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Projektets Vision

Flödeseffektivitet är ett begrepp som behöver förstås och förklaras inom byggandet. 

• 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.

Delprojektmål efter avslutat projekt
Efter avslutat projekt har deltagande företag:

• En klar bild av fördelarna med en ökad flödeseffektivitet och hur det påverkar den egna 
processen.

• En god uppfattning av vilka hinder och svårigheter som behöver hanteras vid en övergång 
till en mer flödesoptimerad processtyrning.
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Delprojektmål efter avslutat projekt
Efter avslutat projekt har deltagande företag:

En klar bild av

Fördelarna med en ökad flödeseffektivitet och hur det 
påverkar den egna processen.

En god uppfattning om
Vilka hinder och svårigheter som behöver hanteras vid en 
övergång till en mer flödesoptimerad processtyrning.

Akademien: Samla in Empiri till forskningen
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Lindbäcks Bygg AB: Industriell byggare/Volymselement
Derome Plusshus: Industriell byggare/Volymselement
Martinsons: Byggprodukter/Limträbalk

Gemensamt:
Lay-out: Enstycksflöde i en Linje 

Utmaning: Att kombinera hög Produktions-
kapacitet och god Kundflexibilitet

Problem: Hantera Variation 
Situationsstyrd Balansering av 
produktionslinjen
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Akademi           Industri

Kunskapsöverföring

Empiri till forskning

TiiN6 Projektets Framgångscirklar
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TiiN6 Kunskapsöverföring/grupp

Workshop med personalen

Målet:
Förstå flödeseffektivitet

Förstå sin roll ”Det jag gör påverkar helheten”

Dialog/utbyte av erfarenhet

Fokus på
Variation ”Alla störningars moder”
LEAN-spel ”Öva flöde och testa åtgärder”
Dialog



TiiN6 Kunskapsöverföring/individ

Målet: Ökad kapacitet/Ökat flöde
• Hur tänka
• Hur mäta
• Hur utvärdera

Typiskt tillvägagångssätt:
• Identifiera problem

Nulägesanalys, Värdeflödeskarta, ”Kritiska linjen”

• Idégenerering/förbättringsförslag

• Test av förslagen, tidsuppföljningar

• Simulera framtid; Värdeflödeskarta, ”Kritiska linjen”

• Identifiera framtida Flaskhalsar

• Idégenerering
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problem

Generera
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Praktiska
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framtidsscenarier



TiiN6 En Företagsröst
-Viktiga erfarenheter från projektet

Metoder och Verktyg för ständig förbättring

Skapar förutsättning att:
• Identifiera problem
• Förebygga problem
• Bättre investeringsunderlag
• Hitta ekonomiska brytpunkter
• Balansera linjen efter Kapacitetsbehov och Produktionskostnad
• ….

Identifiera
problem

Generera
Idéer

Praktiska
försök

Simulera
framtidsscenarier

Presenter
Presentation Notes
Med den metod/programvara vi valt att använda kan man på ett enkelt sätt skapa olika störningar och förutsättningar som påverkar tillverkningMed simuleringen med ökat flöde får man då fram flaskhalsar och kommande problem man måste lösa för att kunna klara den tänkta takttiden, det i sin tur gör att man kan kontrollerat hitta lösningar och förutsättningar för den planerade takten.Man får fram ev. investeringar/kostnader för åtgärder som i sin tur sätter upp spelregler för ekonomin i taktökningen, dvs hur mycket måste vi öka för att få en rimlig ”payback”?



TiiN6 En Företagsröst
-Förbättringspotentialen & Framtiden

POTENTIAL: >100% Kapacitetsökning
Säkra konkurrenskraft
Sänka m2-kostnad för slutkund?
Marknadsandelar?
m.m.

FRAMTID: Enorm kraft i arbetsmetodiken
• Samarbete kring Värdekedjan utanför Fabriken 
• Mera LEAN vid Derome Plusshus i Renholmen

Presenter
Presentation Notes
Beroende på hur mycket man arbetat med dessa historiskt, påverkar det % uella kapacitetsökningenVår intension är att skapa marginaler utan att för den delen höja priserPå sikt så har man då möjlighet att ta marknadsandelar och mindre känslig för konjunktur svängningarSamarbetet som vi fått till i detta projekt har varit till stor hjälp i framdrivandet för dessa insikterVår förhoppning är att kunna få till ytterligare en dimension där vi kan väva in hela värdekedjan i detta LEAN tänk



TiiN6
Exempel på en enkel 
Nulägesbeskrivning 

med Bättringsförslag



TiiN6
Exempel på en enkel Nulägesbeskrivning 

-Analys av Kritisk linje med Bättringsförslag
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