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Sammanfattning 
Projektet syfte är att studera hur begreppet flödeseffektivitet kan tillämpas inom värdekedjan 
industriellt träbyggande. 
 
Projektet kom att fokuseras på de deltagande företagen och begränsas till att kretsa kring hur deras 
produktionslinor kan göras mer flödeseffektiva samt visa exempel på verktyg och metodik som de i 
fortsättningen kan utföra i egen regi. 
 
Totalt har 6 delprojekt genomförts med fokus på flödeseffektivitet. Arbetsmetodiken som använts är 
baserad på principerna i LEAN-konceptet om strävan mot enstycksflöde, korta led-tider och att skapa 
kundnytta med minsta möjliga resursnyttjande i kombination med Flaskhalsteorins (Theory of 
Constraints) principer och speciellt dess 10 regler för synkronisering av ett flöde. 
 
Metodik och verktyg som använts är: 

 Nulägesbeskrivning 

 Flaskhalsanalys 

 Leans definition av arbetsmoment som Värdeskapande, Stödjande eller Slöseri 

 Identifiering av processernas Kritiska linjer. 

 Frekvensanalys och andra mätmetoder för att skatta tids- och resursutnyttjande 

 Produktionssimulering 
 
Samtliga delprojekt kan sägas uppfylla företagens uttalade målbild över förväntad 
kapacitetsförbättring. 
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 1 Inledning och bakgrund 
Bakgrunden till projektet är diskussioner kring hur effektiv värdekedjan runt industriellt träbyggande 
är. För att vara konkurrenskraftig så gäller det att ständigt se över och trimma sin värdekedja för att 
ständigt skapa ett fördelaktigt kundvärde vad gäller pris, leveransförmåga och kvalitet. 
Projektet har ett fokus på begreppet flödeseffektivitet där vikt läggs på att öka förståelsen för dess 
fördelar bland personalen vid de deltagande företagen samt hur man kan praktiskt arbetar med 
frågan. 
 
Samtliga tre företag är verksamma inom träindustriellt byggande, där två tillverkar hus och den 
tredje tillverkar byggkomponenter.  
Vad avser själva tillverkningen så är alla tre specialiserade på en produkttyp med ett linjebaserat 
produktionsupplägg och tydligt enstycksflöde utan buffertlager.  
Med andra ord så är linjerna väl utformade för att nå en hög flödeseffektivitet. Men 
produktionslinjen är bara en liten del av värdekedjan träindustriellt byggandet. Frågan i början av 
projektet var därför hur ser värdeflödet ut mellan de övriga funktionerna i värdeflödet och vad kan 
göras för att effektivisera dessa flöden ytterligare?  
 
Flödeseffektivitet är inte något revolutionerande nytt utan bygger på principerna i LEAN-konceptet 
om strävan mot enstycksflöde, korta led-tider och att skapa kundnytta med minsta möjliga 
resursnyttjande. Enstycksflöde passar långt ifrån all tillverkning och företag men för de flesta 
verksamheter som har specialiserat sig mot en viss typ av produkt och har ett produktionsflöde 
anpassat för detta så finns det stora fördelar med att driva förbättringsarbetet utifrån konceptet 
flödeseffektivitet. 
Målet för all tillverkning är att ständigt skapa lönsamhet genom att erbjuda kunden en produkt den 
är villig att betala för.  
För att förstå begreppet Flödeseffektivitet är så behöver det ställas mot begreppet Resurseffektivitet. 
I praktiken så finns det egentligen inget motsatsförhållande mellan dessa båda begrepp. För att vara 
effektiv och lönsam så måste varje företag hitta sin kombination av de båda och inte minst förstå 
dess styrkor och svagheter, se nedan. 
 
Resurseffektivitet:  
För att skapa lönsamhet så gäller det att effektivt utnyttja de resurser man har till förfogande och på 
så sätt hålla nere produktionskostnaderna.  
Vilket kan uppnås genom exempelvis en mycket hög beläggningsgrad på dyr maskinutrustning. 
Tänket är helt korrekt om man endast ser till den enskilda resursen, men om man driver det för lång 
så uppstår följdproblem och kostnader i resten av produktionsflödet som fort överstiger den vinst 
man trodde sig åstadkomma. 
Försöker här nedan beskriva några av de problem ett allt för stort fokus på resursutnyttjande leder 
till. 
 
För att åstadkomma maximal beläggning så ska man undvika stillestånd.  
Två vanliga strategier och argument för detta är: 

 Batchtillverkning, ju mer sällan maskinen behöver ställas om desto bättre och den sparade 
tiden utnyttjas till att producera. 

 Buffertlager, denna kritiska maskin får aldrig lida brist på material att bearbeta och därför ser 
man till att det alltid finns en kö av material som väntar på bearbetning. 
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Nackdelarna och kostnaderna som följer om man driver resurseffektiviteten för långt är:  

 Lagernivåerna ökar, binder mer kapital och kräver mer lokalyta och hanteringsutrustning. 

 Ledtid/kötiden ökar. Leder ofta till leveransproblem, ju mer produkter det är i arbete, PIA, 
desto svårare är det att planera och schemalägga produktionen så den möter leveransdatum.  

 Ledtid/kötiden ökar. Leder även till ökade kvalitetsproblem. Ju längre ledtid desto svårare är 
det att upptäcka orsaken till kvalitetsbrister vilket ökar kostnaden för att upptäcka och 
åtgärda felaktiga komponenter. 

 Administration och övervakning. Ju större mängd PIA desto större mängd resurser krävs för 
att planera och övervaka produktionen så att utlovat leveransdatum kan hållas. 

 Marknadens efterfrågan. Lång ledtid och stora lager försämrar företagets reaktionsförmåga 
på marknadens svängningar och i extremfallet helt beroende av korrekta prognoser.  

För att vara lönsam så måste man vara väl medveten om de sekundära kostnaderna som en allt för 
hårt drivet utnyttjande av enskilda resurser i produktionen ger upphov till. 
 
Flödeseffektivitet: 
Här strävar man efter att uppnå ett enstycksflöde och därmed kortast möjliga ledtid genom 
produktionslinjen. På så sätt minimeras de sekundära kostnaderna som beskrevs här ovan. 
Fokus flyttas från optimalt utnyttjande av den enskilda resursen till att försöka optimera hela 
produktionsprocessens effektivitet och förmåga.  
En stor fördel är att produktionen är mer direktkopplad till marknadens efterfråga och risken för 
överproduktion är helt eliminerad. Med andra ord ett kundorderstyrt upplägg. 
 
