3.5 Datainsamling 
3.5.1 Grundläggande metodval för datainsamling för studierna 1 och 2 
För studierna 1 och 2 har det varit en fundamental frågeställning, hur nödvändig data för 
beräkningarna och analysen skulle samlas in. Tabell 2 visar några alternativa metoder eller 
datakällor som skulle kunna komma i fråga samt några parametrar som måste beaktas för urval 
av lämplig metod.  
Vid Tidsstudier följs en produkt eller arbetsstation, där tidsåtgång per arbetsmoment klockas 
manuellt.  
Samma möjligheter erbjuder Videofilmning. Jämfört med tidsstudier tillkommer ökat 
arbetsbehov för teknikhandhavande samt att den fysiska miljön på arbetsplatsen kan förhindra 
videofilmning. Inspelningarnas stora fördel är analysmöjligheter, dessa kan modifieras efter 
inspelningar samt att arbetsledare och operatörer kan involveras. Tidsstudier och videofilmning 
har potential att leverera hög datakvalitet av det som i praktiken mäts. Observatörens eller 
kamerornas närvaro kan dock påverka operatörernas beteende och därmed datakvalitén 
negativt. En annan nackdel är att fackliga organisationer och operatörerna själva har synpunkter 
på att mätningarna gör intrång i människornas personliga integritet.  
Företagets Rapporteringssystem och Operatörsrapportering är två alternativa metoder för 
datainsamling. Ett installerat rapporteringssystem kan leverera meningsfull data till analysen 
utan behov av separat mätning och påverkan av system och människor om datakvalitén matchar 
behovet. Stämmer inte tillgänglig och nödvändig data överens, kan operatörerna samla in 
kompletterande data vid sidan om rapporteringssystemet, detta skapar dock ett extra 
arbetsmoment. Nackdelarna med de båda metoderna är att datakvalitén kan vara osäker på 
grund av varierande beteende och motivation från berörda operatörer.  
En alternativ mätmetod är Frekvensstudier. Freivalds och Niebel (2009) utpekar 
frekvensstudier som ett effektivt alternativ för att samla produktionsrelaterade data som 
exempelvis beläggningsgrader och processtider och kan leverera samma information som 
tidsstudier till avsevärt lägre arbetsinsats för själva mätningen.  

 
Tabell 2. Alternativa metoder eller källor för datainsamling och några parametrar för urval 

Metoder eller källor 
för datainsamling 

Lämplig 
storlek av 
mätobjekt 

Mätinsats 
av 

observatör 

Datakvalitet 
(bortsett från 

beteende-
påverkan) 

Möjliga synpunkter 
angående personlig 

integritet 
Beteende-

påverkan på 
operatörer 

Andra faktorer 

Tidsstudier begränsat högst hög stor störst  

Videofilmning begränsat hög högst störst stor analys-
möjligheter 

Rapporteringssystem obegränsat minst osäkert minst minst  

Operatörsrapportering mellan liten osäkert liten liten  

Frekvensstudier mellan mellan mellan mellan mellan  
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I avstämning med företagets representant valdes frekvensstudier som lämplig metod för 
datainsamlingen. Urvalet skedde i praktiken enligt uteslutningsmetoden. Beslutet att inkludera 
alla 42 volymer av projektet Bergstopp i studie 1 togs, då dessa flödesenheter påverkar varandra 
i produktionssystem och arbetslagen rör sig mellan dessa.  
Antal flödesenheter och storleken av mätområdet gjorde det i praktiken orimligt att kunna 
genomföra tidsstudier på alla involverade arbetsstationer och objekt. Även videoinspelning 
bedömdes som ogenomförbart. Företagets kalkyl- och produktionsrapporteringssystem är 
potentiella datakällor och innehåller operatörernas verklig nerlagda tid per dag och arbetslag. 
Tyvärr saknas kopplingen till flödesenheten som producerats, så verklig nerlagd arbetstid för 
flödesenhet är okänd. I företagets kalkylsystem finns planeringsunderlag som möjliggör en 
skattning av tidsåtgång för varje enskild flödesenhet. Detta används dock inte för planering på 
volymnivå, kontrolleras inte löpande och uppdateras inte i fas med ändringar i 
produktionssystemet. Operatörbehovsplanering (dvs antalet operatörer i arbetslagen som 
behövs för produktionen) sker istället på projektnivå. Då varken kalkyl- eller 
produktionsrapporteringssystem ger information för att beräkna resurs- eller flödeseffektivitet 
valdes frekvensstudier som mätmetod.  
 
3.5.2 Frekvensstudier och definition av observation 
Frekvensstudier bygger på statistiska metoder, där slumpmässiga objekt studeras vid fasta 
tidsintervall eller fasta objekt studeras vid slumpmässiga tidsintervall (Almström och 
Kinnander 2011).  För studierna 1 och 2 betraktas arbetsstationer i produktionsavsnitten som 
fasta objekt, dessa är numrerade med en bokstavs- och sifferkombination (figur 1 och 2). Den 
tänkta arbetsgången är att observatören går en fast runda genom produktionsavsnitten och 
antecknar antingen i en förberedd Excel-tabell eller på ett formulär som följer volymen (bild 
5). Följande information dokumenteras i en enskild observation: 

- Flödesenhet/ volym 
- Datum/Klockslag 
- Observatör 
- Arbetsstation (figur 1 och 2) 
- Arbetslag (vilka, antal operatörer) 
- Arbetslagets typ av aktivitet (tabell 3) 
- Anmärkningar (t.ex. typ av stödjande aktivitet) 

 

 
Bild 5. Ifyllt formulär som följde volymen 
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Målet att mäta flödeseffektivitet kräver bedömning av värdeöverföring från resurser, t.ex. 
arbetslag, operatörer och maskiner till flödesenheten. I samtliga arbetsstationer sker 
värdeskapandet genom manuella arbetsmoment. Detta innebär att arbetslagens aktiviteter 
behöver observeras och kategoriseras i totalt fyra aktivitetstyper a) Värdeskapande, b) 
Stödjande, c) Väntan och d) Oklar som beskrivs mer i tabell 3. Detaljnivån valdes med avsikten 
att mäta arbetslaget, inte enskilda operatörer.  
 
Tabell 3. Arbetslagens aktivitetstyp 

Aktivitetstyp Uppgift / aktivitet 

Värdeskapande processuppgifter med direkt värdeöverföring från 
arbetslagen till flödesenhet 

Stödjande planering, materialhantering, rengöring, underhåll 

Väntan störning, väntan, personlig tid 

Oklar odefinierade arbetsuppgifter 

 
De ursprungliga ekvationerna 1 och 2 för beräkning av flödes- och resurseffektivitet är baserade 
på tidsenheter och uttrycks i procent. Frekvensstudier levererar primärt ett diskret antal 
observationer som beskriver Var-När-Vem-Vad-kombinationer, så ekvationerna behöver 
anpassas till det insamlade datamaterialet. Jones och Womack (2002) beräknade antalet 
värdeskapande aktiviteter i förhållande till det totala antalet steg i en produkts 
försörjningskedja. Även relationen av två diskreta siffror som exempelvis antal observationer, 
levererar ett resultat som uttrycks i procent. Med samma logik omdefinieras ekvationen för 
flödeseffektivitet att vara en relation av antalet värdeskapande observationer till det totala 
antalet observationer som beräknas för enskilda volymer eller aggregerat för t.ex. volymtyp: 

 

Flödeseffektivitet =  
∑ värdeskapande observationer

∑ observationer 
  %         (5) 

 
En observation innehåller alltid exakt en flödesenhet, så fokus ligger på volymen och antalet 
gånger som en volym eller volymtyp har observerats och om den mottar värde under 
observationen. En värdeskapande observation definierar en observation där minst ett arbetslag 
har genomfört en värdeskapande aktivitet i eller kring den flödesenheten. Det kan finnas noll, 
en eller flera arbetslag som observeras i en enskild observation. Utan arbetslag sker ingen 
värdeskapning i rapportens studier. Antalet operatörer under en observation varierar mellan noll 
till nio. Varje operatör tillhör exakt ett arbetslag.  
En operatörsobservation innehåller exakt en operatör tillhörande sitt arbetslag, exakt en 
flödesenhet samt en aktivitetstyp (tabell 3) som operatören genomför under observation i eller 
kring flödesenheten. Operatörsobservationer används för att beräkna resurseffektivitet. Alla 
värdeskapande och stödjande aktiviteter anses vara nyttjande av en resurs medan väntan och 
oklara aktiviteter inte anses vara det. Resurseffektivitet omdefinieras därmed som: 
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Resurseffektivitet =  
∑ värdeskapande + stödjande operatörsobservationer

∑ operatörssobservationer
 % (6) 

 
I studiernas produktionssystem har de flesta arbetslagen arbetsuppgifter utanför flödesenhet-
erna och även utanför observationsområdet som exempelvis materialhämtning och möten. I 
studierna 1 och 2 observerades enbart arbetslagens aktiviteter i eller kring en flödesenhet med 
tydlig koppling till denna. Denna begränsning valdes av mättekniska skäl då frekvensstudier 
bygger på observationer av ögonblicksbilden. Konsekvensen av att inte inkludera arbetslagets 
samtliga aktiviteter är att osäkerheten ökar, dock görs bedömningen att de arbetsmoment som 
ingår i frekvensstudien täcker merparten av arbetslagens aktiviteter och därmed är precisionen 
acceptabel. 
Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att varje observation är kopplad till exakt en 
flödesenhet med varierande antal arbetslag och operatörer. Resultatanalysen kan ske för en viss 
volym, en definierad volymtyp eller alla volymer beroende på frågeställning t.ex. möjlig 
närvaro av arbetslag samt antal och aktivitetstyp av deras operatörer. 

