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Sammanfattning 

Prefabricering av betongväggar kan förbättras med hjälp av 

leanprinciper, men det kräver att både leanmetoderna och 

produktionssystemet utvecklas. Prefabricering innebär 

förtillverkning av betongprodukter i fabriksmiljö innan de 

transporteras till byggplatsen för montering till en färdig 

byggnad. I betonggjuteriindustrin har implementeringen av lean 

produktion inte varit lika utbredd som exempelvis i 

fordonsindustrin. En anledning är att kunskapen om 

leanfilosofin inte är lika vedertagen och att forskningen inte 

intresserat sig för detta område i särskilt stor omfattning. 

Lean produktion är en av de mest etablerade och använda 

produktionsfilosofierna. Filosofin kommer från bilproducenten 

Toyota och många tillverkande företag med liknande 

produktionssystem har kunnat implementera lean och förbättrat 

sin konkurrenskraft. Denna typ av produktion karaktäriseras av 

repetitiv tillverkning av produkter, med liten kundanpassning, i 

stora volymer. 

Prefabricering av betongväggar skiljer sig från denna typ av 

produktion genom att tillverkningen sker i små volymer och att 

produktvariationerna är omfattande för varje order.  

I en fallstudie har tillverkningsprocesserna av prefabricerade 

betongväggar som ”konstrueras mot order”, det vill säga 

produktion med extremt kundanpassning, undersökts med 

avseende på hur de kan förbättras med hjälp av lean. Målet har 

varit att ge företaget i fallstudien en grund för att utveckla ett 

eget leanprogram. Ambitionen med studien har varit att bidra 

till att öka kunskapen om hur prefabricering av betongelement 

kan förbättras genom lean. 

Den viktigaste slutsatsen av studien är att dragande produktion 

bör användas efter att ett nytt system för materialleverans 

skapats. På så sätt kan materialförsörjningen av processerna 

rationaliseras genom gemensamma leveranser. Dessutom kan 

produktionscellen stå som förebild för att koncentrera arbetet 

dit värdehöjande aktiviteter kan utföras för att reducera slöseri 

trots svårigheter att implementera produktionscellen i renodlad 

form. För att möjliggöra implementeringen av lean samt erhålla 



 

 
 

en mer repetitiv produktion kan mycket av det återkommande 

arbetet standardiseras. Studien visar således att den 

grundläggande leanfilosofin kan användas och när 

implementeringen påbörjats kan leanverktyg, som 5S och 

visuell planering, användas när behov uppstått.  

 

Nyckelord: Lean production, prefabricering, betongväggar 



 

 
 

Abstract 

Prefabrication of concrete can be improved using lean 

principles, but it requires that both lean methods and the 

production system need to be developed. Prefabrication 

involves pre-manufacturing of concrete products in a factory 

environment before being transported to a site for assembly into 

a finished building. In the concrete casting industry, the 

implementation of lean production has not been as widespread 

as, for example, in the automotive industry. One reason is that 

knowledge of the lean philosophy is not as established, and 

researchers have not shown interest in this field to any great 

extent. 

Lean production is one of the most established and widely used 

production philosophies. The philosophy comes from the car 

manufacturer Toyota, and many manufacturing companies with 

similar production systems have been able to implement lean 

and improve their competitiveness. This type of production is 

characterized by the repetitive manufacturing of products, with 

little customization, in high-volumes. 

However, prefabrication of concrete walls differs from this type 

of production through manufacturing in small volumes and 

product variations that are extensive for each order. 

In a case study, the manufacturing processes of precast concrete 

walls, "engineered to order ", i.e. extremely customized 

production, are examined in terms of how they can be improved 

using lean. The goal has been to provide the company in the 

case study a basis for developing its own lean programs. The 

aim of this study was to contribute to raising awareness of how 

the prefabrication of concrete can be improved through lean. 

The main conclusion of the study is that pull production should 

be used after a new system for material delivery have been 

created. In this way, the material supply processes can be 

rationalized through joint supplies. In addition, the production 

cell can stand as a model to concentrate efforts where value-

added activities can be performed to reduce waste despite 



 

 
 

difficulties in implementing the production cell in pure form. 

To facilitate the implementation of lean and obtain a more 

repetitive production, much of the recurring work can be 

standardized. This study thus shows that the basic lean 

philosophy can be utilized, and when the implementation has 

started, lean tools such as 5S and visual planning, can be 

employed on an as needed basis.  
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1  Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till rapporten, syftet och 

avgränsningarna. 

1.1 Bakgrund 

Produktionssystem för prefabriceringen av betongväggar kan 

förbättras med hjälp av leanmetoder. Prefabricering innebär 

förtillverkning av betongprodukter i fabriksmiljö innan de 

transporteras till byggplatsen för montering till en färdig 

byggnad. Ofta används produktionssättet ”konstruera mot 

order” (KMO), det vill säga att varje order konstrueras och 

kundanpassas utefter kundens önskemål. 

Fram till idag har få betonggjuterier implementerat lean i sin 

produktion (Ray, et al., 2006; Cementgjuterier i Sverige, 2013; 

Svensk Betong, 2013). Implementeringen av leanstrategin har 

dock i flera fall inneburit stora produktivitetsförbättringar, i 

vissa fall uppemot 200 % (Brink & Ballard, 2005). Trots detta 

har ytterst få studier genomförts på prefabricering av 

betongelement med några få undantag till exempel Ray, et al. 

(2006), Ballard, et al. (2003) och Brink & Ballard, et al. (2005). 

De studier som finns har fokuserat på betonggjuterier med 

leanprogram och resulterat i beskrivningar av leanmetoder och 

verktyg som använts (Ray, et al., 2006; Ballard, et al., 2003). 

Flera av studierna har understrukit vikten av att anpassa 

leanmetoderna till den aktuella produktionen. Däremot har få 

studier fokuserat på hur anpassningen av både lean och 

produktionssystemet bör se ut. 

Lean produktion kommer ifrån fordonsindustrin och skapades 

på Toyota under 1900-talet (Womack & Jones, 2003). Många 

företag har med stor framgång dragit nytta av lean. Många 

gånger har dessa företag haft liknande produktion som Toyota. 

Denna miljö, som kallas ”traditionell” leanmiljö, karaktäriseras 

av en repetitvi tillverkning av en begränsad produktflora med 

minimal kundanpassning i stora volymer (Lander & Liker, 

2007).  
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Det finns dock många företag som anpassar sina produkter i 

hög omfattning till varje kunds önskemål och konstruerar dem 

mot order till exempel i prefabricering av betongelement. I 

likhet med så kallad ”high variance/low volume” produktion 

(HVLV) karakteriseras denna produktionstyp av omfattande 

kundanpassningar i små produktserier och produktionssystem 

med låg automationsgrad. Ofta är även produktionssystemen 

hantverksbaserade vilket möjliggör flexibla lösningar och låg 

detaljstyrning (Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012). Dessa 

förutsättningar gör det avsevärt svårare att implementera lean 

på ett framgångsrikt sätt än i traditionell produktionsmiljö 

(Lander & Liker, 2007). 

Många företag har inte uppnått avsedda effekter med 

implementering av lean därför att de misslyckats med att få lean 

att bli en del av verksamheten (Ray, et al., 2006). Enligt Lander 

& Liker (2007) är en implementering där leanmetoderna inte 

anpassas till verksamheten ett av de största felen som kan göras. 

Istället för att analysera vilka metoder och principer som kan 

anpassas och därmed gör mest nytta för företaget, 

implementeras leanstrategin utan hänsyn till 

produktionssystemets förutsättningar. Vilka dessa 

förutsättningar är och hur leanfilosofin respektive 

produktionssystemet skall anpassas till varandra har få studier 

berört. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur lean 

kan effektivisera prefabriceringsprocesserna av betongväggar, 

ge förslag på förbättringsåtgärder och utgöra en grund för 

utveckling av ett leanprogram för Abetongs produktion. 

1.2.1 Forskningsfråga 

Hur kan tillverkningsprocesserna av prefabricerade 

betongväggar som ”konstrueras mot order” förbättras med hjälp 

av leanmetoder? 
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1.3 Avgränsningar  

Studien genomfördes på en av Abetongs fabriker i Sverige. 