Nackdelarna med strävan att nå kortast möjliga ledtid och enstycksflöde är att man binder betydligt 
mycket mer kapital i maskiner och resurser för att hantera variation i efterfrågan. 

 
Resurseffektivitet:    Tidsmässigt nyttjande av resurs / Specifik tidsperiod   [%]   
Flödeseffektivitet:  Summa av värdeskapande tid / Genomloppstid             [%]  

 
Genomloppstid:  Processtider + Kontrolltider + Väntetider + Transporttider    
Genomloppstid:  Värdeskapande aktiviteter + Icke värdeskapande aktiviteter     

 
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 kassation, kapitalbindning 
samt att fokus hamnar på aktiviteter som skapar kundvärde.  
 
Utmaningen är att ständigt förmå att hitta den optimala kombinationen av högt resursutnyttjande 
och korta ledtider. Utmaningen ligger i att beläggning och resursutnyttjande är enkelt att se och 
mäta medan kostnader som rör brist på flödeseffektivitet är mer sekundära och betydligt svårare att 
se de verkliga orsakerna till dess uppkomst.  
Dessutom stämmer strävan efter hög resurseffektivitet väl in i vår kultur av att vara duktiga, effektiva 
och inte minst ständigt sysselsatta.  
Flödeseffektivitet är inte lika lätt att se i och med att det handlar om hur effektiv hela 
produktionskedjan är. Typiska nyckeltal för att beskriva flödeseffektivitet är ledtid, kötid, PIA, 
leveranssäkerhet med mera det vill säga begrepp som är något svårare att direkt översätta till 
kostnader. 
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1.1 Syfte och mål 

Projektets ursprungliga syfte vid projektstart 

Övergripande syfte är att studera hur industriella träbyggare och dess underleverantörer kan övergå 
till en styrning och planering av verksamheten som befrämjar flödeseffektivitet i värdekedjan. 
Övergripande mål är att finna former för att mäta flödeseffektivitet samt identifiera hinder och 
svårigheter som behöver lösas inom den industriella byggprocessens och dess värdekedjor. 
Denna kunskap kan även användas för att industrialisera tillfälliga värdekedjor och stödjer därmed 
den utveckling som varit stark i Sverige under det senaste decenniet.  
Att förstå hur en värdekedja, tillfällig eller permanent, fungerar och mäts inom byggindustrin är en 
generaliserbar kunskap som ansluter till satsningen Smart Built Environment (2016). Dock behöver de 
metoder som utvecklats inom förebilden tillverkningsindustrin utvecklas så den passar byggsektorns 
behov och förutsättningar.  

Projektets ursprungliga mål syfte vid projektstart 

Flödeseffektivitet är ett begrepp som behöver förstås och förklaras inom byggandet. De aktörer som 
arbetar tydligast med flöde är de industriella byggarna. Forskningen kommer därför att samla sin 
empiri i värdekedjor som innehåller industriella byggare. Värdekedjorna måste karakteriseras, liksom 
de enskilda företagen som ingår i relationerna. 
Vidare skall flöde mätas i och mellan företagen i värdekedjan. För full förståelse kommer detaljerad 
mätning krävas där inte bara flödet i sig självt karakteriseras utan också gränssnitten mellan 
aktörerna. 
 
Arbetspaket : 

AP1 Flödeseffektivitet i produktionen 
AP2 Flödeseffektivitet i kopplingen projektering-produktion 
AP3 Flödeseffektivitet i kopplingen kund-projektering 
AP4 Flödeseffektivitet i kopplingen underleverantör-produktion 
AP5 Flödeseffektivitet produktion-kund 
AP6 Strategier för hantering av virkespaket i färdigvarulager 
AP7 Workshop: Vad är flödeseffektivitet 

 
Med produktion menas den fysiska produktionen av komponenter och produkter. 
Med kund menas beställaren av byggnaden. 
Med projektering menas de processer som berör försäljning, beredning och planering av produkten. 
Men underleverantör menas leverantör av insatsmaterial till husproducenten i värdekedjan. 

Ändringar i ursprunglig plan 

Rätt snart efter projektstart och en bit in i AP1 kom deltagande företag till insikt om att de hade en 
del brister vad gäller flödeseffektivitet i den egna produktionen. Med argumentet att det inte är 
någon större mening med att studera flödeseffektivitet med externa aktörer innan de själva hade 
god kontroll på den egna produktionens flödeseffektivitet. De lade därför fram förslaget att studien 
skulle fokuseras på AP1 och flöden i direkt anslutning till AP1. 
Ändringen antogs vilket ledde till att AP3, AP4 och AP5 ströks och personal ur projektering deltog i 
arbetet med AP1 och därmed kan det påstås att AP2 till viss del ingick i studien. 
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AP6 kom att strykas på grund av ändrade personalresurser och därmed kapacitets- och 
kompetensbrist. Ingen ersättningsresurs kunde rekryteras inom ramarna för beslutade resurs- och 
tidsplaner. 
Sammantaget kom TiiN6 att fokuseras på AP1 och AP7 samt indirekt beröra AP2. 

2 Metoder och genomförande 
Ansatsen i projektet är att öka förståelsen för flödesorienterade processer medför bland personalen 
hos de deltagande företagen vad gäller kapacitet och utmaningar som ska hanteras men även ge 
dem verktyg för att åstadkomma detta. 
Deltagande företag valde ut ett produktionsavsnitt vardera med ambitionen att flödeseffektiviteten 
skulle förbättras och att berörd personal utbildas och involveras i processen. Samtliga aktörer hade 
full insyn i de projekt som genomfördes. Vilket gav en breddad insikt och förståelse av nyttan med de 
metoder som användes och hur de används. 
 
Sammantaget resulterade det i en rad mindre projekt där olika verktyg och metoder tillämpades. 
Gemensamt var ambitionen att öka kapacitet och genomströmning i produktionsavsnittet genom att 
identifiera och åtgärda moment som påverkade flödet negativt. 
 