 
3.5.3 Fallstudie 1  - Projekt Bergstopp 
Mätningarna av projektet Bergstopp förbereddes under våren 2016 och genomfördes under 11 
efterföljande produktionsdagar: 

2016-06-29 - 2016-07-01 (ons-fre) 
2016-07-04 - 2016-07-08 (mån-fre) 
2016-08-08 - 2016-08-10 (mån-ons) 

Uppehållen i mätningarna berodde på helg utan verksamhet samt semesterstängning, där dock 
några aktiviteter i produktionssystemet genomfördes. Observationen omfattar golvlinjen, 
monteringslinjen, alla tre kompletteringslinjer samt buffert och transportbanor mellan linjerna 
(figur 1), totalt 55 observationspositioner. 
Den 29:e juni kl. 11:06 observerades första golvelementet i golvlinjen på arbetsstation G1 kort 
efter dess produktionsstart. Den 6:e juli kring 12:00 påbörjades det sista golvelementet på 
samma station, nästan samtidigt som den första volymen lämnar observationsområdet till 
volymstäckningen, den sista volymen lämnar den 10:e augusti kl. 13:05. Observationerna ägde 
rum under alla produktionsdagar mellan ca. kl. 07:30 och kl. 16:00, produktionen var dock 
bemannad från 5:45 till 1:00 i tre olika skift (morgon, dag, kväll) med huvuddelen av 
operatörerna på plats under dagtid mellan 07:00 till 16:00. 
Under observationstiden eftersträvades en mätcykel på ca 15 minuter, bortsett från raster. 
Genomförandet skedde via en runda genom produktionsavsnitten som anpassats efter 
flödesenheternas positioner, där observatören antecknade händelserna vid alla berörda 
arbetsstationer. I mitten av projektet befann sig många flödesenheter i produktionssystemet. För 
att hålla mätcykeln kring målvärdet, delades observationsområdet mellan upp till 3 observatörer 
som samtidigt observerade, t.ex. att huvudobservatören observerade golv- och monteringslinjen 
medan 2 övriga observatörer observerade var sin kompletteringslinje (ser figur 1). Övriga 
observatörer var doktorander från Luleå Tekniska Universitet som introducerades av 
huvudobservatören, tillika rapportens författare, som alltid var på plats under observationerna.  
Utfallet av mätcykeltiden hamnade på mellan 10-20 minuter pga mindre skillnader i tidsåtgång 
mellan observationer, skillnaden mellan observations- och produktionstid samt arbetslagens 
och observatörernas raster. Som en konsekvens bedöms tidsintervallen för frekvensstudien vara 
slumpmässiga. Teorin bakom frekvensstudier indikerar att en exakt cykeltid för observationen 
inte är något krav för att kunna använda resultaten så länge antalet observationer är tillräckligt 
många. Metodens tillförlitlighet ökar med stigande antalet observationer. Det nödvändiga 
antalet kan beräknas exakt, om mätvärdets resultatvärde och dess toleranser kan uppskattas 
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(Freivalds och Niebel, 2009). Detta var inte fallet i studie 1, så observationsfrekvensen på 15 
minuter valdes för att skapa en mängd data som tillåter slutsatser och rekommendationer för 
kommande mätningar.  
Medelvärdet för antalet observationer per flödesenhet nådde 132 i studie 1 med en 
standardavvikelse på 6,4 som indikerar att spridningen mellan flödesenheter var låg. 
Sammanlagt samlade observatörerna in data till 5560 observationer som beskriver hur 
projektets 42 flödesenheter rörde sig genom systemet och när värdeöverföringen från 
arbetslagen skedde.  
 
3.5.4 Fallstudie 2  - Projekt Compass 
Mätningarna av studie 2 förbereddes under oktober 2016 och genomfördes under 10 
efterföljande produktionsdagar: 

• 2016-11-09 - 2016-11-11 (ons-fre) 
• 2016-11-14 - 2016-11-08 (mån-fre) 
• 2016-11-21 (mån) 

Uppehållen i mätningarna berodde på helger utan verksamhet. Mätningarna omfattar 
golvlinjens sista station, monteringslinjen, alla tre kompletteringslinjerna samt transportbanor 
mellan linjerna (figur 2), totalt 49 observationspositioner.  
Studie 2 skiljer sig i två punkter från studie 1 gällande produktionssystemet. Bufferten mellan 
golv- och monteringslinjen hade byggts om till en transportbana, som dessutom användes som 
tillfälliga arbetsstationer under monteringen av Komplettor (P1, P2, P3 i figur 2). Golvlinjen 
exkluderades från studie 2 pga högre fokus på monteringen.  
Den 9:e november kl. 13:28 flyttas första golvelement i golvlinjen till arbetsstationen G5, den 
16:e november kl. 15:56 det sista golvelementet. Den 14:e november på kvällsskiftet lämnar 
den första volymen observationsområdet till volymstäckningen, den sista volymen lämnar 
kvällsskiftet den 21:a november. Observationerna ägde rum under alla produktionsdagar mellan 
ca. kl. 07:00 tom kl. 16:00 i monteringen och till ca. kl. 21:00 i kompletteringslinjerna. 
Produktionen var bemannad från 5:45 till 1:00 i tre olika skift (morgon, dag, kväll) med 
huvuddelen av operatörerna på morgon- och kvällsskiften.  
Under observationstiden eftersträvades en mätcykel på ca 8 minuter i monteringen och 20 
minuter i kompletteringen. Ändringarna i mätcykeln jämfört  med studie 1 genomfördes för att 
öka datakvalitén i monteringen.  
Huvudobservatören, tillika rapportens författare, ansvarade för observationerna i monteringen, 
medan ytterligare en observatör observerade kompletteringen. Observationerna i  
kompletteringslinjerna skedde av två upplärda studenter från Luleå Tekniska Universitet som 
genomförde praktik på företaget och observerade tidsmässigt förskjutet, dvs inte samtidigt i en 
form av skiftupplägg för att täcka en större del av produktionstiden. Genom detta upplägg 
förbättrades proportionen mellan observations- och produktionstid, en faktor som visade sig 
vara för låg för vissa frågeställningar i studie 1 (tabell 4).  
  
Tabell 4. Skillnader i observationscykel och förhållandet observationstid/produktionstid i 
studierna 1 och 2 
  Studie 1 Studie 2 
Antal flödesenheter i mätningen 42 46 
Mätcykel i minuter   

- Golvlinjen 15 - 
- Monteringslinjen 15 8 
- Kompletteringslinjerna 15 20 
Observationstid / Produktionstid i % 50 71 
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Genomförandet av observationen skedde via en runda genom produktionsavsnitten, där 
observatören antecknade händelserna vid alla berörda arbetsstationer. Sammanlagt samlade 
observatörerna in data till 4460 observationer som beskriver hur projektets 46 flödesenheter 
rörde sig genom systemet och när värdeöverföringen från arbetslagen skedde. 
 
3.6 Dataanalys 
Databasen som resultat av de sammanlagda observationerna tillåter analys på olika nivåer, t.ex. 
alla volymer och arbetslag alternativt enskilda volymer eller arbetslag. Ju högre aggregering av 
data, desto större antal observationer tas hänsyn till och enstaka möjligen ovanliga 
observationer jämnas ut, med andra ord den statistiska säkerheten ökar. För att kunna analysera 
data inte bara på det totala projektet eller enskilda flödesenheter, har alla 42 volymer 
kategoriserats i 6 volymtyper, definierade efter likhet i konstruktion. De två varianter av kök-
bad-volymer definieras ”Kök&bad pod” (bild 6) respektive ”Kök&bad golv” med 8 volymer 
var. Övriga volymtyper är ”Två sovrum” med totalt 6 volymer, ”Trapphus” med 4 
volymer, ”Vardagsrum” med 6 volymer (bild 7) och ”Sov-&vardagsrum” med 10 volymer. 
Dataanalysen baserades på ekvationerna 3-6.  
 