Fokus har legat på tillverkningsprocesserna för betongväggar 

vilka ”konstrueras mot order”. Fyra processer som var särskilt 

centrala i tillverkningen valdes ut och studerades närmre. 
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2  Metod 

I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet, 

metoden som användes och hur data samlades in. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att besvara forskningsfrågan har kvalitativ data som samlats 

in genom en fallstudie använts. Fallstudier är enligt Patel & 

Davidson (2011) en bra metod att använda när processer 

studeras utifrån ett helhetsperspektiv. De förutsättningar som 

måste beaktas vid prefabriceringen av betongväggar har 

identifierats via empiriska studier och teori. Leanprinciper och 

hur leanmetoder kan anpassas har identifierats utifrån teorin. 

Dessa fogades samman till en modell för vilka egenskaper 

denna typ av produktion har. Därefter har en fördjupad 

empiristudie av Abetongs tillverkningsprocesser undersökt 

modellens giltighet och hur produktionen kan förbättras med 

hjälp av den. Analysen ligger sedan till grund för slutsatser och 

föreslagna förbättringsåtgärder till företaget. Enligt Dubois & 

Gadde (2002)  kan detta förfarande betecknas som ett abduktivt 

förhållningssätt. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Empiri 

Fallstudien begränsades till Abetongs fabrik och produktion för 

betongväggar i Kvicksund. Denna tillverkning bedömdes av 

företagsledningen och författaren som representativ för denna 

typ av produktion med avseende på vilka produkter som 

tillverkades. 

Informationen som samlades in handlade om tillverkningstider 

och arbetssätt, flödet i processerna när det gällde material-, 

produkt- och informationsflöde, rutiner, ansvarsfördelning, 

layout med mera. Observationer, intervjuer och dokument 
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användes som informationskällor. Totalt spenderades drygt två 

veckor på fabriken där hälften av tiden gick åt till att skapa en 

värdeflödesanalys och problemidentifiering. Därefter 

genomfördes en mer systematisk analys av 

tillverkningsprocesserna under ytterligare en arbetsvecka. För 

att möjliggöra informationsinsamlingens genomförbarhet och 

öka dess analyserbarhet skapades en programvara för 

datainsamling till studierna av tillverkningsprocesserna (se 

Bilaga 1). Fokus i studien har varit de aktiviteter som krävs för 

att genomföra tillverkningsprocesserna. Ambitionen har varit att 

kartlägga systemrelaterade problem och inte problem som kan 

relateras till enskilda individers beteende. Av den anledningen 

har den effektiva arbetstiden studerats i processerna. Den 

effektiva tiden definieras i detta sammanhang som total tid, från 

första aktivitet till och med sista minus den tid som gick åt till 

matraster, fikaraster och annan aktivitet som inte hörde till 

arbetet med den aktuella produkten. 

2.3 Validitet och generaliserbarhet 

Fallstudier är alltid diskutabla när det gäller generalisering av 

resultaten till att vara valida för flera miljöer. Ambitionen har 

dock varit att bidra till kunskapsbildningen om hur lean 

produktion kan användas för att förbättra prefabriceringen av 

betongprodukter. För att ge möjlighet till generalisering har ett 

typiskt prefabriceringsföretag och en vanlig produktorder 

studerats. Både modellbildningen, för att beskriva egenskaperna 

hos produktionen, och den empiriska undersökningen har 

baserats på befintlig teori. När fallstudien analyserats har 

forskning om traditionell leanmiljö och betongprefabricering 

används för att verifiera slutsatserna. Flera fallspecifika 

observationer som bekräftades av annan forskning 

identifierades vilket indikerar att slutsatserna är generella för 

andra cementgjuterier än fallstudieföretaget. 
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3  Teori 

I detta kapitel beskrivs prefabriceringen av betongväggar samt 

lean produktion. Därefter följer en genomgång av den forskning 

som genomförts på applicerbarheten hos lean produktion på 

andra miljöer än traditionell leanmiljö och vilka problem som 

uppstår i dessa fall.  

3.1 Prefabricering av betongväggar1 

Prefabricering av betongväggar innebär i regel att produkterna 

tillverkas i en fabrik innan de transporteras till och monteras på 

byggplatsen. Vid husbyggnationer är det vanligt att 

anpassningen av väggarna till kundens önskemål är omfattande. 

I det avseendet är prefabricerade väggar en typisk KMO-

produkt (Ballard, et al., 2003). 

Tillverkningen av en betongvägg innehåller flera moment där 

flera olika ingjutningskomponenter måste bearbetas och 

placeras. Nedan presenteras vilka komponenter som ingår i 

produkterna, vilka produktionstekniska förutsättningar som 

finns och hur tillverkningen går till. 

3.1.1 Dimensioner och ingående komponenter 

Dimensionerna och vikten på en betongvägg kan skilja sig 

markant inom och mellan olika projekt. En vägg som består av 

två betongskivor med isolering i mellan kallas 

dubbelsandwichvägg. Uppskattningsvis är en sådan 

genomsnittsvägg 2-3 meter hög, 5-10 meter lång och 20-40 

centimeter bred med en vikt på 4-10 ton (jämför med Figur 1). 

Till en sådan vägg kan det gå åt 1-6 kubikmeter betong. 

                                                           
1
 Informationen i detta kapitel bygger på författarens egna erfarenheter från 

att ha arbetat på ett cementgjuteri samt från studiebesök på ett flertal andra. 
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En betongvägg har ett flertal ingående komponenter och delar. 

Tillsammans med betong utgör armeringen den mest vitala 

komponenten i väggen för att uppnå lämplig hållfasthet 

(Almgren, et al., 2009). Den vanligaste armeringen kommer i 

form av armeringsnät, armeringskorgar, rakjärn och bockade 

järn.  

För att en dubbelsandwichvägg ska isolera mot kyla eller brand 

innehåller den någon eller några former av isoleringsmaterial 

(Almgren, et al., 2009). Består en vägg av endast en skiva 

betong och ett lager isolering kallas den enkelsandwich. En 

tredje typ av vägg kallas skalvägg och består av två parallella 

betongskivor på en viss distans från varandra som 

sammanbundits med armering. Utrymmet mellan skivorna 

innehåller inget material utan fylls ut med betong efter att de 

transporterats till arbetsplatsen och monterats. I sandwichväggar 

installeras ankare, exempelvis så kallade ”stegar” eller ”nålar”, 

Figur 1.  Ritning över en genomsnittlig betongvägg från 

Projekt A, väggbeteckning W6217 (se Kapitel 4, nedan). 

Ritning från Abetong (viss information är borttagen p.g.a. 

sekretesskäl). 
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innan gjutningen för att hålla ihop skivorna och isoleringen. 

Detta är vanligen någon form av tunna stål eller plast stänger 

som sammanbinder skivorna och isoleringen med varandra. 

Prefabricerade väggar brukar ofta innehålla eldetaljer för att de 

ska vara installationsfärdig när de anländer till byggplatsen. Av 

den anledningen gjuts ofta elrör och eldosor med mera in i 

väggen. 

I regel gjuts någon form av lyftgods in i väggen för att kunna 

lyfta den ur formen på fabriken och för att kunna hantera den på 

byggplatsen. 

Utöver ovanstående ingående detaljer innehåller väggen ofta en 

mängd andra material till exempel plast- eller järndistanser för 

att armeringen ska fixeras på rätt plats eller gänghylsor om 

väggen ska skruvas ihop med något annan byggdetalj. Ibland 

gjuts plast- eller järnrör in för att skapa ett förankringshål i 

väggen. Konfigureringen kan skilja sig markant från projekt till 

projekt. 

3.1.2 Förutsättningar för produktion 

Tillverkningsvolymen av väggar under en dag på ett gjuteri kan 

vara allt ifrån ett fåtal enheter upp till ett hundratal. Ett 

cementgjuteri med en modern betongblandarstation har dock i 

regel kapacitet att producera mer betong per dag än vad 

produktionen behöver.  Processen där cement och ballast 

blandas är i huvudsak automatiserad.  Den färdiga betongen 

transporteras i regel fram med någon form av maskin till 

exempel transportör eller truck (Almgren, et al., 2009). Många 

gjuterier har därutöver en armeringsrobot som bockar 

armeringsjärn som även den är automatiserad.  