Teoretiska grunder: 

Samtliga delprojekt baseras på teorier och metoder som kan hittas i samlingsbegreppet LEAN. LEAN 
och det som kallas LEAN-tänk kan mer liknas som en filosofi i kombination med ett stort antal 
metoder och knep för att fokusera på ständig effektivisering av processer och flöden. I detta projekt 
kom fokus att ligga på effektiviseringar av produktionslinjer med avseende på begreppet 
flödeseffektivitet. 
 
Arbetet vilar på några viktiga teoretiska/filosofiska principer så som: 

 LEANs klassificering av aktiviteter i värdeskapande, icke värdeskapande men stödjande samt 
rent slöseri 

 LEANs principer kring att skapa stabila jämna flöden genom produktionslinjen med det 
visionära målet enstycks-flöde. 

 Goldratts Theory of Constraints (flaskhalsanalys) och de 10 reglerna för synkroniserat flöde. 
Som sammanfattar riktlinjer över hur man systematiskt kan lyfta kapaciteten i en process. 
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Generell arbetsmetodik nulägesbeskrivning/värdeflödesanalys: 
Generell arbetsmetodik i samtliga delprojekt har varit att först göra en så kallad 
nulägesbeskrivning/värdeflödesanalys av produktionsavsnittet. Syftet är att skapa en överblick av 
produktionsprocessen vad gäller arbetsmoment och tidsåtgång. Denna nulägesbeskrivning fungerar 
sedan som ett underlag för åtgärder samt referens. 
Typiskt tillvägagångssätt vid kartläggning och förbättringsarbete av exempelvis en produktionslinje 
är: 

1. Beskriva vilka arbetsmoment som utförs i linjen och i vilken ordning momenten utförs. 
2. Skatta tidsåtgången för respektive moment, kan här med fördel utföra enklare tidsstudier 

men beroende på omständigheterna kan det räcka långt med en grov skattning. 
3. Identifiera kapacitetsbegränsande moment. Enligt Goldratts teorier så är det vanligtvis bara 

ett moment åt gången som är långsammast. Om linjens kapacitet ska öka så ska alla 
förbättringsåtgärder fokuseras på just det långsammaste momentet. Förhoppningsvis lyckas 
man lyfta kapaciteten så pass mycket att momentet inte längre är en kapacitetsbegränsning. 
När detta är nått så identifieras den nya kapacitetsbegränsaren och förbättringscykeln börjar 
om på nytt. 

4. När väl det kapacitetsbegränsandet momentet är identifierat är det lämpligt att ännu en 
gång dela upp momentet i delmoment och klassificera vart och ett av delmomenten som  
1) Värdeskapande, 2) Stödjande eller 3) Slöseri. Här ska då de moment som klassificeras som 
Slöseri självklart helt elimineras, de Stödjande är absolut nödvändiga men ska minimeras så 
långt det går och de Värdeskapande ska om möjligt även de ses över. Brukar resultera i 
betydande tidsvinster och förvånansvärt ofta utan några investeringar. 

 

Insamling av tidsdata: 
Centralt i detta arbete är att ta fram tidsunderlag till momenten. Nu är tid i praktiken ett svårt 
begrepp i och med att det finns så många varianter; cykeltid, planerad tid, takt-tid, genomsnittstid, 
och så vidare. Därför bör det redan från början definieras vilket tidsbegrepp som menas i varje studie 
och att samtliga inblandade håller sig till den. 
Ibland räcker det med en grov skattning för att bilda sig en uppfattning av situationen medan i andra 
fall krävs detaljerade tidsstudier.  
Den grova skattningen är snabb i och med att den kan samlas in genom egen uppskattning eller 
genom att intervjua personalen. Ju mer detaljerat och precist tidsunderlag är desto större 
personalinsatser krävs för att samla in data. 
I delstudierna har alla varianter tillämpats från den snabba grova via frekvensstudier till mycket exakt 
tidsstudier av enskilda moment.  
Frekvensstudie är ett mellanting där man väljer att notera vad som sker i arbetsmomentet vid ett 
specifikt ögonblick som bör vara slumpmässigt fördelat över dagen. Rätt snart växer en fördelning 
fram som beskriver delmomentets andel av hela arbetscykeln. Ju fler observationer desto exaktare 
blir skattningen. Kan sägas att en regelrätt tidsstudie är ett extremfall av en frekvensstudie där det är 
tidsmässigt mycket tätt mellan mätningen.  
 
Analys med hjälp av produktionssimuleringsmodeller: 
I vissa av studierna skapades det en modell med hjälp av simuleringsverktyget ExtendSim för diskreta 
händelser. Syftet vara att utforma en plattform i en datormiljö där möjliga förändringar kan 
analyseras och vars resultat dels bildar ett beslutsunderlag eller kan användas för att identifiera 
flaskhalsarna i linjen. Båda varianterna tillämpades i detta projekt. 
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Arbetsgången var följande: 
1. En modell med syfte att efterlikna verkligheten skapades för att dels identifiera flaskhalsarna 

i produktionsflödet men även fungera som referens till de förändringsscenarior som 
testades.  

2. I senare steg testades ett antal förändringar genom att göra ändringarna i den ursprungliga 
modellen. Resultaten kan därmed sättas i relation till ursprungsmodellens simulerade 
kapacitet. Där typiska förändringar bestod av; 1) ombalanseringar av linjen genom att ändra i 
vilken ordning och var de enskilda delmomenten utfördes, 2) test av känslighet för störningar 
samt 3) test av nya monteringskoncept. 

 
Viktigt är att det finns en samsyn bland de som ska tolka simuleringsresultaten kring vilka ansatser 
och förenklingar som gjorts jämfört verkligheten.  
I denna studie baserades utformningen av simuleringsmodellen på en beskrivning av den de moment 
som bildar den tidskritiska linjen. Det vill säga vilka delmoment, av samtliga som utförs, som 
tillsammans bestämmer hela linjens kapacitet och får man en störning i denna kedja av 
arbetsmoment tappar hela linjen kapacitet. Med andra ord så fungerar den tidskritiska linjen som 
systemets flaskhals och där förbättringsarbetet ska fokuseras på att snabba upp momenten eller 
ännu hellre lyfta ut hela moment från linjen.  
En annan viktig faktor i utformning av en  
 
Utbildningsinsatser: 
I projektet ingick även ett uppdrag att sprida kunskap och dela erfarenheter mellan aktörerna. Som 
ett led i detta genomfördes dels en workshop men även enskilda insatser för att ge nyckelpersoner i 
produktionen verktyg för att själva klara av att samla in data och analysera dessa. 
 