  
Bild 6. Exempel för volymtyp ”Kök&bad pod” 
 

  
Bild 7. Exempel för volymtyp ”Vardagsrum”  
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4. Resultat och diskussion 
I följande kapitel presenteras och diskuteras studiernas resultat uppdelat efter olika mätetal eller 
frågeställningar. 
 
4.1 Flödeseffektivitet 
Tabell 5 visar data som behövs för att kalkylera flödeseffektiviteten enligt ekvation 5. 
Resultaten visualiseras i figur 3. 
 
Tabell 5. Antal observationer per volymtyp och flödeseffektivitet för studie 1 

Volymtyp Kök&bad 
pod 

Kök&bad 
golv 

Två 
sov-
rum 

Trapp-
hus 

Vardags-
rum 

Sov-
&vardags-

rum 

Alla 
volymer 

Antal volymer 8 8 6 4 6 10 42 
Antal observationer / 

volym 134 134 133 134 129 131 132 

Antal observationer per 
volymtyp totalt 1069 1070 799 536 776 1310 5560 

- med arbetslag 
närvarande 640 622 332 175 166 477 2412 

- med värdeskapande 
aktivitet 501 512 249 119 147 369 1897 

Flödeseffektivitet 47% 48% 31% 22% 19% 28% 34% 

 

Figur 3. Flödeseffektivitet per volymtyp för studie 1 
 
Flödeseffektiviteten uttrycker antalet observationer med minst ett arbetslag med en 
värdeskapande aktivitet kopplat till flödesenheten i förhållandet till det totala antalet av 
observationer. Siffran beskriver hur mycket värdeskapande flödesenheten får under dess 
genomloppstid genom produktionssystemet. Skillnaden mellan volymtyperna ger information 
om variationen mellan dessa. Denna variation måste hanteras inom produktionssystemet och av 
arbetslagen. Logiken med användandet av frekvensstudier är att skapa en korrelation mellan 
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antalet observationer och tid, t.ex. att volymtypen ”Vardagsrum” mätt med 19 % 
flödeseffektivitet, tar emot värdet av arbetslagen under 19 % av dess genomloppstid genom 
produktionssystemet (Freivalds och Niebel, 2009).  
19% kan uppfattas lågt, men Jones och Womack (2002) visar en försörjningskedja från en 
vindrutetorkare som uppnår en flödeseffektivitet på 0,08% och påstår att så låga siffror är 
väldigt vanliga i moderna produktionssystem. I deras exempel drivs siffran neråt på grund av 
långa vänte- och transporttider av komponenterna mellan de värdeskapande processtegen, så 
systemgränsen för analysen är viktiga och påverka resultaten. I produktionssystemet för 
studierna 1 och 2 är vänte- och transporttider relativt små och hela systemet är utformat för en 
hög värdeöverföring från arbetslagen till flödesenheterna. Även mätmetoden är designad för 
höga siffror då befintliga buffertlagren innan produktionsstart i golvlinjen och efter 
slutbesiktningen inte ingå. Med denna bakgrund kan det uppmätta resultatet för 
flödeseffektiviteten på 34% (alla volymer) anses relativt lågt, då det visar att flödesenheterna 
inte mottar värde under 66% av sin genomloppstid i systemet med andra ord att det finns 
fortfarande stor potential att förbättra flödeseffektiviteten ytterligare.  
 
4.2 Resurseffektivitet 
Tabell 6 visar antalet observationer av arbetslagen specificerat enligt aktiviteterna i 
överensstämmelse med tabell 3. Resurseffektiviteten kan beräknas med hjälp av ekvation 4, 
som bygger på logiken att värdeskapande och stödjande aktiviteter anses vara själva nyttjandet 
av resursen, medan väntan och oklara aktiviteter inte klassas som nyttjandet. Detta kan i 
grunden diskuteras då en del av de oklara observationerna skulle kunna varit stödjande 
aktiviteter som inte observerades rätt av observatörerna. Beslutet att notera oklara aktiviteter 
togs dels för att säkerställa tidseffektiva observationer och dels för att visualisera att denna typ 
av aktiviteter förekommer (t.ex. telefonsamtal som kan vara privat eller arbetsrelaterat). 
Omfattningen av oklara observationer kan tolkas som ett kvalitetsmått för själva mätmetoden 
och dess utförande. En väldigt hög andel oklara observationer skulle t.ex. kunna betyda, att 
aktivitetstypsindelningen är otydlig eller att observatörerna är otillräckligt förberedda för 
tolkningen. Andelen oklara observationer hamnar på 2,5%, vilket inte påverkar resultaten 
betydande. Skulle denna fråga behöva analyseras mer detaljerat, finns i många observationer 
med oklara aktiviteter anmärkningar dokumenterade av observatörerna. 
 
Tabell 6. Antal observationer per arbetslag, aktivitetstyp och resurseffektivitet för studie 1 

Arbetslag 
Antal observationer av arbetslagens aktivitetstyp Resurs- 

effektivitet Värdeskapande Stödjande Väntan Oklar 
Alla  3149 1176 482 125 88% 
Golvlinjen 353 265 210 18 73% 
Montering 501 420 102 23 88% 
Målning 637 64 14 3 98% 
Plattsättning 381 52 80 27 80% 
Golv&Kök  526 231 34 30 92% 
Komplettering 252 68 19 8 92% 
VS 222 36 11 12 92% 
EL 225 19 11 3 95% 
Slutbesiktning 52 21 1 1 97% 
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Figur 4 visualiserar resurseffektiviteten för arbetslagen i studie 1. Som diskuterat i avsnitt 3.5.1 
finns en osäkerhet kring arbetslagens aktiviteter som sker utanför volymerna. Väntan är det som 
mestadels påverkar resurseffektiviteten negativt och siffrorna ger därför en indikation på vilka 
av arbetslagen som kan betraktas som flaskhals i projektet. Att arbetslagen golvlinjen och 
plattsättning har de lägsta siffrorna för resurseffektivitet kan delvis förklaras med själva 
upplägget i projektet, att testa poddar för badrummen. Monteringen av badrumsgolven för 
variant Golv sker i golvlinjen. För de 8 golvelement som produceras till poddar, försvinner 
golv-relaterade arbetsmoment i golvlinjen. Istället sker monteringen av poddar av arbetslaget 
montering. Att poddarna levereras från leverantören inklusive plattsättning, minskar  
arbetsbelastning för arbetslaget plattsättning. En fördjupad analys av påverkan från 
användandet av poddar på arbetslagen montering, golvlinjen och  plattsättning sker i avsnitt 
4.6. 

 
Figur 4. Resurseffektivitet för arbetslagen i studie 1 
 
Figur 5 visualiserar fördelningen av observationerna per arbetslag och aktivitetstyp för studie 
1. Uppdelningen i visualiseringen möjliggör en djupare analys jämfört med enbart resurs-
effektiviteten som i figur 4, t.ex. att en hög resurseffektivitet inte automatiskt betyder en hög 
andel värdeskapande aktiviteter som t.ex. för arbetslaget montering. En hög andel stödjande 
aktiviteter hänger i de flesta lagen ihop med en hög andel materialhantering som inte klassats 
som värdeskapande i studierna. Att se över stödjande aktiviteter av ett lag i syfte att minimera 
dessa, kan medföra en högre flödeseffektivitet av flödesenheterna om genomloppstiden kan 
sänkas eller om värdeöverföringen för andra arbetslag kan utjämnas.  
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Figur 5. Arbetslagens aktivitetsfördelning för studie 1 
 
4.3 Flödes- och resurseffektivitet 
Flödes- och resurseffektivitet kan visualiseras kombinerat i samma diagram (figur 6). Siffrorna 
för flödeseffektiviteten är identiska med tabell 5 och figur 3. Sifforna för resurseffektiviteten är 
till skillnad från tabell 6 och figur 4 beräknade för alla arbetslag gemensamt och aggregerat på 
volymtypen. 

 
Figur 6. Flödes- och resurseffektivitet per volymtyp för studie 1 
 
Modig och Åhlström (2015) diskuterar möjligheterna att nå hög flödes- och resurseffektivitet 
samtidigt. De beskriver svårigheterna som många företag upplever att öka sin flödeseffektivitet 
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efter att ha fokuserat under väldigt lång tid på maximering av resurseffektivitet. De uppger även 
att variationen i systemet påverkar möjligheten att maximera både flödes- och resurseffektivitet 
samtidigt. Figur 6 visar trenden, att volymtyper med hög flödeseffektivitet (Kök&bad) är bland 
de volymtyper som har lägre resurseffektivitet. Bara trapphuset bryter trenden. Detta kan hänga 
ihop med faktumet att trapphuset är volymtypen med det lägsta antalet flödesenheter och 
observationer i studie 1, så den statistiska osäkerheten är högre jämfört med de andra elementen. 
Siffrorna ger möjlighet att diskutera skillnaderna mellan olika volymtyper under sina 
genomlopp genom produktionssystemet. 
 