Majoriteten av arbetet sker i regel för hand till exempel vid 

enklare bearbetning som klippa armering och såga material 

(Almgren, et al., 2009). Monteringen sker för hand på ett 

hantverksmässigt sätt vilket medför stor frihet för operatörerna 

att organisera arbetet. Anledningen till detta är svårigheterna i 

att automatisera bearbetning och montering, då produkterna 

skiljer sig åt med avseende på innehåll och dimensioner. 

Dessutom skiljer sig även metoderna för hur arbetet kan utföras 
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från produkt till produkt. Detta innebär att det hantverksmässiga 

arbetet med väggarna blir arbetsintensivt och upptar vanligen en 

stor del av tillverkningstiden. 

   

 

Gjutningen av väggarna sker ofta på så kallade formbord där en 

stål- eller träform monteras eller byggs upp. På grund av att 

formborden upptar en ansenlig yta begränsas antalet formbord 

främst av fabrikens storlek. I formen placeras 

ingjutningskomponenterna och betongen hälls ner. I regel måste 

väggarna härda över natten innan de kan lyftas ur form dagen 

där på. 

3.1.3 Tillverkning av dubbelsandwichväggar 

Företaget i fallstudien producerade dubbelsandwich väggar. 

Tillverkningen av en dubbelsandwichvägg börjar ofta med att 

formen städas från tidigare gjutningar. Därefter mäts den in för 

att säkerställa att de yttre dimensionerna på väggen blir korrekta 

och ursparningarna monteras i formen. När formen har oljats in, 

för att få betongen att släppa vid urformning, och 

ingjutningsdetaljer placerats i botten är den redo för 

armeringen. Komplicerade ursparningar och armering tillverkas 

vanligen en viss tid innan formbygget kommer igång för att ha 

framförhållning gentemot produktionen.  

Figur 2.  Dubbelsandwichvägg från fallstudien, väggbeteckning: 

W8101 (första skivan gjuten och isoleringen monterad). 
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Armeringsnäten placeras därefter på rätt nivå i formen med 

hjälp av distanser. Lösa armeringsjärn najas (viras samman med 

hjälp av en ståltråd och ett handverktyg) ihop till 

armeringskorgar eller ihop med övrigt armering direkt i formen. 

Ingjutningsdetaljer som lyftgods fästs i regel i formsidorna för 

att hamna på rätt plats.  

 
 

När det understa lagret av armering är färdigt i formen monteras 

eventuella eldetaljer inför gjutning av första betongskivan i 

väggen. Från en betongblandare överförs betongen till en bask, 

som är en mobil betongbehållare, som i regel transporteras fram 

till gjutbordet med hjälp av en travers eller truck där betongen 

töms. Det momentet upprepas tills all betong till den undre 

skivan har hällts i formen. 

Därefter placeras vanligen isolering i formen. Ovan på 

isoleringen monteras det sista lagret av armering till den sista 

och övre betongskivan (se Figur 2, sid 9). Armeringen 

sammanbinds med det undre lagret av armering via 

armeringskorgarna eller ankare. Efter en sista gjutning 

genomförts återstår bara härdningstiden innan väggen är färdig 

att lyfta ur form. 

När väggen är färdighärdad tas ursparningarna bort och 

överbliven betong avlägsnas. Vid behov slipas kanter eller ytor 

Figur 3.  Färdigmonterat hus på byggplats bestående av ett trettiotal 

synliga betongväggar. 
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särskilt om den ska målas. Inför målning krävs det i regel en 

kompletterande spackling av väggytorna för att en jämn yta ska 

erhållas. Efter torkning kan slutlig montering av till exempel 

fönster ske innan väggen transporteras till kund där den 

monteras till ett färdigt hus (se Figur 3, sid 10). 

3.2 Lean produktion 

Under 1980-talet uppmärksammades Toyotas bilproduktion för 

att vara särskilt effektiv. Ett forskningsprojekt undersökte deras 

sätt att arbete på och begreppet ”lean produktion” skapades 

(Lander & Liker, 2007). Det som framkom vara att med 

Toyotas produktionssystem (TPS) kunde mer produceras med 

mindre resurser samtidigt som ständiga förbättringar 

möjliggjordes (Liker, 2009).  

Fem kritiska leanprinciper 

I Lean Thinking beskriver Womack & Jones (2003) fem stycken 

punkter som är särskilt viktiga att beakta när ett företag skall 

implementera lean produktion: 

 Specificera värdet 

 Identifiera värdeflödet 

 Flöde 

 Dragande system 

 Perfektion 

Det första steget är att specificera värdet på produkterna utifrån 

kundens perspektiv det vill säga det kunden är villig att betala 

för. Därefter bör värdeflödet i tillverkningen identifieras för få 

ett helhetsperspektiv på produktionen och synliggöra slöseri. 

Nästa steg är att skapa ett mer effektivt flöde genom att bryta 

upp från en organisation med avdelningar och tillverkning i 

satser. Förändringen bör gå mot det slutgiltiga målet där en 

artikel i taget förflyttas och layouten anpassas utifrån flödet för 

att uppnå maximal effektivitet. För att endast tillverka det som 

behövs bör kundernas efterfrågan bestämma vad som ska 

produceras och därmed med skapas ett dragande system. Det 

sista steget är resan mot perfektion eftersom varje åtgärd att 
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effektivisera systemet blottlägger ytterligare slöserier som i sin 

tur måste elimineras. 

4P 

Liker (2009) beskriver hur Toyotas arbetssätt kan delas in i fyra 

olika grupper av principer (även kallad 4P-modellen) (se  Figur 

4). 

 
Figur 4.  4P-modellen beskriver Toyotas arbetssätt 

Filosofi 

Långsiktigt tänkande: Ledningsbeslut bör baseras på 

långsiktighet även om det kan vara ofördelaktigt ur ett 

kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. 

Processer 

Eliminera slöseri: Skapa flöde i produktion och låt efterfrågan 

bestämma för att synliggöra slöserierna. 

Anställda och partners 

Respektera, utmana och utveckla: Utveckla individer och team 

som lever filosofin samt relationer med leverantörer. 

 

 

 

Problem- 

lösning  

(ständiga  

förbättringar  

och lärande) 

Människor och Partners 

(respektera, utmana och 
bygg förtroende) 

Processer 

(slöserireduktion) 

Filosofi 

(långsiktigt tänkande) 
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Problemlösning 

Ständigt lärande och förbättrande: Möjliggör ett ständigt 

lärande för organisationen som utifrån den kunskapen kan ta 

genomtänkta beslut som verkställs snabbt. 
 

 

Leanhuset 

Leanhuset (se Figur 5, ovan) är en modell för hur de olika 

delarna i TPS hänger ihop och är en av de mest kända 

symbolerna för lean produktion (Liker, 2009). Liknelsen med 

ett hus betonar att TPS är ett strukturerat system där varje del 

fyller en funktion för att systemet ska fungera. 

Målet med lean beskrivs i husets tak; det vill säga bäst kvalitet, 

låga kostnader och korta ledtider och byggs upp av två pelare. 

Den vänstra handlar om att flödet ska ske i rätt tid och den 

högra som handlar om att begränsa kvalitetsbrister. I husets 

centrum återfinns människan medan fundamentet som huset 

Figur 5.  Leanhuset, beskriver Toyota Production System i en bild. 
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vilar på utgörs av systemets grundvalar som filosofin, 

utjämning, standardiserat arbete med mera. 

3.2.1 Centrala leanbegrepp 

Nedan följer en genomgång av några av de vanligaste 

begreppen och metoderna inom lean. 

Slöserier 

En av de mest centrala idéerna i lean produktion är att eliminera 

slöserier. Slöserier definieras i detta sammanhang som allt 

arbete som inte tillför produkten något värde som kunden inte 

är villig att betala för (Liker, 2009). För att en aktivitet ska 

kunna betecknas som slöserier måste den anses onödig för 

produktionen. Några aktiviteter som kan vara slöseri beskrivs 

mer ingående i Tabell 1 på nästa sida. 

Balansering av produktion 

För att få en jämn belastning av produktionssystemet brukar 

produktionen balanseras eller utjämnas i traditionell lean. Detta 

innebär att tillverkningen optimeras efter produktionen och inte 

efter kundens behov (Liker, 2009). Med en balansering blir 

produktionen effektivare eftersom den blir mer förutsägbar och 

lättare att styra (Duggan, 2013). 