Den workshop som anordnades samlade representanter från företagens olika avdelningar och 
kretsade kring genomgång av vad som menas med flödeseffektivitet. Halva tiden lades på ett LEAN 
spel med fokus på just hur en ökad flödeseffektivitet ökar produktionslinjens kapacitet. 
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3 Resultat och slutsatser 
Här följer en kort sammanfattning av delstudier som utförts inom projektet. För mer detaljerade 
resultat och slutsatser hänvisas till respektive bilaga. 

Teknisk rapport Flödeseffektivitet i produktion- Två fallstudier från 2016 

Det övergripande syftet med studien är att utvärdera om frekvensstudier kan tillämpas för att mäta 
resurseffektivitet, flödeseffektivitet och genomloppstid. Utöver detta så definierades ett antal delmål 
se nedan. 
 
Delmål fallstudie 1:  

 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  
 
Delsmål fallstudie 2: 

 Kan den kvantifierade flödesvinsten kvantifieras med de metoder som tillämpas här? 

 
Definition 
Resurseffektivitet:   Tidsmässigt nyttjande av resurs / Specifik tidsperiod                                          [%] 

Resurseffektivitet:   Summa (värdeskapande + stödjande observationer) / Σ operatörsobservationer [%]   

 

Flödeseffektivitet:    Summa av värdeskapande tid / Genomloppstid     [%]

  

Flödeseffektivitet:    Summa värdeskapande observationer / Totalt antalobservationer    [%] 

  

 

Genomloppstid:        Processtider + Kontrolltider + Väntetider + Transporttider       [tid]  

Genomloppstid:         Värdeskapande aktiviteter + Icke värdeskapande aktiviteter    [tid] 
 
Bakgrund: 
Studien baseras på en frekvensstudie av produktionsflödet i en del av Lindbäck Bygg 
produktionsenhet i Öjebyn. Se golvlinje, monteringslinje samt 3 kompletteringslinjer, gulmarkerade i 
lay-outen nedan. 
Flödet är av typen first-in first med begränsad buffertförmåga mellan linjeavsnitten i flödet. 
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Datainsamling 
Studien bygger på att samla in data som beskriver aktiviteterna i linjernas arbetsstationer och utifrån 
detta göra en rad jämförelser med syftet att beskriva och kvantifiera nyckeltalen resurseffektivitet, 
flödeseffektivitet och genomloppstid. 
Finns ett antal alternativa tillvägagångssätt för att samla denna typ av data. I tabellen nedan 
sammanställs för- och nackdelar vad gäller insamlandet av data för några olika metoder.  
Av dessa alternativ valdes Frekvensstudier som mest lämpad utifrån resursbehov vid insamlandet 
och kvalitet på insamlat data. Poängteras bör att samtliga metoder kräver rätt omfattande resurser 
vad gäller insamlandet såväl som sammanställning och analys av data. 
 
Alternativa sätt för datainhämtning: 
 
Tabellen visar för- och nackdelar med några alternativa metoder för datainsamling  

Metoder eller källor för 

datainsamling  

Lämplig storlek 

av mätobjekt  

Mätinsats av 

observatör  

Datakvalitet  

(bortsett från 

beteende-påverkan) 

Inverkan 

personlig 

integritet  

Beteende-

påverkan på 

operatörer  

Tidsstudier, manuellt  begränsat högst hög stor störst 

Tidsstudier, videofilmning  begränsat hög högst störst stor 

Rapporteringssystem  obegränsat minst osäkert minst minst 

Operatörsrapportering  mellan liten osäkert liten liten 

Frekvensstudier  mellan mellan mellan mellan mellan 
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Frekvensstudie 
Grundprincipen för en frekvensstudie är att notera vad som görs vid just den tidpunkt/ögonblick man 
gör en observation. Med andra ord varje observation är en ögonblicksbild av processen vid det 
produktionsavsnitt som studeras. Beroende på vad syftet med studien är så definierar man de olika 
aktiviteter man anser förekommer i arbetsmomentet som studeras. I denna studie definierades 
totalt 4 aktivitetstyper varav 1 klass är för svårbedömda observationer, se tabell nedan. I denna 
studie valdes en mer generell nivå som i stora drag följer LEAN-filosofins principer om att alla 
arbetsprocesser består av Värdeskapande moment, Stödjande moment för att kunna skapa värde 
samt moment som inte alls har med värdeskapande att göra och som brukar benämnas som slöseri. 
Dock har det i denna studie valt att benämna den sista kategorin som väntan, tid som inte kan 
kopplas samman med ett värdeskapande. 
 
Precisionen på studien ökar med antalet observationer och uttrycks som den enskilda 
aktivitetstypens andel av totalt antal observationer för studerat 
Ju fler ögonblicksbilder som samlas in desto större precision får metoden. För 20 observationer 
motsvarar varje observation 5 procentenhet av aktiviteterna, 1000 observationer så ökar precisionen 
så att varje observation motsvarar 0,1 procentenheter av aktiviteten i stationen. 
En svaghet jämfört med exempelvis tidsstudier är att metoden ej kan användas för att bestämma 
cykeltiden för det värdeskapande momentet eller dess variation, vilka båda viktiga parametrar vid 
planering av produktion, skattning av produktionskapaciteter och utformning av takt-tider. 
 
Referensstudiens omfattning: 
Steg 1 Mätfrekvens, en observation per station var 15:e minut 
Antal observationer, 5560 fördelat på 47 arbetsstationer vilket ger att varje observation motsvarar 
ungefär 1 procentenhet av aktiviteten i den studerade stationen. Under studiens gång passerade 42 
flödesenheter, husmoduler, genom produktionsavsnittet. 
 
Steg 2 Mätfrekvens, en observation per station var 20:e minut, totalt 4460 observationer.  
Totalt producerades 46 flödesenheter under studiens längd. 
 
Totalt lades en arbetsinsats om totalt 300 mantimmar på insamlandet av mätdata.  

  
Tabellen nedan visar definitionen av arbetslagens aktivitetstyp och följer LEAN filosofins klassificering 
av arbetsmoment i Värdeskapande, Stödjande och Slöseri. 
 