4.4 Genomloppstid 
Med hjälp av datamaterialet kan genomloppstiden analyseras för varje flödesenhet eller 
aggregerat per volymtyp. I figur 7 visualiseras genomloppstiden per volymtyp. Siffrorna i 
diagrammet är baserat på en 40-timmars arbetsvecka då de flesta produktionsoperatörerna 
arbetade dagtid under studie 1. Rother och Shook (2001) skiljer mellan ledtid som en 
kalendertid för att genomföra en aktivitet och genomloppstid som är den del av ledtiden som 
används för själva tillverkningen. Båda tiderna kan baseras på att dygnet har 24 timmar och 
veckan 7 dygn. I rapporten används begreppet genomloppstid pga dess fokus på tillverkning 
och beräknas utifrån den tiden produktionen huvudsakligen är bemannad. I ekvationerna 3 och 
4 skulle obemannad produktionstid klassas som väntetider och icke värdeskapande. Ett värde 
på 40 timmar betyder att en volym lämnar kompletteringslinjerna genom porten till täckningen 
exakt en arbetsvecka efter att tillhörande golvelement påbörjats i golvlinjen. 

 
Figur 7. Genomloppstid för volymtyperna baserat på 40-timmars-vecka för studie 1  
 
Skillnaderna i volymtypernas genomloppstid är under 2 timmar. Detta resultat är inte 
överraskande pga att golvelementen i golvlinjen produceras i samma ordning som de godkända 
volymerna flyttas till täckningen. Vanligtvis ändras inte flödeselementens ordning genom 
varken bufferten till monteringen eller i efterföljande linjer. Det finns ett standardiserat  
grundupplägg som bestämmer på vilka stationer arbetslagen utför sina aktiviteter. Alla 
produktionslinjer fungerar i praktiken som taktade linjer, den verkliga takttiden är dock 
dynamisk och beror på stationens processframskridande och situationen på efterföljande 
stationer. Variationen i systemet leder till att den verkliga takten varierar, volymerna flyttas 
manuellt situationsberoende. Variationen existerar på flera dimensioner t.ex.: 

- mellan projekt 
- mellan volymer i ett projekt (olika volymtyper) 
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- bemanning av arbetslagen 
- arbetsinnehållet och kapacitetsbehov mellan arbetslag och stationer  
- produktiviteten och arbetssättet hos olika operatörer 

Genomloppstiden kan även analyseras för varje enskild volym. Figur 8 visar genomloppstiden 
för alla Kök-bad-volymer i de båda varianterna Pod och Golv, i sina produktionssekvenser från 
1-8. Frågeställningen bakom framtagning av diagrammet är om genomloppstiden förändras 
under projektet pga bland annat en inlärningseffekt som skulle kunna resultera i kortare 
genomloppstider ju längre projektet pågår. En förändring av genomloppstiden kan visualiseras 
genom trendlinjer. Trendlinjen för Pod visar statistiskt en förkortning av genomloppstiden med 
6 minuter för varje volym. Trendlinjen för Golv börjar på en lägre nivå vid projektstarten, vilket 
tyder på en kortare genomloppstid just då, men den stigande trendlinjen visar statistiskt en 
förlängning av genomloppstiden med 18 minuter för varje volym. Att enbart 8 volymer ingår i 
varje dataserie är en statistisk svaghet i analysen av genomloppstiden då faktorer som andra 
volymtyper, föregående projekt, övertidsinsatser samt helg- och dygnsrytmer i arbetslagens 
arbetssätt kan påverka. Fler volymer hade antingen gett möjligheten att analyserar dessa 
faktorer eller att faktorerna jämnar ut sig. Men med tanken på att studiernas företag har testat 
poddar för att flytta arbetsmoment och kopplade torktider till leverantören, indikerar analysen 
att genomloppstiden för pod-volymer utvecklas positivt jämfört med golv-volymer under 
samma förutsättningar dvs under de förhållanden som rådde under studie 1. 

 
Figur 8. Jämförelse av genomloppstiden för Kök&bad-volymerna för studie 1 
 
Möjligheterna att kunna analysera de prefabricerade modulernas påverkan på genomloppstiden 
ökade i studie 2 pga att samma volymtyp producerades i ett större antal jämfört med studie 1. 
24 av de första 28 producerade volymer var Komplettor, volymtypen med hög 
prefabriceringsgrad. Dessa blandades med 4 volymer korridorsbadrum som lämnas utanför 
analysen då deras påverkan bedöms betydelselös. Därefter producerades 18 volymer Student-
1:or i direkt följd, volymtypen med låg prefabriceringsgrad. Figur 9 visualiserar utvecklingen 
av genomloppstiden. Under studie 2 har de flesta arbetslagen arbetat i 2-skift. Detta påverkar 
möjligheter att direkt jämföra genomloppstiden med studie 1. I studie 2 baseras 
genomloppstiden på den tiden produktionen huvudsakligen är bemannad, måndag till torsdag i 
17 timmar och fredagar i 8 timmar. Ett värde på 51 timmar betyder att volymer lämnar 
kompletteringslinjerna genom porten till täckningen exakt tre fulla arbetsdagar efter påbörjan 
av volymmontering.  
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Figur 9. Jämförelse av genomloppstiden för Komplettor och Student-1:or i studie 2 
 
De första volymerna Komplettor har en genomloppstid omkring 49 timmar. Det som mestadels 
påverkar dessa volymer är föregående projekt i sekvensen. Arbetslagen är mestadels upptagna 
med färdigställandet av volymer från det projektet och alla volymer som skulle kunna 
produceras med kortare genomloppstid ”bromsas” av volymer på banorna. Från Komplettor 
nummer 6 i sekvensen blir genomloppstiden kortare, vilket tyder på att kombinationen av 
arbetslagens kapacitet i kombination med volymernas arbetstidsbehov möjliggör ett snabbare 
genomlopp genom systemet. Bortsett från korttidsfrånvaron, kan arbetslagens kapacitet anses 
vara konstant. Volymernas arbetstidsbehov sjunker då prefabricerade moduler minskar 
omfattning av nödvändiga aktiviteter i kompletteringslinjerna. Antal arbetsmoment i 
monteringslinjen ökar dock pga tillkommande arbetsmoment för montering av prefabricerade 
moduler. Den ökade arbetsmängden i monteringen leder till att takttiden i monteringen ökar 
och antal monterade volymer som lämnar monteringen till kompletteringslinjerna sjunker. Det 
sjunkande antalet volymer som tillförs kompletteringslinjerna minskar det totala 
arbetstidsbehovet i området ytterligare. Kombinationen av oförändrad kapacitet med sjunkande 
arbetstidsbehovet skapar optimala förutsättningar till förkortning av genomloppstiden då 
arbetslagen har bra förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter så tidigt som möjligt under 
hänsyn till föregående arbetsmoment. Det finns en teoretisk och praktisk undre gräns för 
genomloppstiden beroende på produkt- och systemuppsättningen. Om den nåddes vid ca. 42 
timmar (nivå för Komplettor nummer 16 tom 24 i figur 9) framgår inte av analysen för 
genomloppstiden pga bytet till Student-1:or. I avsnitt 4.9 ”Värdeöverföring från arbetslag till 
volymer” diskuteras frågan vidare. 
De första Student-1:or produceras med nästan samma genomloppstid som Komplettor, ungefär 
44 timmar. I linje med Komplettor kvantifieras inte den undre gränsen här. Tydligt är dock att 
genomloppstiden påverkas av en viss kombination av arbetslagens kapacitet i kombination med 
volymernas arbetstidsbehov. Antal arbetsmoment i monteringslinjen sjunker pga utgående 
arbetsmoment för montering av prefabricerade moduler, monteringstakten ökar och fler 
volymer tillförs kompletteringslinjerna. Den oförändrade kapaciteten av arbetslagen i 
kombination med ökat arbetstidsbehov skapar ett tillstånd där arbetslagen inte påbörjar sina 
arbetsuppgifter vid tidigaste möjliga tidpunkt då dessa är upptagna med föregående volymer. 
På ungefär ett produktionsdygn ökar genomloppstiden med nästan 10 timmar för Student-1:or. 
Detta skapar förutsättningar för luckor i eller ojämn värdeöverföring från arbetslagen till 
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volymerna. En kvantifiering av detta fenomen sker i avsnitt 4.9 ”Värdeöverföring från arbetslag 
till volymer” 
 
4.5 Uppdelning av operatörernas arbetstid mellan volymtyper 
Dataanalysen tillåter en bedömning av operatörernas arbetsfördelning mellan olika volymtyper 
under hela projektets produktion i fabriken. Tabell 7 visar rådata till bedömningen. Jämfört med 
tabell 5, som visar fördelningen av observationer, visar tabell 7 operatörsobservationerna. 
Logiken baseras på att antalet operatörer under en observation varierar mellan noll till nio. 
Under de 5560 observationerna observerades totalt 4932 operatörer som kan kategoriseras efter 
t.ex. arbetslag, volymtyp eller aktivitetstyperna värdeskapande, stödjande, väntan eller oklar 
enligt tabell 3.  
Figur 10 visar det totala antalet operatörsobservationer fördelat på volymtyperna. Diagrammet 
möjliggör bedömningen att operatörerna totalt sett lägger mer än hälften av sin arbetstid på de 
två ”Kök&bad”-varianterna. Dessa två varianter är dessutom ungefär lika arbetskrävande, 
medan volymtyper som ”Trapphus” och ”Vardagsrum” fordrar ungefär en fjärdedel av den 
arbetsmängden. Analysen kan vid behov kompletteras med en beräkning för arbete per volym 
då antalet volymer varierar mellan olika volymtyper. 
 