Flöde 

Flöde handlar om hur snabbt material, information och 

arbetskraft förflyttas från en värdehöjande aktivitet till nästa. 

Det slutgiltiga målet i produktionen är att skapa ett så kallat 

kontinuerligt flöde där inga avbrott i de värdehöjande 

aktiviteterna kan ske på vägen från råmaterial till slutkund 

(Liker, 2009). Ett fullständigt kontinuerligt flöde är snarare ett 

idealtillstånd och begreppet brukare syfta på ett flöde som 

innehåller så lite slöseri som möjligt där mellanlager har 

eliminerats.  Det flödet som innehåller minst överproduktion är 

ett så kallade enstyckesflöde där en artikel i taget förflyttas 

(Rother & Harris, 2006). 
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Tabell 1.  Olika former av slöserier enligt lean produktion. 

Dragande system och tryckande produktion 

Ett dragande system existerar om och endast om tillverkningen i 

processerna uteslutande bestäms av efterföljande processbehov 

och i slutändan av kundens behov (Womack & Jones, 2003). 

När kontinuerligt flöde inte är möjligt att upprätta kan 

tillverkningsprocesser kopplas ihop med ett dragande system 

(Rother & Shook, 2004). Dragande system brukar ställas som 

motsats till tryckande produktion där den tillverkande processen 

inte tar hänsyn till den efterföljande processens behov vilket är 

vanligt i äldre produktionssystem som inte är lean (Womack & 

Jones, 2003). 

Slöserier  Beskrivning 

Transporter  Förflyttning av människor, 
produkter  och information 

Väntan  Väntan på delar, information, 
instruktioner och utrustning 

Rörelse  Kroppsrörelse som operatörernas 
arbete innebär 

Överproduktion  Tillverkning som överstiger det 
omedelbara behovet 

Tillverkning av 
defekta produkter  

Omarbete, kasseringar 

Lager   Lagring av delar och 
dokumentation utöver det 
omedelbara behovet 

Överarbete  Lägre toleranser eller 
materialanvändning som håller 
högre kvalitet än nödvändigt 

Outnyttjad 
kompetens   

Underanvändning av personalens 
förmågor 
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Värdeflödesanalys (VFA) 

En värdeflödesanalys är en visualisering av en produktions 

värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter (Rother & 

Shook, 2004). I värdeflödesanalysen kartläggs flödet 

sammanfattat i en enda bild som består av produktionens lager, 

processer, transporter, flöden med mera. Vanligtvis innehåller 

en värdeflödesanalys två delar, det nuvarande tillståndet och ett 

framtida tillstånd som fungerar som mål för leanarbetet (se 

Bilaga 2; Nuläge och Bilaga 3; Framtida läge) 

Standardiserat arbete 

Standardiserat arbete är den för närvarande bästa kända och 

överenskomna metoden att utföra ett arbete, med hänsyn till 

säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Standardiserat arbete 

existerar när en operatör följer denna metod och kan upprepa 

det arbete som krävs under ett lika stort tidsintervall (Duggan, 

2013). 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är en process där värdehöjande 

förbättringar görs hur små de än är med målet att eliminera allt 

slöseri (Liker, 2009). Grunden till ständiga förbättringar är 

standardiserat arbete eftersom det bland annat ger möjlighet till 

kunskapsspridning (Liker, 2009). Ett effektivt arbete med 

ständiga förbättringar kräver att medlemmarna som deltar har 

hög förståelse av vad lean produktion är (Bicheno & Holweg, 

2009). 

Visuella hjälpmedel 

Visuella hjälpmedel används i lean produktion för att tydliggöra 

nuläget i produktionen. Informationen som visualiseras kan 

beskriva utfört arbete, problem, flödet med mera. Till visuella 

hjälpmedel räknas bland annat leantavlor och signaler i 

produktion i form av ljud, ljus och färger. Leantavlor består i 

regel av viktig produktionsinformation för planering, 

övervakning och uppföljning. Signaler används till exempel för 
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att effektivisera flödet eller för att stoppa produktion vid 

feltillverkning (Lane, 2007) 

För flera centrala begrepp inom lean produktion se Bilaga 6. 

3.3 Lean i flexibla produktionsmiljöer 

3.3.1 Förutsättningar 

TPS utvecklades för att tillverka en begränsad produktflora för 

en relativt stabil efterfrågan med liten eller ingen 

kundanpassning. Det skapade stora volymer och en repetitiv 

tillverkning (Lander & Liker, 2007). Trots att målet med 

Toyotas metod var att hantera mer variation (Stump & 

Badurdeen, 2012) så var det i jämförelse med massproducenter 

och inte med företag där majoriteten av produkterna vara unika. 

Hur lean kan användas i flexibla produktionsmiljöer, till 

skillnad från traditionella, har intresserat flera forskare 

(Cooney, 2002; Jina, et al., 1997; Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 

2012). Anledningen är att lean produktion uppfattas som svårt 

att implementera i flexibla miljöer (Lander & Liker, 2007; 

Duggan, 2013; Cooney, 2002). Det finns många viktiga och 

användbara leanmetoder, men de måste anpassas till de 

förutsättningar som finns i flexibla produktionsmiljöer (Stump 

& Badurdeen, 2012; Krishnamurthy & Yauch, 2007) till 

exempel KMO. 

Sådan tillverkning brukar ofta innebära orderspecifik 

problemlösning och låg grad av formaliserad detaljstyrning för 

att uppnå effektivitet (Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012; 

Brink & Ballard, 2005). I denna typ av produktion tillverkas en 

hög variation av produkter i små volymer (HVLV-produktion).  

I HVLV-produktion startar tillverkningen först när ordern har 

inkommit (TMO) (se Figur 6, nästa sida) (Lane, 2007). Som 

nämnts tidigare kan tillverkningen i viss produktion börja ännu 

senare där produkten först konstrueras när ordern läggs av 

kunden (KMO). 

Det är inte ovanligt att KMO sker med hjälp av 

hantverksmässig produktion som i regel är organiserad i 
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funktionella verkstäder istället för att vara flödes orienterade 

(Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012). Av den anledning menar 

Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) att hantverksbaserad 

produktion inte kan hanteras på samma sätt som traditionell 

leanmiljö. Trots att egenskaperna skiljer sig åt mellan flexibla 

och traditionella produktionsmiljöer (se Tabell 2, nästa sida) och 

därmed även utmaningarna vid implementeringen av lean, 

hävdar Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) att Likers 4P 

modell (se föregående kapitel) har en allmän relevans eftersom 

det bygger på principer som är mer grundläggande. 

 

 

 

3.4 Lean i prefabriceringen av betongväggar 

Endast ett fåtal studier har handlat om lean i tillverkningen av 

prefabricerade betongelement med vissa undantag (Ballard, et 

al., 2003; Ray, et al., 2006; Ballard & Arbulu, 2004; Brink & 

Ballard, 2005). En av orsakerna till detta kan vara att ett fåtal 

gjuterier har implementerat lean i sin produktion. Enligt 

branschorganisationen Svensk betong finns det idag inga siffror 

på hur många som har börjat eller som redan arbetar med lean 

Figur 6.  Beställningspunkter för olika tillverkningsstrategier som KMO, 

TMO, MMO (montera till order) och TTL (tillverka till lager) (Rudberg 

& Wikner, 2004) 
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inom prefabricerad betong i Sverige (Svensk Betong, 2013). 

Vid intervjuer av några av de största 

prefabriceringsmedlemmarna (9st) i Svensk Betong visades det 

sig att ett fåtal (3st) implementerat lean som produktionsstrategi 

(Cementgjuterier i Sverige, 2013). I den forskning som finns 

tillgänglig framgår det dock att flera initiativ har visat goda 

resultat (Ballard, et al., 2003; Brink & Ballard, 2005; Ray, et 

al., 2006). 

 
Tabell 2.  Jämförelse mellan egenskaper hos traditionell lean och 

flexibel produktion (modellen är en modifierad version av Lander & 

Likers (2007) där bland annat takttid, flöde och slöseri inkluderats). 