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  
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Resultat och slutsatser: 
Här redovisas en sammanfattning av de slutsatser som drogs av studien kring frekvensstudier som 
verktyg vid analys av resurs- och flödeseffektivitet.  
För den som vill veta mer om studiens upplägg, metodik och genomförande samt resultat hänvisas 
till bilaga 1. 
 
Huvudslutsats: Flödeseffektivitet, resurseffektivitet och genomloppstid kan mätas med hjälp av 
frekvensstudier i produktionssystem typiska för industriellt byggande. 
 
Med hjälp av frekvensstudier kan en stor mängd andra nyckeltal tas fram och som ligger till grund för 
diskussioner rörande; takttider, PIA, produktivitet, värdeöverföring, flödesvinst, utnyttjandegrad med 
mera.  
 
Metodens validitet: beror av antalet observationer, ju fler desto säkrare data.  
Metodens styrka: Kort upplärning för att kunna utföra observationer, ingen speciell utrustning krävs.  
Metodens nackdelar: Kräver goda kunskaper och kompetens av den som ska utforma studien samt 
vid analys av dess utfall.  
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4 nulägesanalyser 

Inom projektet utfördes totalt 4 stycken nulägesbeskrivningar av produktionsavsnitt vid de företag 
som deltog i projektet. 
Gemensamt för samtliga var önskemål om ökad produktionskapacitet samt att studien ska utföras 
under en tidsperiod på någon vecka. 
 
Produktionsupplägg. 
Samtliga produktionsavsnitt är specialiserade för tillverkning av en typ av produkt med viss grad av 
kundanpassning på varje enskild produkt. 
Fabrikslayouten är typisk för en produktionscell eller linje där arbetsmomenten är repetitiva och 
utförs i en viss ordning. Produktflödet är i mycket stor utsträckning först in först ut, FIFO, med ytterst 
begränsad förmåga till buffertlagring. 
 
Generell arbetsgång: 

1) Produktionsavsnittet beskrevs schematiskt vad gäller fysisk layout, produktflödet och 
informationsflöde. 

2) Arbetet som utförs delades upp i ett antal separat avgränsade arbetsmoment. Rent manuella 
moment som exempelvis montering så väl som maskinoperationer. Det viktiga är att beskriva 
den kritiska linjen genom produktionsavsnittet.  

3) Kapaciteten för varje enskilt moment skattas, antingen genom intervjuer av personal eller 
enklare tidsstudier av några arbetscykler.  

4) Identifiera kapacitetsbegränsningar. Här tillämpas Goldratts teorier kring flaskhalsteori TOC, 
theory of constraints, som bygger på antagandet att endast en operation kan vara 
långsammast. Tillämpat på produktflöden som i dessa fall så består kapacitetsbegränsningen 
av de operationer som bildar den kritiska linjen. Likt flaskhalsteorin så gäller det att en 
störning eller kapacitetssänkning i den kritiska linjen leder till kapacitetsförlust i hela 
systemet, en förlust som inte kan arbetas in. 

5) Identifiera åtgärder som förbättrar prestandan hos den kritiska linjen. Här följer arbetet i 
huvudsak två filosofier; 1) TOC vad gäller strategier för att effektivisera och skydda 
produktionen i en flaskhals samt 2) LEAN-filosofins princip om att klassificera varje 
delmoment i Värdeskapande, Stödjande eller Slöseri som i praktiken ofta benämns som 
SMED-metoden. 
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Fördelar med metoden är: 

 Går fort att identifiera kapacitetsbegränsningar samt ta fram förbättringsförslag för dessa 

 Analysen kräver ingen avancerad utrustning 

 Ger nog med underlag för fortsatta diskussioner och beslut om åtgärder 
 
Nackdelar med metoden är: 

 Precisionen är låg och förslagen baseras på få observationer 

 Förbättringsförslagen är långt ifrån färdiga för implementering 

 Kräver att de som utför arbetet är väl insatta i de principer och teorier som tillämpas 
 
 
Nulägesanalys Vägglinje Lindbäcks Bygg Öjebyn 
Här studerade produktionsflödet genom en vägglinje vid Öjebyfabriken ,under totalt 2 
förmiddagsskift. 
Målsättningen från Lindbäcks sida var enkel, ge förslag på åtgärder som kortar ned cykeltiden för 
tillverkning av en vägg. 
 
Projektet avrapporterades till Helena Lidelöw som en A3-rapport, se nedan. Med det menas att allt 
väsentligt som rör projektet skall rymmas på ett A3 papper, ett typiskt upplägg för internrapporter. 
Vägglinjen delades in i totalt 7 olika moment och tidsåtgången för att utföra arbetsmomentet 
skattades med hjälp av enkla tidsstudier. Resultatet visas i ett stapeldiagram där det framgår vilken 
av momenten som är kapacitetsbegränsning. När väl kapacitetsbegränsningen är identifierad 
fortsätter arbetet med att hitta åtgärder som minskar tidsåtgången för att utföra arbetsmomentet 
spantring organisatoriska åtgärder som en ombalansering av momentets arbetsinnehåll, här i form av 
att flytta arbetsmoment till andra mindre belastade moment. 
 
Samtliga nulägesanalyser är utförda av studenter på Masterprogrammet i Träteknik vid Luleå 
tekniska universitet under handledning av Micael Öhman. 
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Nulägesanalys golvbjälklagsstationen Derome Plusshus Renholmen 
Här var målet att presentera förslag med potential att halvera tidsåtgången. Även här 
sammanfattades arbetet på rapportformen A3, se figur nedan. 
De åtgärder som föreslås är:  

 Flytta momentet parkettläggning till en helt annan linje. 

 Ändrar utformningen av arbetsstationen så att en stor del av arbetsmomenten kan utföras 
parallellt i stället för i serie. 

 Ökad prefabricering av komponenter som ska monteras. I dagsläget sker en hel del 
anpassning av material i stationen. 