Tabell 7. Antal operatörsobservationer per volymtyp för studie 1 

Volymtyp Kök&bad 
pod 

Kök&bad 
golv 

Två 
sov-
rum 

Trapp-
hus 

Vardags-
rum 

Sov-
&vardags-

rum 

Alla 
volymer 

Antal volymer 8 8 6 4 6 10 42 
Antal operatörers-
observationer totalt 1335 1369 625 365 346 892 4932 

Värdeskapande 822 919 397 196 224 591 3149 
Stödjande 347 241 165 99 95 229 1176 

Väntan 141 152 50 59 15 65 482 
Oklart 25 57 13 11 12 7 125 

  
Figur 10. Fördelning av operatörsobservationer per volymtyp i studie 1 
 
4.6 Skillnad i arbetslagsfördelning mellan Pod och Golv 
Logiken från kapitel 4.5 kan även användas för att svara på frågan om skillnader mellan 
båda ”Kök&bad”-varianterna. I figur 11 visas hur den totala arbetsmängden fördelas bland 
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involverade arbetslag. Enligt tabell 7 och figur 10 är den totala arbetsmängden för båda 
varianter ganska likt, dvs ”tårtorna” i båda cirkeldiagrammen är lika stora. Fördelningen bland 
arbetslagen skiljer sig dock mellan varianterna. Den tydligaste skillnaden syns för laget 
plattsättning med 26 procentenheter mellan varianterna (31% för golv-varianten, 5% för pod-
varianten). Denna effekt var önskad av studiens företag och metoden möjliggör en kvantifiering 
av effekten.  

  
Figur 11. Skillnad i arbetslagsfördelning mellan Golv och Pod i studie 1 
 
Att båda varianter i totalen kräver jämförbara operatörsinsatser är ingen önskad effekt, då 
inköpspriset av podden ligger högre än jämförbara badrum uppbyggda med golv-
konstruktionen pga en högre prefabriceringsgrad (t.ex. plattsättning mestadels färdigställt). Så 
en affärsmässigt logisk önskan vore att pod-varianten kräver mindre operatörsinsatser i berörda 
produktionsavsnitt. Arbetslagen montering samt golv&kök observerades i betydligt högre grad 
i pod-varianten jämfört med golv-varianten och kompenserar för minskad plattsättning. 
Orsaksanalyser är möjliga med metodens databas genom undersökning av olika detalj- och 
aggregeringsnivåer. I linje med kapitel 4.4 kan t.ex. genomloppstiden delas upp i mindre avsnitt. 
Tabell 8 visar genomloppstiden för enbart monteringen. Genomloppstiden för pod-varianten i 
monteringen är längre än för golv-varianten. Längre genomloppstid orsakad av ökad 
arbetsmängd i monteringen kopplat till podden innebär fler observationer av monteringens 
operatörer med pod-varianten än golv-varianten. Dessutom var projektet i studie 1 den första 
skarpa användningen av badrumspoddar i företaget. För att säkra produktionen och lära sig om 
poddens montering, fanns främst i början av studie 1 många berörda operatörer på plats som 
påverkade pod-varianten med ett högre antal operatörer i vissa observationer jämfört med golv-
varianten. En fördjupning av denna diskussion sker i kapitel  4.8 ”Lärandekurva i montering”. 
 
Tabell 8. Jämförelse mellan Kök&bad-varianter i monteringen för studie 1 

 Genomloppstid Antal monterade volymer 
per timme 

Takt i minuter mellan 
volymernas montering 

Pod 03:50 0,78 77 
Golv 03:08 0,96 63 

 
Längre genomloppstid (som även kan räknas om till volymens takttid i monteringen) och ökad 
operatörsnärvaro förklarar en del av skillnaden av monteringens arbetslagsfördelning mellan 
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golv och pod-varianten. Genomloppstiden ökar med nästan 25% och även om operatörsnärvaro 
skulle förklara en lika stor skillnad, visar figur 11 en fördubbling av operatörernas arbetsmängd 
för pod-varianten jämfört med golv-varianten. Resterande skillnad hänger ihop med 
mätmetoden för datainsamlingen och krävde analys av pod- och golv-volymerna på enskild 
nivå. Denna detaljanalys visade att pod-variantens aktiviteter i monteringen hamnade till väldig 
stor del inom observationstiden medan många aktiviteter av golv-varianter hamnade utanför 
observationstiden. Ju lägre andel observationstid i förhållande till produktionstid (ser tabell 4 i 
kapitel 3.5.4), desto större är felmarginalen i vissa aggregeringar. I figur 10 bedöms 
felmarginalen mindre pga att beskrivna effekter jämnar ut sig mellan arbetslagen, medan 
felmarginalen i figur 11 uppnår några procentenheter som exemplifieras av arbetslagen 
golv&kök och monteringen. Detta måste beaktas vid resultatinterpretation eller framtagning av 
beslutsunderlag, men databasen ger möjlighet till fördjupade analyser. Mätmetodens 
övergripande validitet är av avgörande karaktär och har därför undersökts närmare i nästa 
kapitel. 
 
4.7 Jämförelse av observationer med företagets kalkyldata 
För att bedöma metodens validitet, har fördelning av operatörsobservationer per volymtyp 
(figur 10) jämförts med förtagets kalkyldata. En av företagets kalkylatorer använde 
kalkylsystemet för att fördela projektets totala kalkylerade produktionstimmar för fabriken på 
samma volymtyper som används i rapportens övriga analyser. Kalkylatorn kallar sina 
siffror ”en grov uppdelning eftersom vissa timmar är uppdelade ´schablonmässigt´ som ett 
genomsnitt per volym (där de kanske i verkligheten belastar vissa volymer mer än andra). 
Notera också att inga timmar för målning och el ingår eftersom dessa kostnader ligger som UE 
-kostnad.” Kalkylatorns uttalande tolkar jag så att siffrorna kan slå några procentenheter. 
Utifrån diskussionen i kapitel 4.6 bedöms även resultaten av observationerna kunna slå några 
procentenheter.  
Figur 12 visar jämförelsen av observerad fördelning av operatörsobservationer med företagets 
kalkylerade fördelning av arbetstimmar för studie 1. Den sammanlagda fördelningen av båda 
datarader över alla 6 volymtyper blir 100%. Trots viss osäkerhet kring båda sifferraderna, kan 
fördelningen mellan observerad och kalkylerad resursfördelning jämföras. Den övergripande 
slutsatsen är att båda sifferrader i stort korrelerar med varandra. Vissa skillnader är dessutom 
tillräckligt stora för att kunna diskuteras. Volymtypen ”Sov-och vardagsrum” är kalkylerat mest 
arbetsintensiv, men de observerade resultaten visar tydligt att båda ”Kök&bad” varianter kräver 
mer operatörsarbetstid.  
Sammantaget betyder figur 12 att både kalkylerade och observerade fördelningen av 
arbetstimmar levererar siffror som grovt uppskattar fördelningen av operatörernas arbetsbehov 
på volym eller volymtyp samt att skillnader möjliggör vidare diskussioner som antingen 
möjliggör ifrågasättande av kalkyldata eller förbättring av mätmetoden t.ex. att genomföra en 
mer detaljerad mätning på ett begränsat område med mer exakt resultat. 
 