Karaktäristik Tillverkning i 
traditionell lean 

Tillverkning i 
flexibel 
produktion 

Takttid Kort Kort till lång 

Cykeltid Fast Varierande (olika 
för varje artikel) 

Produktvariation Låg Hög (även många 
anpassade 

artiklar) 

Operatörs arbete Repetitiv Olika för varje 
produkt 

Specialisering av 
människor och 
maskiner 

Hög (separata 
celler för olika 
delar) 

Låg (volym 
rättfärdigar inte 
separata linor) 

Flöde Produktionslina Komplext 

Slöseri Låg Hög 
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Till exempel, ett amerikanskt företag som tillverkade 

standardiserade och semi-standardiserade betongväggar, 

förbättrade sin produktivitet med 181 % och dessutom spred sig 

leanarbetet till andra producerande enheter (Ballard, et al., 

2003). Företaget implementerade ett dragande system med 

enstyckesflöde och flera olika metoder, till exempel 5S, 

ständiga förbättringar och produktionsceller. 

I en annan fallstudie av två avdelningar på ett företag beskriver 

Brink med flera (2005) hur en verkstadsproduktion respektive 

satsproduktion förbättrades med hjälp av lean. Företaget utgick 

ifrån en värdeflödesanalys vid implementeringen. Även i denna 

förändring användes leantekniker i båda avdelningar som 

dragande produktion, reduktion av satsstorlek, 5S med mera 

vilket ledde till en reduktion av kubikmeterkostnaden, en 

arbetsproduktivitesförbättring med 67 % och minskning av 

tidsåtgången för materialhanteringen med 45 min per dag 

(Brink & Ballard, 2005). 

3.4.1 Problem med lean i prefabricering av 

betongelement 

Forskning har gett förslag på flera leanverktyg och metoder som 

kan användas utan att tydliggöra vilka problem som måste lösas 

vid anpassningen till prefabricering av betongelement (Ballard, 

et al., 2003; Brink & Ballard, 2005; Ray, et al., 2006). Brink et 

al (2005) menar till exempel att ett av de allvarligare felen som 

begås är direkt imitering av andra företags lösningar. Istället 

måste anpassningen av metoderna ske till varje företags 

förutsättningar för att lean ska kunna leda till en förbättring. 

Många av de problem som uppstår vid en anpassning har sitt 

ursprung i skillnaderna i flexibilitet mellan olika 

produktionsmiljöer (Duggan, 2013; Brink & Ballard, 2005; 

Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012). Nedan presenteras några 

av de största hindren. 

En av de mest framträdande skillnaderna har att göra med flödet 

i produktionen. I lean produktion kan flödet effektiviseras då 

produkterna återkommer och variationen är låg eftersom det 

finns möjlighet att planera hur det ska ske (Duggan, 2013). I 

biltillverkning är det vanligt att skapa ett kontinuerligt flöde. 
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KMO-produkter är dock svårare att tillverka på det sättet där 

varierande och komplexa flöde orsakar problem. Likaså är det 

problematiskt att utnyttja dragande produktion i KMO-

produktion. Risken är att flexibiliteten i flödet uteblir och 

snarare motverkar effektivitet och dragande produktion. Ballard 

et al (2003) menar därför att implementering av lean med 

exempelvis ett dragande system endast kan ske på de flöden 

som passar lean och de som inte gör det bör väljas bort. Trots 

detta kan andra leanmetoder som fokuserar på exempelvis 

reducering av slöserier ändå vara fördelaktiga att använda på 

samtliga flöden utan någon större anpassning eftersom sådana 

metoder är i linje med leanfilosofin (Ballard, et al., 2003). 

Viktigt i detta sammanhang är att processtegen som 

produkterna går igenom måste identifieras. Trots att 

produkterna är olika kan de gå igenom samma processteg vilket 

gör flödet mindre komplext och lättare att hantera genom 

leantekniker (Ballard, et al., 2003). 

På grund av det förutsägbara flödet i lean produktion är det 

vanligt att tillverkningen fokuseras till produktionsceller med 

hög specialisering (Duggan, 2013). Om prefabricering av 

betongväggar organiserades i sådana produktionsceller skulle 

det kunna innebära liknande problem som uppstår vid 

förändring av flödet. På grund av det varierande 

arbetsinnehållet finns det problem med att organisera 

produktionen i arbetstaktad line flöde (Brink & Ballard, 2005). 

Den typen av organisation har svårare att hantera flexibiliteten 

eftersom den innebär högre grad av standardiserad produktion. 

Standardiseringen leder även till svårigheter för line-flödena att 

hantera olika projekt eftersom väggelement ofta skiljer sig åt 

mellan dessa. En ytterligare försvårande faktor är att ett projekt 

ofta innebär tillverkningen i endast några månader vilket gör att 

fördelarna med ett mer standardiserat flöde inte blir långvarigt 

och ständigt måste anpassas till nya projekt. Effekten av en 

sådan anpassning kan därför bli mer kostsamt än de fördelar 

som uppnås. Därför hävdar Brink & Ballard (2005) att det kan 

vara oekonomiskt att inför produktionsceller där typen och 

storleken på produkterna varierar kraftigt. I linje med detta 

hävdar Ballard et al (2003) att om variationen inte är för stor 

kan exempelvis skalväggstillverkning organiseras i line-flöde 
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med produktionsceller. Detta är en produkt som brukar vara 

enklare att hantera i dessa situationer eftersom den ofta är mer 

standardiserad än en dubbelsandwichvägg (Ballard, et al., 

2003). 

Variationen i arbetsinnehåll och produktens varaktighet 

påverkar även möjligheten att balansera produktionen och styra 

den med hjälp av takttiden som Brink et al (2005) noterade. Om 

variationen är för hög tenderar takttiden att bli svårare att 

använda i produktionen (Duggan, 2013). Det vill säga om 

arbetsinnehållet i produkterna varierar kraftigt eller om nästa 

påföljande projekt innebär tillverkning av helt andra produkter 

kommer takttiden variera av dessa anledningar oberoende av 

hur väl planerade produktionen är. Även längden på takttiden 

kan orsaka problem där en lång takttid är svår att ha som 

referens vid tillverkningen (Duggan, 2013). En kortare takttid 

ge feedback till produktionen mer frekvent vilket ger möjlighet 

att justera produktionen för att komma i fas. Denna möjlighet 

minskar när takttiden blir längre. Av dessa anledningar 

motverkas en av de stora fördelarna med takttid som koncept att 

använda den som styrmedel och jämna ut produktionen och 

göra den mer förutsägbar. 

Utöver en kort takttid ger den förutsägbara produktionen i 

traditionellt lean ytterligare möjligheter att få feedback. Med 

förutbestämda flöden och standardiserat arbete blir det enklare 

att upptäcka problem i det avseendet att de står ut från det 

normala produktionsmönstret (Womack & Jones, 2003). Om 

exempelvis en artikel saknas i ett materialflöde är det stor 

sannolikhet att operatörerna uppmärksammar det eftersom det 

bryter mot mönstret som skapas av det normala flödet där 

artiklarna är fulltaliga. En vedertagen problemlösningsmetod 

inom lean är i detta sammanhang att stoppa tillverkningen och 

åtgärda problem så att de inte uppstår igen (Bicheno & Holweg, 

2009). Denna metod är svårare att använda i KMO 

prefabriceringen av betongelement eftersom produktionen i 

regel inte sker i produktionslinor. En av anledningarna till detta 

är att tillverkningen ofta sker i projektform där exempelvis 

flöden kan skilja sig åt mellan olika projekt. Detta kan leda till 

svårigheter i att identifiera och lösa produktionsproblem. 
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Problem i prefabricering av betongelement kan dock vara 

väldigt kostsamma. Ray et al. (2006) menade att istället för att 

lösa problem direkt blir de 10 gånger dyrare att åtgärda på 

lagergården än att i produktion göra det rätt från början och 

ytterligare 10 gånger dyrare att lösa på byggplatsen än på 

lagergården. Av dessa skäl är det viktigt att utveckla andra 

metoder för att säkerställa kvalitet och eliminera 

produktionsproblem (Ballard, et al., 2003). 