 Standardiserad lösning för kabelrörsmontering.  
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Nulägesanalys takstationen Derome Plusshus Renholmen 
Här var målet att presentera förslag med potential att halvera tidsåtgången. Även här 
sammanfattades arbetet på rapportformen A3, se figur nedan. 
De åtgärder som föreslås fokuseras i huvudsak på det som i LEAN filosofin betecknas som Slöseri. Där 
en av de viktigaste åtgärden är att prefabricera alla reglar som ingår i takkonstruktionen och på så 
sätt; 1) förhindra att defekt virke med för stort formfel når takstationen, 2) att inmätning och 
justering av reglar helt elimineras samt 3) att själva monteringen av den enskilda komponenten går 
snabbare. 
Viktigt är även lösningen där utnyttjandet av taktraversen elimineras, viktigt i och med att 
taktraversen är en delad resurs och i sig är en potentiell flaskhals vid en dubblerad 
produktionsvolym. 
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Nulägesbeskrivning Limtrafabriken Martinsons Trä AB 
 
Även denna nulägesanalys följer den generella arbetsgången för att snabbt identifiera 
problemområden i produktionsflödet. Här redovisas dock resultaten på en mer traditionell 
rapportform. Där det ges utrymme att mer i detalj beskriva identifierade problem och möjliga 
lösningar. 
 
Produktionslinjens utformning: 
Mycket kortfattat så är produktionsupplägget följande. 
Limpressen är en satspress där en mix av balkar regelbundet färdigställs batch-vis.  
Därefter följer en rad operationer där balkarna från pressen sönderdelas i lämpliga 
standarddimensioner och ytbearbetas.  
Sista steget består av en station (EBH) där standardbalkarna manuellt ses över och skador och andra 
defekter åtgärdas.  
 
Produktionslinjen styrs med ett tydligt fokus på resurseffektivitet där målet är att  
producera maximal volym limträbalk. Operationerna efter limpressen har vid produktion av 
standardbalkar inga större problem att hantera det limpressens kapacitet. 
Standardproduktionen kännetecknas av låg variation vad gäller balkarnas utformning och lågt behov 
av manuella åtgärder i EBH.  
 
Under sommarsäsongen ökar inslaget av kundorderstyrd produktion av specialbalkar som kräver 
betydligt större insatser i den manuella arbetsstationen EBH. Det större arbetsinnehållet och 
betydligt ökad variation ger att EBH inte alltid klarar av att hålla samma produktionstakt som 
limpressen. För att hålla nere buffertlagrets storlek och att möta leveransdatum tvingas företaget att 
regelbundet beordra övertid. Vilket bidrar till ökade produktionskostnader och stort missnöje bland 
personalen. 
 
Målet med nulägesanalysen är att identifiera åtgärder med potential att förbättra  EBH stationens 
kapacitet så att volymflödet av balk hanteras inom ordinarie arbetsskift. 
 
Med andra ord så handlar det om en översyn av hur tiden i EBH-stationen utnyttjas. 
 
Metodiken som används följer den generella arbetsgången som beskivs ovan. 

1. Arbetscykeln i EBH-stationen delas upp i mer hanterbara delmoment samt i vilken ordning de 
utförs. 

2. Bestäm en representativ tidsåtgång för att utföra varje delmoment. 
3. Klassificera varje enskilt moment enligt LEAN-filosofin i Värdeskapande, Stödjande eller 

Slöseri.  
4. Finn lösningar som helt eliminerar det som klassas som slöseri, finns lösningar som minskar 

på tiden som läggs på Stödjande arbetsmoment samt om möjligt även effektivicera de 
värdeskapande momenten.  

 
För att EBH-stationen ska klara volymflödet av limträbalk under ordinarie arbetstid ger 
nulägesanalysen att det krävs en 33 procentig effektivisering av arbetscykeln i EBH-stationen, baserat 
på en bemanning av 6 personer. Nulägesanalysen gav att en indelning av arbetscykeln för en order 
består av 4 delmoment och tog ungefär 93 minuter att utföra, se figuren nedan.  Arbetscykeln 
behöver kortas ned till ca 60 minuter för att klara målet. 
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En tydlig slutsats är att en mycket stor del av tiden läggs på stödjande arbetsuppgifter och att det 
finns goda förutsättningar att nå målet speciellt när andelen nödvändig värdeskapande manuell 
bearbetning mer än väl ryms inom tillgänglig tid. 
 
 

 
 
 
Kort beskrivning av delmomenten i arbetscykeln i EBH-stationen: 

 Manuell Bearbetning: Är tid operatörerna lägger på att färdigställa en balk enligt 
ritningsunderlaget. 

 Ritningar: Tid operatörerna lägger på att läsa in och förbereda arbetsstationen, kontrollera 
att ritningen är korrekt samt att hitta rätt order i buffertlagret. 

 Transport: Tid operatören lägger på transportera balkarna i ordern till arbetsstationen. 

 Adm. Arb: Är administrativt arbete och registrering av ordern i MPS-systemet. 
 
Bättringsförslag: 
För att nå målet föreslås att en servicefunktion inrättas som har som arbetsuppgift att: 

 Leverera balkmaterial och övrig förbrukningsmaterial till de enskilda arbetsborden i EBH-
stationen samt att överta alla transporter som sker med hjälp av travers. På så sätt eliminera 
ett helt arbetsmoment ur arbetscykeln.  

 Säkerställa att produktionsunderlaget/ritning är korrekt för de balkar som levereras till EBH-
stationen. I nuläget är det relativt ofta så omfattande brister i produktionsunderlaget som 
kräver förtydliganden från berednings- och konstruktionsavdelningen. Ger en kvalitetssäkring 
av processen som kortar tiden för inläsning av ritning.  

 Övertar ansvaret för registrering av den färdigställda ordern. 
 
Sammantaget så bedöms förslagen tillsammans frigöra så pass mycket tid av arbetscykeln att de 
ligger i närheten av den effektivisering som krävs för att nå målet.  
Om ytterligare effektivisering krävs så bör det manuella arbetsmomentet analyseras med samma 
metodik i syfte att eliminera onödiga moment ur arbetscykeln.  
 
Övriga slutsatser:  
Detaljstudie av transportmomentet visar att traversen är en kapacitetsbegränsning i processen. 
Traversen är en delad resurs mellan linjens olika stationer och har en relativt hög nyttjandegrad och 
där en kapacitetsökning i EBH-stationen ytterligare ökar dess beläggning. Traversens höga beläggning 
orsakade onödigt långa transporttider i och med att 80% av transporttiden bestod av att vänta på att 
traversen skulle bli ledig. 
 