26 
 

 

 
Figur 12. Jämförelse av observerad fördelning med företagets kalkylerade fördelning av 
arbetstimmar för studie 1 
 
4.8 Lärandekurva i montering 
En frågeställning från företaget i studie 1 har varit att undersöka möjliga lärandekurvor. Antalet 
operatörsobservationer för varje volym i relation till sin produktionssekvens ger en möjlighet 
till detta. Figur 13 visualiserar antalet värdeskapande och stödjande operatörsobservationer i 
monteringen för båda Kök&bad-varianter för alla 8 volymer i dess produktionssekvens. 
Hypotesen inför denna analys var att lärandekurvor finns i varje projekt och att badrumspodden 
borde medföra en starkare effekt pga dess oprövade koncept i produktionsmiljö.  
Figur 13 visar belägg för hypotesens riktighet. Båda trendkurvor har fallande tendens, pod-
varianten faller starkare och närmar sig golv-varianten ju längre projektet fortlöper. Den längre 
genomloppstiden orsakad av ökad arbetsmängd i monteringen kopplat till podden innebär fler 
observationer av monteringens operatörer kring pod-varianten jämfört med golv-varianten. 
Den genomförda datainsamlingen i studie 1 medför att resultaten för denna analys dock måste 
betraktas som osäkra. En observationscykel på ca. 15 minuter i kombination med en takttid på 
ca. 70 minuter (tabell 8) medför ganska få observationer för varje volym så att enstaka 
observationer kan få stor statistisk resultatpåverkan. Som en fortsättning på diskussionen i 
kapitel 4.6 angående mätmetodens kvalitet pga en låg observationstid i förhållande till 
produktionstid, behöver nämnas att vissa datapunkter interpolerades för att få fram resultaten 
för lärandekurvan (figur 13). Det låga antalet observationer medför då låg statiskt signifikans. 
Med kunskapen om detta bör resultaten från denna analys interpreteras mjukare och slutsatsen 
är att det inte finns belägg att förkasta hypotesen. En kortare observationscykel och/eller ett 
större antal volymer i projekten rekommenderas för att besvara frågeställningen om möjlig 
lärandekurva med högre statistiskt signifikans.  
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Figur 13. Lärandekurva i monteringen i studie 1 för båda Bad&kök-varianter 
 
4.9 Värdeöverföring från arbetslag till volymer 
Observationsdatabasen möjliggör en analys när arbetslagen är verksamma under volymernas 
genomlopp. Figur 14 visar genomloppets början i golvlinjen och när de övriga arbetslagen 
monterar och kompletterar volymerna fram till slutbesiktningen för Kök&bad-volymerna 
nummer ett och tre i produktionssekvensen. Observationerna är grupperade i ett till sex dagar 
under genomloppet och i dagarnas tidsavsnitt morgon (m), förmiddag (f), lunch (l) och 
eftermiddag (e) där alla tidsavsnitt är mellan 120 till 150 minuter. För kvällen (k) finns inga 
observationer, istället gjordes en uppskattning av troliga aktiviteter beroende på 
observationerna på eftermiddagen och morgonen därpå. 
Schemat visar ett sekventiellt arbetssätt i början av genomloppen mellan golvlinjen, 
monteringen och målningen medan andra lag som plattsättning, golv&kök samt 
kompletteringen ofta arbetar parallellt. Intressant är även skillnader mellan olika volymer. Pod 
nummer ett och Golv nummer tre uppvisar ett jämnare antal arbetslag verksamma under 
genomloppet medan Pod nummer tre och Golv nummer ett visar ett scenario med många 
arbetslag arbetande under samma tidsavsnitt i slutet av genomloppen (dag fem och sex). Tydligt 
syns dessutom att plattsättningen är arbetsmässigt mer omfattande i golv-varianten jämfört med 
pod-volymen. Skillnader mellan olika varianter och ordningen i produktionssekvensen ger 
information till arbetssätt och input till fördjupade analyser. 
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Figur 14. Genomloppet av volymer och arbetslagens närvaro i studie 1 
 
Medan studie 1 fokuserade på arbetslagens närvaro i eller kring volymer utvecklades  metoden 
under studie 2 vidare och ställde värdeöverföringen i centrum. Figur 15 till 18 visar 
värdeöverföringen från arbetslag i kompletteringslinjerna till Komplettor och Student-1:or.  För 
att öka den statistiska signifikansen, sammanfogades 6 volymer i varje diagram som 
producerades i sekvens. Observationerna är grupperade i tidsavsnitten morgon, förmiddag,  
eftermiddag och kväll med en längd mellan 180-240 minuter. 
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3 Montering
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Komplettering
VS
EL
Slutbesiktning

Volym/
Prod.-
sekvens
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Dag under genomloppet / Tidsavsnitt under dag

1 2 3 4 5 6
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Figur 15. Värdeöverföring från arbetslag till Komplettor (volym 1-6) i studie 2  
 

 
Figur 16. Värdeöverföring från arbetslag till Komplettor (volym 19-24) i studie 2  
 

 
Figur 17. Värdeöverföring från arbetslag till Student-1:or (volym 1-6) i studie 2 
 

 
Figur 18. Värdeöverföring från arbetslag till Student-1:or (volym 7-12) i studie 2 
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En visuell analys av figurerna 15-18 leder till slutsatsen att värdeöverföringen från arbetslagen 
till volymer är ojämn. Skillnader mellan olika volymtyper kan analyseras som t.ex. att 
arbetslaget komplettering har högsta andelen av värdeöverföringen till Komplettor medan 
arbetslaget golv&kök har högsta andelen av värdeöverföringen till Student-1:or. Detta kan 
förklaras med användandet av köksmodulerna i Komplettor som minskar arbetsbehovet för 
arbetslaget golv&kök. Användandet av badrumspoddar i Komplettor minskar även 
arbetsbehovet för plattsättning. Oavsett dessa detaljskillnader verkar skillnaden mellan olika 
volymtyper mindre än sambandet till produktionssekvensen. Tabell nio visar summan av 
värdeskapande operatörs-observationer och standardavvikelse mellan alla tidsavsnitt för 
figurerna 15-18. Att producera många liknande volymer verkar leda till ojämnare 
värdeöverföring från arbetslagen till volymerna. Dessa resultat är en fördjupning av 
diskussionen kring figur nio i kapitel 4.4 om kapaciteten av arbetslagen i kombination med 
förändrat arbetstidsbehov för vissa av arbetslagen som skapar ett tillstånd där arbetslagens 
tidpunkt för värdeöverföring förändras med följden av kortare eller längre genomloppstid. 
 
Tabell 9. Förändring av värdeöverföring i studie 2.  

Volymtyp Produktionssekvens Summa av värdeskapande 
operatörs-observationer 

Standardavvikelse 
mellan tidsavsnitt 

Komplettor 1-6 304 14 
Komplettor 19-24 219 31 
Student-1:or 1-6 266 24 
Student-1:or 7-12 324 30 

 
4.10 Flödesvinst 
Begreppet flödesvinst dök upp efter genomförandet av datainsamlingen studie 1 under den 
iterativa analysen när en av företagets kalkylatorer önskade en återkoppling till användandet av 
badrumspoddar i projekt Bergstopp med hänvisning att det:  
”togs under våren [innan produktionen av projekt Bergstopp] fram en uppskattning av 
flödesvinster för projekt där vi har ”pod-lösningen” i badrum. Uppskattningen av denna 
reduktion fastställdes till 12h per badrum.” 
Ytterst handlar frågeställningen om en möjlig kvantifiering av badrumpoddarnas effekt på dess 
volymer och på produktionssystemet totalt. Uttrycket flödesvinst definierades kort därefter av 
en företagsrepresentant i ledande befattning enligt följande: 
”Vi räknar ut hur mycket vi tjänar genom att gå snabbare och förutsätter att allt säljs. En volym 
ut kostar … och sedan räknar vi hur takten förändras för att bestämma flödesvinsten och 
arbetar igenom alla funktionerna: projektering, inköp, fabrik, byggplats och räknar plus och 
minus.” 
Båda uttalanden innehåller tydliga drag av genomloppstid som en del av flödesvinst medan det 
andra uttalandet även adderar takten till begreppet. Genomloppstid och takttid i ett 
produktionssystem är kopplade med varandra genom Littles lag (Hopp and Spearman 2008; 
Modig och Åhlström 2015) som definieras enligt följande: 
 
Littles lag:  Genomloppstid = Antal flödesenheter i arbete x Takttid       (7) 
 