Med stor variation i produktionen försvåras även 

implementeringen av standardiserat arbete. När arbetet i 

flexibel produktion inte bara varierar inom projekt utan även 

skiljer sig mellan projekt blir det svårare att organisera arbetet 

som traditionellt lean där standarder beskriver hur arbetet ska 

utföras (Duggan, 2013). Risken med en arbetsstandard, som 

utvecklats till ett projekt, är att den inte hinner utvecklas eller 

implementeras under tiden så att fördelarna uteblir. Därutöver 

kan en standard bli överflödig i nästa projekt på grund av att 

förutsättningarna skiljer sig åt. Standardiserat arbetet är dock en 

av de viktigaste faktorerna när målet är att skapa en jämn 

produktion (Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012) eftersom det 

gör arbetet lättare att utföra, minskar kostnaderna och gör även 

slöseriet lättare att upptäcka (Liker, 2009). 

Slöseriet i hantverksmässig produktion, som prefabricering av 

betongelement har stora inslag av, tenderar att vara större än i 

lean produktion. Enligt Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) 

kan slöseriet i sådan produktion vara runt 90 % vilket innebär 

att endast 10 % är värdehöjande aktiviteter. I forskning betonas 

den stora betydelsen som slöserireduktion har och att den är en 

av de viktigaste åtgärderna för att förbättra produktionen i 

prefabricering av betongelement (Ray, et al., 2006; Ballard, et 

al., 2003). 

Variationen i produktionen kan även påverka användbarheten 

hos vissa leanverktyg. En värdeflödesanalys kräver en viss 

stabilitet i produktionen och kan vara svåra att genomföra om 

variationen ständigt förändrar förutsättningarna så att flödena är 

svåra att identifiera (Duggan, 2013). Å andra sidan finns det 

verktyg som innehåller en viss flexibilitet eftersom de måste 

anpassas för att fungera vilket gör det enklare att implementera 
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på sådana produktionsmiljöer (Lane, 2007). Visuella 

hjälpmedel i lean produktion handlar ofta om leantavlor och 

takttid men måste detaljanpassas till den aktuella situationen. 

Detta gäller även en metod som 5S. Tanken med 5S är att den 

ska vara helt anpassad till ett företags produktion för att den ska 

vara effektiv (Bicheno & Holweg, 2009) 

Många av de problem som finns med implementeringen av lean 

till prefabricering av betongelement påverkar möjligheterna till 

ständiga förbättringar som är ett av de mest centrala målen i 

lean produktion (Liker, 2009). Ständiga förbättringar blir 

svårare att uppnå i KMO-produktion där produkttyperna ofta 

inte är de samma och som i de flesta fall aldrig återkommer 

igen. Varje nytt projekt innebär nya förutsättningar vilket kan 

betyda att kunskaper från tidigare projekt inte går att använda. 

Dokumentation av lärdomar kan därmed bli onödigt vilket leder 

till att kunskapsspridningen försvåra.  
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4  Fallstudie 

I detta kapitel presenteras fallstudien som genomfördes på 

Abetong. Först beskrivs företaget och tillverkningen och 

därefter de fyra tillverkningsprocesserna som studeras. Sist 

återfinns en genomgång av lager, rutiner och planering. 

4.1 Företaget 

Studien genomfördes på Abetong vilken är en av de största 

tillverkarna av betongprodukter i Sverige. Tillverkningen i 

Sverige sker i fabriker på 5 olika orter. Enligt årsredovisningen 

från 2012 omsatte Abetong 1 166 908 tkr kronor och hade 528 

anställda. Försäljningen av väggprodukterna som tillverkades 

levererades ofta till husbyggnationsprojekt i 

Stockholmsregionen. 

4.1.2 Tillverkningen i fabriken 

Fabriken som studerades bestod av 5 olika tillverkande enheter 

och en betongblandare. Samtliga enheter försörjdes med betong 

av denna betongblandare. Sammanlagt arbetade uppemot 85 

personer på dessa enheter varav 4 arbetsledare.  Enheterna var 

uppdelade på 5 hallar, där uteslutande Hall 2 studeras. I regel 

tillverkade samtliga enheter betongväggar eller någon liknande 

produkt.  

4.1.3 Aktuell tillverkning 

Den studerade tillverkningen kallas i denna rapport projekt A. I 

det projektet bestod samtliga väggar som tillverkades i Hall 2 

av så kallade dubbelsandwichtyp. Under studietillfället var 

knappt två tredjedelar av arbetskapaciteten planerade till projekt 

A. Till Projekt A skulle totalt uppåt 1000 

dubbelsandwichväggar tillverkas. Tillverkningen planerades 

pågå i ungefär ett år. I Tabell 3 på sidan 27 presenteras 

information om ett genomsnittselement på projekt A. 
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4.2 Tillverkningen i Hall 2 

I Hall 2 (se Figur 7) tillverkades uteslutande väggelement som 

”konstruerades mot order” som tillhörde två olika 

husbyggnationer. Tillverkningen ägde rum på 8 stycken 

formbord där de flesta var 14 meter långa, 4 meter breda och 

1,3 meter höga. I hallen arbetade ett 20-tal personer i 

tillverkningen. Uppströms från hallen återfanns snickeriet där 3 

personer arbetade med att tillverka trädetaljer och 

armeringsbockningsstationen där 2 operatörer arbetade med att 

manövrera bockningsmaskinen. Dessa två funktioner försörjde 

hela fabriken med trädetaljer respektive armeringsjärn. Några 

personer arbetade med understödjande funktioner till hela 

fabriken genom att utföra service och fördela material. I dessa 

funktioner utanför Hall 2 arbetade totalt ett tiotal personer. Två 

arbetsledare delade på ansvaret för Hall 2. I Figur 8 på sidan 28 

framgår det huvudsakliga inflödet av material till produkterna 

och flödet av produkterna. 

 Figur 7.  Ritning över Hall 2 (rektangel) i fabriken, sedd uppifrån, 

och var tillverkningsprocesserna var lokaliserade (inringade). Se 

även Bilaga 5 för en större version. 
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Tabell 3.  Specifikation för genomsnittselement från projekt A. 

Specifikation Data 

Längd x Höjd x Tjocklek 5 x 2,8 x 0,38 meter 

Isolering (yta) 11 m2 

Fönster (yta för 
ursparningar) 

2,9 m2 

Armeringsjärn (raka och 
byglar) 

72 st 

Armeringsnät 19 m2 

Ingjutningsdetaljer 300 st 

4.2.1 Tillverkningsprocesser 

I Hall 2 bestod tillverkningen av 5 olika tillverkningsprocesser: 

 Formbygge 

 Montering/gjutning 

 Efterbehandling 

 Målning 

 Fönstermontering 

Medarbetarna i Hall 2 var fördelad på respektive 

tillverkningsprocess och hade arbetsuppgifter som var 

begränsad till processen. Fördelningen av medarbetare i 

respektive process framgår av Tabell 4 på nästa sida. 
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Tabell 4.  Fördelning av personal över respektive 

tillverkningsprocess. 

Process Antal 
operatörer 

Arbetsbeskrivning 

Formbygge 4 personer Formbyggare 

Montering/gjutning 12 personer Betongarbetare 

Efterbehandling 3 personer Betongarbetare 

Målning 1 person Målare 

Fönstermontering 
(ink lastning) 

3 personer Fönstermontör 

 

Figur 8.  Inflöde av material (gråa pilar) samt produktflöde (svarta 

pilar) i Hall 2. 
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4.3 Tillverkningsprocesser 

4.3.1 Formbyggningsprocessen 

Formbygge inkluderade arbetsmoment för uppbyggande och 

inställning av formarna på formborden. Processen var 

nödvändig för att nästa steg montering/gjutning skulle kunna 

placera ingjutningskomponenter i formen och för att det skulle 

vara möjligt att gjuta.  

Information om vad som skulle byggas erhöll operatören från 

arbetsledarna i hallen som förmedlade informationen från den 

aktuella veckoplaneringen om ingen omställning av 

produktionen hade skett. Ibland inkom ändrade önskemål från 

kunden som påverkades av hur arbetet på byggplatsen fortlöpte 

varpå produktionen ibland ställdes om för att anpassas till detta. 

I regel arbetade en formbyggare per formbord. Varje 

formbyggare hade tilldelats personliga verktyg som var 

passande för uppgiften och som förvarades en i personlig 

verktygs-/materialvagn vilket kunde transporteras fram till det 

formbord där formbygget skulle ske. 