För mer detaljer se bilaga 2. 
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Produktionssimulering av volymlinjer vid Derome Plusshus 

I detta delprojekt studerades produktionskapaciteten vid Derome Plusshus linjer för montering av 
bostadsvolymer vid fabrikerna i Renholmen och Kristinehamn. 
Linjerna är till stora delar identiska och endast mindre skillnader monteringsarbetet förekommer 
mellan de två anläggningarna. 
 
Mål: 
Det övergripande målet från företagets sida var att utvärdera vilka åtgärder som behöver göras för 
att minst dubblera linjernas kapacitet. 
 
I detta projekt togs beslutet att utvärdera nyttan med produktionssimulering som ett analysverktyg i 
ett fokuserat förbättringsarbete. Med argumenten att simulering kan ge ett bättre beslutsunderlag, 
kan användas för att identifiera kapacitetsbegränsningar och systemets känslighet för störningar 
samt att det i simuleringsmiljön går att testa utfallet av möjliga åtgärder. 
Med hjälp av en simuleringsmodell ökar möjlighet att hantera betydligt högre grad av komplexitet än 
vad som är möjligt med mer manuella analysmetoder.  
 
Poängteras bör att produktionssimulering bara är ett verktyg bland många och att det trots allt krävs 
en god ansats för att utfallet ska vara användbart. Innan man kan utforma en bra simuleringsmodell 
måste en rad kritiska beslut tas och relevant data samlas in, först därefter finns det förutsättningar 
att göra en förenklad modell över det verkliga produktionsförloppet som motsvarar syftet med 
analysen. 
Poängteras bör att en simulering trots allt bara är en grov förenkling av ett verkligt 
produktionsförlopp och som aldrig kommer att vara helt korrekt. Om underlaget är bristfälligt så 
kommer modellen inte att ge tillförlitliga prognoser. 
 
Slutsats: 
Den arbetsmetodik som användes visade sig fungera mycket väl. Produktionssimulering visade sig 
vara ett viktigt verktyg vid utvärdering av förbättringsförslag. De simuleringar som utfördes var ett 
kraftfullt stöd i identifiering av systemets kapacitetsbegränsningar samt indikerade hur stora 
förbättringar som krävdes i det enskilda momentet för att öka hela linjens kapacitet.  
Den stora framgångsfaktorn var dock att företaget hade förmåga att:  

 Definiera förutsättningar vid utformningen av simuleringsmodellerna och ta fram relevanta 
indata. 

 Att ta hand om simuleringsresultaten och omvandla dem till lösningar som prövades i 
verkligheten. 

 Förmåga att fortsätta driva processen vidare för att identifiera de efterföljande 
kapacitetsbegränsningar som kommer att uppstå. 

 
Sammantaget så genererade projektet ett underlag för vilka förändringar som krävs för att möta en 
dubblerad efterfrågan och kanske ända upp mot en tredubblad produktionskapacitet i 
monteringslinjen. Kan sägas att projektet har medfört att monteringslinjen för bostadsvolymer inte 
längre är flaskhalsen för de båda fabrikerna. 
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Arbetsgång: 
Först av allt så måste syftet och förutsättningar definieras innan en simuleringsmodell kan utformas. 
Vad gäller förutsättningar så handlar det om att: 
 

 Beskriva produktionslinjen med avseende på ingående arbetsmoment och i vilken ordning 
varje moment kan utföras. Här är det viktigt att enas om vilken detaljnivå man ska lägga sig 
på. Det allmänna rådet vid simulering är att börja med en grov indelning 

 Identifiera vilka moment som ingår i den kritiska linjen för processen, kopplar bak till 
ordningsföljden för arbetsmomenten. Den kritiska linjen är 
kapacitetsbegränsningen/flaskhalsen i den här typen av produktionslinjer och som till stor 
del bestämmer hela linjens kapacitet. 

 Tillämpa köteori och säkerställa att linjen är välbalanserad. Ur ett flödesperspektiv så är det 
fördelaktigt om arbetsinnehållet i den kritiska linjen fördelas jämt över samtliga positioner i 
linjen. I praktiken så kommer den position som tidsmässigt har högst arbetsinnehåll att 
bestämma hela linjens kapacitet och takten bostadsvolymerna kan matas fram. 

 Definiera de tider som simuleringsmodellen använder. Finns en rad olika begrepp som 
baseras på tid och som betyder vitt skilda saker. Bör välja tidsbegrepp efter syfte med 
studien. I denna studie ligger fokus på att identifiera kapacitetsbegränsning och skapa 
beslutsunderlag kring framtida åtgärder därför är man inte betjänt av en allt för exakt 
skattning av varje moments tidsåtgång. I denna studie valdes därför definitionen; den tid som 
krävs för att under normala förhållanden momentet hinner utföras inom. Är således en grov 
skattning med en god marginal att hinna utföra momentet. På så sätt bygger man medvetet 
in en säkerhet i resultatet genom att verklig tidsåtgång med marginal bör vara lägre än 
angiven tid så bör simuleringsresultatet vara en defensiv skattning av möjlig kapacitet.   

 
Arbetsmetodik: 
Steg 1 Bestämma orderköns utseende. 
I och med att produktionen i stor utsträckning är kundorderstyrd och i relativt korta serier så behöver 
man enas om hur orderkön ska vara utformad för att anses vara generellt giltig. 
Här togs ett beslut att orderkön ska bestå av en bostadsmodul bestående av alla tre rumstyperna, 
kök, våtrum och övriga rum följd av en modul bestående av enbart övriga rum. Detta upprepades till 
dess simuleringen avbröts efter minst 256 bostadsmoduler färdigställts i simuleringsmodellen. 
 