Takttid är den genomsnittliga tiden mellan det att två flödesenheter kommer ut ur en process 
och genomloppstiden är den tiden som det tar för en flödesenhet att flöda genom 
systemgränserna av en process från början till dess slut (Modig och Åhlström 2015).  
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Som tidigare diskuterat i avsnitt 4.4 har skillnaderna i volymtypernas genomloppstider i studie 
1 varit under 2 timmar. ”Bad&kök pod”-varianten uppnådde 39 timmar och 43 minuter 
medan ”Bad&kök golv”-varianten uppnådde 40 timmar och 41 minuter. Den analysdelen skulle 
med andra ord innebära en flödesvinst på 1 timme för badrumspodden.  
Även takten kan analyseras, dock enbart för alla flödesenheter i projektet då dessa producerades 
blandad i sekvens. Som beskrivet i avsnitt 3.5.3 startade produktionen den 29:e juni ca. kl. 11:00 
i golvlinjen och den 6:e juli kring 12:00 påbörjades det sista golvelementet på samma ställe. 
Detta innebär att projektets 42 flödesenheter taktades in i systemet under 41 timmar baserat på 
en 40-timmars arbetsvecka som resulterar i en takt på nästan 59 minuter (tidsavsnitt/antal 
flödesenheter). Den första flödesenheten lämnade systemet den 6:e juli kring 12:00 och den 
sista den 10:e augusti kl. 13:00, så projektets 42 flödesenheter taktades ut ur systemet under 41 
timmar baserat på en 40-timmars arbetsvecka som resulterar i samma takt för flödesenheternas 
systemutträde på nästan 59 minuter, på samma nivå som dess inträde. 
Om lika många flödesenheter tillförs och lämnar systemet, förblir antal flödesenheter i systemet 
konstant. Antal flödesenheter i arbete kan beräknas med ekvationen 7 genom att dela 
genomloppstiden med takttiden. För hela projektet (alla volymtyper) blir resultatet 40,5 (se 
tabell 10). Detta är en teoretisk siffra som i praktiken varierar något beroende på exakta 
klockslag för flödesenheternas tillträde och lämnande av systemet. Lika teoretiska är skillnader 
i genomloppstid mellan volymtypernas ”Bad&kök pod” och ”Bad&kök golv” för att beräkna 
antal flödesenheter i arbete i hela systemet då dessa befinner sig samtidigt i systemet i 
varierande antal och påverkas av dem övriga volymtyperna i projektet. Praktiskt intressant är 
skillnaden dock för att kunna diskuterar flödesvinsten mellan båda varianter. Den ca. 1 timmes 
kortare genomloppstid av ”Bad&kök pod”-varianten medför att antalet flödesenheter i arbete 
sjunker med en enhet vid bibehållen takttid. 
 
Tabell 10. Beräkning av antal flödesenheter i arbete i studie 1 utifrån ekvation 7 (Littles lag). 

Volymtyp Genomloppstid Antal flödesenheter i arbete Takttid 
[timmar: minuter] [minuter] 

Bad&kök pod 39:43 40,4 59 
Bad&kök golv 40:41 41,4 59 

Alla 39:51 40,5 59 
 
Antalet flödesenheter i arbete är intressant för flödesvinst-frågeställningen, då två för företag 
generellt viktiga områden berörs; (a) kapitalbindningen för produkter i arbete och (b) 
produktionssystemets dimensionering. Ju dyrare och större flödesenheterna är, desto viktigare 
blir dessa områden ekonomiskt. Skillnaden på en flödesenhet som i studie 1, spelar troligtvis 
mindre roll, men om användandet av poddar i badrum skulle medföra en kraftigare förkortning 
av genomloppstiden, blir utväxlingen starkare t.ex. om fler arbetsstationer eller buffertplatser 
blir överflödiga.  
Observationsdatabasen tillåter en bedömning av ytterligare potential till kortare genomloppstid 
av pod-användandet och bygger på analysen i avsnitt 4.9 som visualiseras i figur 14. 
Genomgången av alla volymer ”Bad&kök pod” och ”Bad&kök golv” med hänsyn till större 
luckor i arbetslagens aktiviteter kring dessa, visade att pod-volymerna i snitt hade luckor på 3,5 
timmar i sina genomlopp, medan golv-volymer nådde 1 timme. Nettopotentialen för ytterligare 
flödesvinst för pod-varianten blir då 2,5 timmar jämfört med golv-varianten.  
Den sammanlagda siffran för möjlig flödesvinst av pod-badrum i studie 1 blir 3,5 timmar, en 
differens med 8,5 timmar till den ursprungliga uppskattningen. Möjliga  orsaker till detta är: 

• flödesenheterna påverkar varandras genomloppstid 
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• den mätbara genomloppstiden blir antingen bestämd av systemet utifrån Littles lag 
om antal flödesenheter i arbetet och takttiden hålls konstant och anpassas till 
volymtyper med behov för långa genomloppstider 

• ytterligare potential till kortare genomloppstid pga mindre plattsättning fylls upp av 
arbetslagen som VS, El och Målning (se figur 14) 

• möjliga ”barnsjukdomar” i första skarpa pod-användningsfall skapade extra-
aktiviteter för några arbetslag 

• för att uppnå 12 timmars flödesvinst krävs en operativ lärande-process mellan 
involverade arbetslag och pod-leverantören som i praktiken startade med projekt 
Bergstopp och kommer sträcka sig över fler projekt  

• mätmetoden mäter flödesvinst otillfredsställande och behöver anpassas 
Orsakerna kan inte kvantifieras eller uteslutas med nuvarande mätmetod i studie 1, men studie 
2 erbjuder mer aspekter till frågeställningen då fler volymer av samma volymtyp producerades 
efter varandra. Flödesvinstanalysen för studie 2 bygger på analysen av dess genomloppstider i 
avsnitt 4.4. Genomloppstider för de båda volymtyperna Komplettor (med badrums-pod och 
köks-moduler) och Student-1:or (utan badrums-pod och köks-moduler) i start och slut av deras 
produktionssekvenser från figur 9 är överförda till tabell 11 och kompletterade med takttider 
för deras systeminträde för att beräkna det resulterande antalet av flödesenheter i arbete för alla 
fyra scenarier samt ett jämförelseprojekt som producerades innan projekt Compass.  
 
Tabell 11. Beräkning av antal flödesenheter i arbete i studie 2 utifrån ekvation 7 (Littles lag). 

Volymtyp 
(Scenario) 

Genomloppstid Antal flödesenheter i arbete Takttid 
[timmar] [minuter] 

Jämförelseprojekt 49 42 70 
Komplettor (start) 49 25 120 
Komplettor (slut) 42 21 120 

Student-1:or (start) 44 38 70 
Student-1:or (slut) 52 45 70 

 
Efter Komplettornas start minskar antalet flödesenheter i arbete pga monterings längre takttid 
och en konstant genomloppstid. Efterhand sjunker antalet flödesenheter i arbete pga en kortare 
genomloppstid och arbetslag som kunde genomföra sina aktiviteter under dessa förutsättningar. 
Siffran för antal flödesenheter i arbete är teoretisk då den infinner sig först när systemet har 
körts med dessa parametrar tills alla flödesenheter med föregående parameter har lämnat 
systemet. 24 Komplettor i studie 2 räckte för att tendensen blev synlig genom många tomma 
arbetsstationer i kompletteringslinjerna. Efter Student-1:ornas start ökar antalet flödesenheter i 
arbete pga monterings kortare takttid och i efterhand ökar antalet ytterligare när 
genomloppstiden ökar pga arbetslagen som fördelas på fler flödesenheter och inte genomför 
sina aktiviteter så tidigt som möjligt. Arbetslagens värdeöverföring till Student-1:or hamnar 
senare i genomloppet vid slut-scenariot. Det fenomenet syns i skillnaderna mellan figur 17 och 
18 i avsnitt 4.9. 
Vilken slutsats av flödesvinst ska man kunna dra av studie 2? Jämfört med Student-1:or når 
Komplettor med badrums-pod och köks-moduler 10 timmars kortare genomloppstid i deras 
slut-scenario med mindre antal flödesenheter i arbetet, men takttiden är nästan fördubblad. I ett 
av studiens analyssamtal med företagets fabrikschef diskuterades främst de negativa 
konsekvenserna med ökad takttid. Företaget följer internt mätetalet produktivitet som definieras 
i använda produktionstimmar fördelat på utlastade antal volymer. En taktförlängning i 
monteringen leder till en taktförlängning i utlastningen förskjuten med genomloppstiden 
emellan dessa två produktionsavsnitt. En fördubbling av takttiden leder till en halvering av antal 
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utlastade volymer som vid ungefär samma antal operatörer och produktionstimmar leder till en 
fördubbling av mantimmar per utlastad volym. Produktiviteten påverkas alltså negativt av 
användandet av badrums-pod och köks-moduler i Komplettorna. 
Som beskrivet i avsnitt 3.2 och sammanfattat i tabell 1 skiljer sig dock Student-1:or och 
Komplettor i sin utformning och leverans. Komplettorna levererar 50% mer boyta och dubbelt 
så många kompletta lägenheter per volym så i ett produktivitetsmått som tar hänsyn till 
volymens boyta blir jämförelsen jämnare. Skillnaderna i boyta, antal lägenheter eller inredning 
är faktorer som beskriver värdeskapande. Värde och flöde som begrepp kopplas ihop inom 
Lean. Detta har bl.a. resulterat i Lean-verktyg som värdeflödesanalys. Värde syftar till 
kundvärde och värdeflöde syftar till att kundvärde ska flöda (Womack and Jones 2003). Hittills 
har diskussionen kring flödesvinst handlat om förflyttning av flödesenheter i form av tid för att 
flyttas genom ett system (genomloppstid) eller tiden mellan flödesenheternas förflyttning 
(takttid). Även det tredje mätetalet i Littles lag ”Antal flödesenheter i arbete” skapar i sig inget 
kundvärde. Littles lag har enligt sin definition ett starkt internt fokus på hur effektivt 
flödesenheterna flyttas i ett system.  
I sin smalaste definition, syftar möjligen flödesvinsten till att just uttrycka hur effektiva 
flödesenheter flyttas genom produktionssystemet och logiken för detta är att produktionen sker 
på ett bra sätt. Begreppet flödesvinst skulle kunna vidgas genom att även inkludera hur effektiv 
värdeöverföringen sker under förflyttningen genom systemet. Flödeseffektiviteten som 
diskuterats i avsnitt 4.1 är ett mått för att uttrycka detta. I studie 1 är skillnaden 
mellan ”Bad&kök pod” och ”Bad&kök golv” med enbart 1% inom felmarginalen (tabell 5). 
Dessutom tar beräkningen av flödeseffektiviteten enligt ekvation 2 eller 5 inte hänsyn till hur 
mycket värde som skapas och i studie 2 har det visat sig att det skapade värdet varierar mellan 
olika flödesenheter. Studie 2 har dessutom bevisat att arbetslagens kapacitet i relation till antal 
flödesenheter och arbetsinnehållet i dessa påverkar utfallet för de relaterade mätetalen i Littles 
lag och när och hur intensivt själva värdeöverföringen sker.  
Så den avslutande frågeställningen är om flödesvinst borde definieras ännu bredare och även 
inkludera en kvantifiering av värdeskapning och kostnader för värdeskapning. Två relevanta 
typer av kostnader för värdeskapning har berörts i rapporten dock inte kvantifierats, 
arbetslagens kapacitet och skillnader i inköpspriser för badrumspod kontra golv-lösningen. 
Även om värdeskapning berördes i diskussionen ovan, är själva kvantifiering en komplex fråga 
som inte besvarats. Därför slutar diskussionen om möjliga flödesvinster här med slutsatsen att 
ett konkret svar inte kan ges av studierna 1 och 2 beroende på en mångtydig definition av 
flödesvinsten och komplexiteten att kunna mäta det i ett produktionssystem av studiernas 
storlek med vald metod. 
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5. Slutsatser 
Rapportens huvudslutsats är att flödes- och resurseffektivitet går att mäta i ett 
produktionssystem inom industriellt byggande samt att företaget anser detta som relevant. 
Syftet i studie 1 var att: 