4.3.1.1 Arbetsinnehåll 

Ungefär 90 stycken aktiviteter som utfördes registrerades när 

formbyggaren färdigställde formbygget. Dessa moment 

grupperades till nio olika aktivitetskategorier för att tydliggöra 

värdehöjande tid. Aktivitetskategorierna delades in så att de ska 

spegla en avgränsad arbetsaktivitet (se Tabell 5, nästa sida). 

De tre mest tidskrävande aktivitetskategorierna för 

formbyggaren under tillverkning (se Figur 9, sid 31): 

 Isoleringshantering (nr 3) 

 Ursparningar/formsidor (nr 1) 

 El (nr 4) 

Den effektiva tidsåtgången för formbyggaren att bygga upp och 

ställa in formen för en vägg med dimensionerna 7,6 x 2,7 x 0,38 

meter var 5 timmar och 33 minuter. 
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Tabell 5.  Aktivitetskategorier för formbyggningsprocessen och typ 

av arbete som respektive kategori innehöll. 

Aktivitetskategorier Arbete 

1. Ursparningar/formsidor Förbereda, bearbeta och 
montera 

2. Ingjutningsdetaljer  Förbereda, bearbeta och 
montera 

3. Isoleringshantering  Mäta, såga, hämta, 
montera 

4. El Mäta, hämta, limma, 
montera 

5. Mäta in form Mäta, montera 

6. Kontrollera/fråga/hjälpa  Läsa ritning, 
kommunikation med 
andra 

7. Städa  Skrapa golv, borsta, 
plocka bort utrustning 
och material 

8. Korrigera fel  Rätta till fel från 
ritningarna eller fel från 
tillverkning 

9. Hämta/leta  Hämta och leta efter 
utrustning och material 

 

Flera av momenten som formbyggaren genomförde kunde lösas 

på flera olika sätt och arbetsordningen var svår att förutse trots 

att processen observerats flera gånger tidigare. Mängden och 

placeringen av de ingående detaljerna varierade vilket innebar 

att operatören var tvungen att röra sig till olika ställen vid 

formbordet beroende på vilken vägg som tillverkades. 

Samtidigt gick det att göra aktiviteterna i skiftande ordning till 

exempel använda verktyg eller handkraft, vara placerade 

antingen på golvet eller uppe på formbordet när arbetet 
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utfördes. Ibland förekom kö till utrustning eller utrustning 

lånades ut vilket kunde påverka vilken metod som användes.  

 

 

 

 

Efter att operatören hade fått reda på vad som skulle tillverkas 

av arbetsledarna var det i regel upp till operatören själv att 

bestämma hur arbetet skulle genomföras. Arbetsledarna 

föreslog ibland arbetsmetoder men hade i regel en mer 

övervakande och understödjande funktion så att det inte skulle 

bli avbrott eller problem i produktionen. 

Aktivitetskategorin som registrerades som leta och hämta (nr 9) 

och som innehöll störst andel slöseri utgjorde 15 % av den 

totala tillverkningstiden. 

01:22 
01:17 

01:01 

00:51 

00:32 

00:11 00:09 
00:06 

00:01 

00:00

00:15

00:30

00:45

01:00

01:15

01:30

Formbygge 

Figur 9.  Tidsåtgång (timmar:minuter) för formbyggnation till ett 

element utfört av en operatör fördelat på aktivitetskategorier. Den 

aktivitetskategori som innehöll störst andel slöseri är markerat med 

svart färg. 
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Flöde av material och arbete 

Formbyggarna skötte all materialförsörjning av denna process 

med få undantag. Det innebar transport av material som 

ursparningar, isolering, ingjutningskomponenter som armering 

och eldetaljer till formbordet från centrallagret eller mellanlager 

på olika ställen i fabriken. Dessutom skilde sig typ och mängd 

av ingjutningskomponenter till olika väggar samtidigt som de 

skulle monteras på olika ställen i formen vilket bidrog till 

varierande transporter i tillverkning. 

Ett exempel på arbetssekvens var när formbyggaren skulle 

limma fast en ingjutningsdetalj som förekom i kategorin ”El” 

eller ”Isoleringsmontering”. Först var formbyggaren tvungen att 

gå till en av limkanonerna placerad efter ena väggen (se Figur 7, 

sid 26), limma på detaljen och skynda sig tillbaka så att limmet 

inte torkade och sedan i formen hålla fast detaljen i några 

sekunder för att limmet skulle torka. En vägg kunde innehåll 

flera sådana små detaljer. Uppskattningsvis kunde denna 

aktivitet som enskild handling innehålla värdehöjande moment 

som uppgick till några sekunder (se Tabell 6, nästa sida). Den 

övriga tiden gick åt till att formbyggaren skulle transportera sig 

till limkanonen och transportera sig tillbaka. Samtidigt innehöll 

olika väggar olika typer och mängd av dessa ingjutningsdetaljer 

vilket gjorde att arbetet var svårt att förutsäga. 

Trots att arbetssätten skiljde sig åt från en formbyggare till en 

annan var utrustningen och lagren placerat på sådan sätt att 

formbyggaren var tvungen att transportera sig från formbordet 

för att förse processen med material (se Figur 7, sid 26).  

Ett antal ritningar innehållandes standarddetaljer fanns uppsatt 

på ett av formborden. Flera gånger under tillverkningen fick 

formbyggaren gå till denna plats för att få reda på hur vissa 

detaljer skulle hanteras. 

Sträckan en formbyggare gick från att arbetet startade med den 

studerade väggen tills arbetet var klart uppskattades med hjälp 

av en stegräknare till i 5,5 km. 
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Tabell 6.  Exempel på tidsåtgång för några av de värdehöjande 

arbetsmomenten vid formbyggnation. 

Aktivitets-
kategori 

Moment Värde-
höjande 
moment  
nr 1 

Värde-
höjande 
moment  
nr 2 

Isolerings-
hantering 

Mäta, såga, 
transportera och 
montera en 
isoleringsbit 

Såga:  
3 sek 

Montera: 
10 sek 

Isolerings-
hantering/ 
El 

Mäta ut, 
transportera och 
limma en 
ingjutningsdetalj 

Limma:  
5 sek 

Montera:  
10 sek 

Ur-
sparningar 

/from-
sidor 

Mäta, leta, 
transportera och 
montera en liten 
ursparningslåda 

Montera:  
3 min 

 

4.3.2 Monterings-/gjutningsprocessen 

Montering/gjutning innebar att förbereda formen för gjutning 

det vill säga montera majoriteten av ingjtuningsgodsen till 

exempel armering, isolering, distanser, eldetaljer, lyftgods med 

mera. Gjutningen skedde i två omgångar, en för vardera skiva i 

dubbelsandwichväggen.  

Tillverkningen av en vägg genomfördes i regel av ett arbetslag 

med 2 betongarbetare vid ett formbord. Ritningen över vad som 

skulle tillverkas fick operatörerna från arbetsledarna i hallen 

som förmedlade den utifrån den aktuella veckoplaneringen. 

Arbetsledarna förmedlade även ändringar i leveransplanen som 

ibland kunde uppstå. Det kunde bero på flera olika faktorer till 

exempel problem i arbetet på byggplatsen. Utrustning i form av 

ett antal viktiga verktyg (skruvdragare, armeringsklippare med 

mera) delade flera arbetslag på. Endast en av operatörerna hade 
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en material-/verktygsvagn. Det fanns ingen anvisad plats för 

förvaring av den mobila utrustningen när den inte användes. 

4.3.2.1 Arbetsinnehåll 

Två olika arbetslag studerades med 2 operatörer i vardera. 

Arbetslagen byggde två olika typer av väggar. I genomsnitt 

registrerades 130 stycken aktiviteter som respektive operatör i 

ett arbetslag utförde när en vägg tillverkades. Dessa moment 

grupperades till åtta olika aktivitetskategorier (se Tabell 7, nästa 

sida) 

De tre mest tidskrävande aktivitetskategorierna för arbetslag nr 

1 var (se Figur 10, sid 36): 

 Armering (nr 1) 

 Isoleringshantering (nr 2) 

 Gjutning (nr 5) 

De tre mest tidskrävande aktivitetskategorierna för arbetslag nr 

2 var (se Figur 11, sid 37): 

 Armering (nr 1) 

 Hämta/leta/vänta (nr 8) 

 Isoleringshantering (nr 2) 

Den genomsnittliga effektiva tidsåtgången för de två 

operatörerna i det första arbetslaget för montering och gjutning 

av en vägg med dimensionerna 7,6 x 2,7 x 0,38 meter blev 5 h 

37 min. För det andra arbetslaget blev tidsåtgången för att 

montera och gjuta en vägg med dimensionerna 5,9 x 2,7 x 0,38 

meter 5 h 18 min.  