Steg 2 utformning av en nulägesmodell.  
Tre olika kritiska linjer definierades. I praktiken utförs en rad olika arbetsmoment samtidigt i 
bostadsmodulerna och där det går definiera tre huvudspår i processen, arbete som utförs i kök, 
våtrum respektive övriga rum. Var och den av dessa huvudspår kan till stora delar utföras utan att de 
stör de andra två. Därav kan en kritisk linje definieras för var och en av dessa rumstyper. 
Simuleringsmodellens resultat behöver inte överensstämma perfekt med verkligheten för att vara 
användbar. Ofta brukar simuleringsmodeller indikera kapaciteter som ligger betydligt högre än 
verkligheten vilket beror av att alla modeller är en kraftig förenkling av verkligheten och alla de 
faktorer som påverkar kapaciteten. Det viktiga är att man på förhand är överens om att modellen 
fångar syftet med simuleringen. Eventuella effekter av förändringar ska sättas i relation till 
nulägesmodellens simuleringsresultat, skillnaden mellan de båda simuleringarna är då ett mått på 
åtgärdens förbättringspotential. I denna studie så råkade nulägesmodellen stämma väl överens med 
den verkliga kapaciteten.  
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Steg 3 arbetsmetodik simulering. 
När nulägesmodellens anses vara bra nog kan förbättringsarbetet påbörjas.  
En rad frågeställningar definierades som kretsade kring att identifiera kapacitetsbegränsande 
moment samt att analysera hur stora förbättringar som krävdes för att lyfta kapaciteten.  
Resultaten låg sedan till grund för förbättringsåtgärder som startade med diskussioner kring möjliga 
åtgärder och sedan utfördes praktiska test kring genomförbarhet och tidsåtgång. För det modifierade 
arbetsmomentet. 
De nya förutsättningarna implementerades i modellen och en rad nya simuleringar utfördes med 
syfte att utvärdera utfallet och identifiera nya kapacitetsbegränsande moment. 
 
Arbetsmetodiken visade sig mycket framgångsrik. En rad åtgärder visade sig fungera i praktiken samt 
att förslag lades som kan leda till upp emot en 3 dubbling av linjens kapacitet utan att det krävdes 
några större investeringar i utrustning eller lokaler. Det itererande arbetssättet gav en annan stor 
fördel nämligen att företaget har en åtgärdsplan över vilka förändringar som krävs för en viss grad av 
ökad efterfrågan. 
 
Framgångsfaktorer: 
 

 Undvika arbetsmoment som kräver långa torktider, så som spackling, målning och 
plattsättning. Andra material valdes samt våta tidskrävande moment i den kritiska linjen 
valdes att utföras separata stationer vilket leder till att den kritiska linjen blir kortare.  

 Även montering av köksinredning var till att börja med ett mycket tidskrävande moment. Här 
bestod lösningen i att förmontera en stor del av köksinredningen utanför linjen vilket ledde 
till betydande tidsbesparingar i själva monteringslinjen för bostadsvolymer. Totalt sett 
minskas inte arbetsinsatsen utan lösningen ligger i att arbetsmomenten kan utföras i en egen 
arbetsstation som levererar in en komponent med betydligt högre färdigställandegrad till 
linjen för montering av bostadsvolymer. 

 Viktigaste var dock att företagets förmåga att omsätta analysresultaten i praktiska lösningar 
samt att aktivt formulera frågeställningar som ledde processen framåt. 

 
Beskrivning av produktionslinjen: 
Produktionslinjen är i stor utsträckning en ren monteringslinje där material och komponenter tillförs 
linjen enligt FIFO principen och saknar buffertförmåga. 
Produkten kännetecknas av en standardiserad grundkonstruktion med stor andel kundanpassning. 
Vilket medför stora variationer i arbetsinnehåll och korta serier och stora variationer i 
produktionskapacitet över tid. 
Linjen är fysiskt begränsad till att rymma mellan 5 till 6 bostadsvolymer. Linjens hastighet bestäms till 
stor del av de arbetsmomentet volymresning, arbetsmoment där golv, väggar och tak monteras 
samman och bildar en volym. Ett arbetsmoment som i nuläget måste utföras i linjens första position. 
Övriga arbetsmoment kan betraktas som flytande i och med att montörerna kan följa med när 
bostadsvolymen flyttas i linjen.  
I nuläget är det en låg grad av färdigställande på det material och komponenter som tillförs linjen. 
Vilket är den bidragande orsaken till nulägets låga flödeshastighet och produktionskapacitet.  
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AP7 Workshop 

Genomfördes för personalen vid Derome Plusshus och Martinsons Trä. 
 
Halva tiden lades på att förklara grunderna kring begreppet flödeseffektivitet och vilka faktorer som 
påverkar/försvårar ett mer flödesorienterat förhållningssätt. 
 
Den andra halvan lades på att med hjälp av ett LEAN-spel praktiskt testa hur flödet påverkas av olika 
parametrar och inte minst nackdelarna med ett allt för stort fokus på resursoptimering av enskilda 
resurser. 
 
En spontan kommentar från en av deltagarna som jobbar med kundönskemål kring materialval med 
mera:  
 

”Oj, påverkar mina små beslut produktionen så mycket!” 
 
Vilket kan ses vara ett enskilt exempel på en ögonöppnare och bidra till förståelsen av 
flödeseffektivitet genom hela processen.  

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 
I förhållande till den ursprungliga planen så är det en stor avvikelse mellan presenterade resultat och 
det ursprungliga övergripande syftet och målet med projektet. 
 
Dock är uppfyllandegraden mycket god vad gäller den förändring som företagen föreslog en bit in i 
projektet där tyngdpunkten skulle läggas på AP1 Flödeseffektivitet i produktionen, se kapitel 1. 
 
Samtliga delprojekt uppvisar resultat som ligger väl i linje med en ökad flödeseffektivitet.  
Målet i samtliga delprojekt har en tydlig strävan efter att öka produktionskapaciteten genom 
identifiera ändringar med god förbättringspotential. Vilket uppnås genom förslag på åtgärder som 
anpassar produktionsprocessens resurser efter produktflödet. 
 
I delprojekten lyfts olika metoder och verktyg fram i syfte att exemplifiera hur de kan användas av 
företagen i deras fortsatta arbete med ökad flödeseffektivitet.  
I samtliga delprojekt beskrivs även en arbetsmetodik som utgår från de principer som finns kring 
flödeseffektiva processer. 
Dessa principer kan anses vara generella till sin natur och kan därmed även tillämpas på 
flödeseffektiviteten mellan andra processteg i värdekedjan. Se AP 2 till 5 i kapitel 1.1.  
Skillnaden är att för var och en av dessa arbetspaket så består värdekedjan av andra typer av 
arbetsmoment och kapacitetsbegränsningar. När väl värdekedjan är beskriven så kan samma logiska 
resonemang föras men kan kräva andra typer av verktyg för att analysera momenten. 

3.2 Övriga resultat 
Resultat från delprojekt: ”Flödeseffektivitet i produktion- Två fallstudier från 2016” ingår i en 
vetenskaplig artikel som är under slutförande. 
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