• Utveckla en mätmetod som möjliggör mätning av resurseffektivitet, 
flödeseffektivitet och genomloppstid 

• Utvärdera projekt Bergstopp i produktionssystemet med relevanta mätetal  
• Kvantifiera variation mellan olika typer av volymer 
• Undersöka möjliga lärande-kurvor 
• Validera själva mätmetoden 

Frekvensstudier med valt upplägg möjliggör en mätning av resurseffektivitet, flödeseffektivitet 
och genomloppstid. Dessa är relevanta mätetal för att beskriva hur projekt Bergstopp har flödat 
genom det definierade produktionssystemet. Med observationsdatabasen kan också mätetal 
som takttid och antal flödesenheter i arbete beräknas. Även underlag för att diskutera 
värdeöverföring, produktivitet och flödesvinst kan skapas. Utöver detta kan variation mellan 
olika volymtyper kvantifieras, lärande-kurvor visualiseras och olika varianter jämföras. 
Metodens statistiska signifikans styrs av antal observationer till respektive frågeställning. För 
att nå hög signifikans i studierna 1 och 2 för alla observerade flödesenheter i det avgränsade 
produktionssystemet krävdes ständig närvaro av minst 1 oftast 2 observatörer under 
observationstiden, så den sammanlagda observationstiden uppgick till omkring 300 
mantimmar. 
För att validera mätmetoden valdes ett iterativt arbetssätt under analysskedet som innebar 
regelbundna diskussioner med olika representanter från företaget om resultat, dess relevans och 
andra intressanta frågeställningar. Under en workshop tyckte t.ex. en produktionsledare att 
visualisering av flödeseffektivitet och resurseffektivitet i ett diagram verkligen träffar en av 
hans kärnutmaningar då ”två mål krockar: förbrukade timmar [i produktionen] mäts som känns 
operativt och kortsiktigt viktigare pga mer tryck om det drar iväg samtidigt ska flöde uppnås 
som drivs mer strategiskt och långsiktigt.” 
Validiteten att använda frekvensstudier kan diskuteras då observatören aldrig överblickar hela 
observationsområdet. Att flera tusen observationer i varje studie har samlats in, ger dock en 
stabil bas för säkra slutsatser på höga aggregeringsnivåer. Vid mindre aggregeringsnivåer 
(detaljerade frågeställningar om t.ex. enstaka aktiviteter) kan antalet observationer vara för få 
pga den valda cykeltiden för mätningarna. En kortare mätcykeltid ökar behov för fler 
observatörer vid stora observationsområden och många flödesenheter i systemet. Ju fler 
medverkande observatörer desto större blir utmaningarna att säkra en jämn observation mellan 
alla. I båda studierna var rapportens författare ansvarig för utbildning av de övriga 
observatörerna med teorigenomgång samt praktiska tester och denne har alltid varit på plats för 
möjliga diskussioner av uppkomna situationer och deras hantering. Andelen oklara 
observationer i studie 1 (tabell 6 i avsnitt 4.2) hamnade på 2,5% och kan ses som en 
kvalitetsindikator för metoden då ett stort antal indikerar osäkra observatörer. 
Möjlig flödesvinst var den prioriterade frågan inom studie 2. Begreppet flödesvinst visade sig 
mångtydigt och beroende på definition svårt att exakt kvantifiera med vald metod (se avsnitt 
4.10). 
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6. Framtida forskning 
Den beskrivna metoden har testats i ett avgränsat område av industriellt byggande i enbart en 
del av den totala processen. Fortsatt arbete inom samma område med nya frågeställningar är 
möjligt, likaså att testa upplägget i kringliggande processer såsom byggplatser eller inom 
administrativa processer. 
En möjlighet för framtida forskning kan härledas från metodens svagheter. I tabell 2 i avsnitt 
3.5.1 jämförs olika metoder för datainsamling och relevanta parameter. Frekvensstudier 
genomförs av observatörer som måste lägga tid på själva datainsamlingen och förberedelserna. 
Mätobjekten måste vara lämpliga och under själva observationen finns ändå risk att 
observatören stör arbetsförloppen eller att observerade människor känner sig kränkta av att bli 
observerade. Kan erforderlig data för intressanta mätetal samlas in löpande genom ett 
rapporteringssystem där operatörer själva lämnar relevanta uppgifter som bearbetas manuellt 
eller automatiskt? Moderna digitaliseringslösningar kan möjliggöra detta praktiskt. Viktiga 
utmaningar blir främst att hitta en vettig detaljnivå och att operatörerna förstår vikten med 
informationsinsamlingen samt hur resultaten ska användas. Observationstid allokeras i ett 
sådant scenario istället till att hitta ett genomförbart upplägg och en teknisk realisering 
tillsamanas med operatörerna, ansvariga för verksamheten samt It-tekniker. 
Framtida forskning kan även fokusera på frågan, vilka mätetal som är mest relevanta i 
industriella byggföretag. Studiernas utgångläge har varit ett fåtal mätetal: flödeseffektivitet, 
resurseffektivitet och flödesvinst, men analysen har visat att det finns relevanta mätetal i 
periferin som måste beaktas. Hur ser den kompletta kartan ut med alla relationer? Vilka mätetal 
är konkurrerande? Enligt Modig och Åhlström (2015) är det flödeseffektivitet och 
resurseffektivitet. Kan företag ta beslut enbart med dessa två effektivitetstal? Vilka parametrar 
riskerar att hamna utanför? Hur uttrycker det sig om varianterna skiljer sig i kvalitén som 
levereras? Hur ska parameter beaktas i beslutsprocessen som är svåra att kvantifiera? 
Avsnitten 4.4 och 4.10 har försökt visa hur komplext det valda produktionssystemet har varit 
och att slutsatser kan vara svåra att dra trots kalkylerade mätetal. En av anledningarna har varit 
att olika konstellationer av flödesenheter och resurser som förekommit vid olika tidpunkter 
påverkar mätetalens resultat. Vissa forskare föreslår simulering som visualiseringsverktyg av 
komplexa system med målet att tydliggöra intressanta områden av styrbara parametrar för 
optimering av system. 
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