I montering/gjutning varierade arbetet mycket mellan 

väggelementen på grund av mängden och vilka typer av 

ingjutningskomponenter som skulle monteras. Det påverkade 

ordningen och sättet som arbetsuppgifterna kunde lösas på. 

Mängden ingjutningskomponenter resulterade även till att 

operatörerna behövde transportera sig mer frekvent och mellan 

flera olika platser i fabriken och vid formborden. 
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I Tabell 8 på sidan 38 framgår mängden ingjutningsdetaljer i ett 

exempelelement. 

 
Tabell 7.  Aktivitetskategorier för monterings/gjutningsprocessen och 

typ av arbete som respektive kategori innehöll. 

Aktivitetskategorier Arbete 

1. Armering Förbereda och montera 

2. Ingjutningsdetaljer/
ursparningar 

Förbereda, bearbeta och 
montera 

3. Isoleringshantering  Mäta, såga, hämta, montera 

4. El Mäta, hämta, limma, 
montera 

5. Gjutning Gjuta, vibrera, ytbehandla 

6. Kontrollera/fråga Läsa ritning, mäta, 
kommunikation med andra 

7. Städa  Skrapa golv, borsta, plocka 
bort utrustning och material 

8. Hämta/leta/vänta  Hämta och leta utrustning 

och material och vänta 

 

Den aktivitetskategori som innehöll störst andel slöseri (nr 8) 

utgjorde 13,5 % av den totala tillverkningstiden i genomsnitt för 

de två arbetslagen. 

Flöde av material och arbete 

Processen försörjdes med rakjärn och bygeljärn av 

armeringsbockningsstationen. Stationen tillverkade 

armeringsjärnen mot ett lager efter ett schema. Lagret bestod av 

två dagars behov för hela fabriken. Samtliga hallar i fabriken 

hämtade det som de behövde från dessa lager. 
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Det var operatörernas uppgift att transportera fram sitt eget 

material till formbordet där de arbetade. När material behövdes 

avbröt de tillverkningen och gick iväg för att hämta det på 

centrallagret och mellanlagrena. Materialet varierade mellan 

olika väggar, både när det gällde typ och antal. Lagrena var 

placerade på flera olika ställen i fabriken vilket, tillsammans 

med det stora antalet komponenter, innebar en stor mängd 

transport för operatörerna som dessutom varierade beroende på 

hur den väggen som tillverkades var konfigurerad. I Tabell 9 på 

sidan 39 framgår vilket material och vilken utrustning och 

information som transporterades i fabriken och var det lagrades. 
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Montering/gjutning, arbetslag nr 1 

Figur 10.  Tidsåtgång (timmar:minuter) för en montering/gjutning av 

ett element utfört av det första arbetslaget (två operatörer) fördelat 

på aktivitetskategorier. Den aktivitetskategori som innehöll störst 

andel slöseri är markerat med svart färg. 
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Isoleringshanteringen vara en av de aktiviteter som innehöll 

mest transport och rörelse för operatörerna. Aktiviteten som var 

värdehöjande det vill säga att såga isolering uppskattades till 4 

sekunder för ett isoleringsblock och 10 sekunder för att montera 

det i form. Vanligen tog det några minuter att montera ett 

isoleringsblock som innebar mätning i form, transport till 

isoleringsrummet, mätning, sågning, transport tillbaka till 

formen och montering. Den värdehöjande tiden för hela 

aktiviteten var mellan 5-20 % där transport upptog stora delar 

av tiden. Trots att flera operatörer försökte transportera flera 

isoleringsbitar på en gång var det i regel svårt att få med en 
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Montering/gjutning, arbetslag nr 2  

Figur 11.  Tidsåtgång (timmar:minuter) för en montering/gjutning av 

ett element utfört av arbetslag nr 2 (två operatörer) fördelat på 

aktivitetskategorier. Den aktivitetskategori som innehöll störst andel 

slöseri är markerat med svart färg. 
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Tabell 8.  Ingjutningsdetaljer i ett exempelelement. Väggdimension 

5,0 x 2,8 x 0,38 meter (LxHxT) och 1,5 styck fönster, beteckning: 

W8212. 

Ingjutningsdetaljer Antal 

Distanser  

- Plast 140 st 

- Stål 13 st á 2 meter 

Armeringsjärn 71 st (56,9 kg) 

Armeringsnät, bockade 1 st (2 kg) 

Armeringsnät  2 typer, 41,2 
kvadratmeter (113 kg) 

Övriga ingjutningsdetaljer 58 st 

 

 

 

 

Figur 12.  Foto på samtliga ingjutningsdetalj i en betongvägg, 

exklusive armering för betongskivor och isolering, väggbeteckning: 

W8212. 
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Tabell 9.  Materia, utrustning och information som förflyttades och 

var i fabriken det lagrades. 

Material, utrustning och 
information 

Lokalisering 

Armeringsnät Nätstallage 

Isolering Isoleringsrum 

Ursparningar Mellanlager 

Ingjutningsdetaljer Mellanlager, centrallager 

Rakjärn Bockningsstationen 

Bygeljärn Bygelmellanlager 

Verktyg Området kring form 

Ritningar Området kring form 

Eldetaljer Elmellanlager 

 

större mängd på grund av isoleringens storlek. Därför arbetade 

de två studerade arbetslagen tämligen lika även i detta fall.  

Aktivitetskategorin armering innehöll även den en stor del 

transport och rörelse. Montera armeringsnät i formen föregicks 

av att först mäta i formen, transport till armeringsstallaget, 

mätta ut armeringen, klippa och transportera tillbaka nätet. De 

värdehöjande momenten i denna aktivitet, klippa nätet och 

montera det i formen uppgick till mellan 30-50 procent av den 

totala tiden för aktiviteten. Flera gånger när denna aktivitet 

studerades uppstod köbildning vid armeringsstallaget, ungefär 

en gång på tre, för att någon annan operatör från samma hall 

eller en annan redan stod och klippte. Likaså i isoleringsrummet 
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kunde det bli köbildning till bandsågen där operatörer från Hall 

2 stod och väntade på sin tur. Detta inträffade i en femtedel av 

fallen och vid ett tillfälle observerades tre personer i kö när 

båda bandsågarna var upptagna. 

Operatörerna kunde genomföra monteringen och gjutningen 

antingen från golvet eller på formbordet. Ibland var de tvunga 

att vara på golvet och ibland på formbordet för att det skulle 

vara möjligt att genomföra ett särskilt moment. De omfattande 

transporterna och arbetsorganisationen innebar att operatörerna 

var tvungna att kliva upp och ner på formbordet många gånger. 

Under processen registrerades att respektive operatör gick upp 

på formbordet 23 gånger vardera. 

Trots att arbetssättet skilde sig i viss mån mellan arbetslagen 

och mellan operatörerna var utrustningen och lagrena placerat 

på sådan sätt att de var tvungen att transporteras sig från 

formbordet för att förse processen med material (se Figur 13). 

Genomsnittet för den sträcka som tillryggalades av en operatör 

under den effektiva arbetstiden var 5,7 km. 

 

 
 

Figur 13.  Spaghettidiagram över transport av isolering mellan 

formbord och bandsåg vid en montering/gjutning utfört av ett 

arbetslag. Antal transporter från formbord till bandsåg var 32 

stycken. 
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4.3.2.2 Arbetssätt 

Eftersom det var varje operatörernas uppgift att förse sitt eget 

formbord med isolering och därmed även mäta ut och såga den 

var det många olika personer som hämtade material från 

isoleringslagret och använde bandsågarna i isoleringsrummet. 

Flera gånger observerades att spillbitar från sågningen lämnades 

kvar på golvet i rummet. Ibland plockades dessa bitar upp från 

golvet för att återanvändas till en annan vägg men oftast 

slängdes dem. Varje dag slängdes uppskattningsvis 2-3 

kubikmeter löst packat spillmaterial som uppstod vid sågningen 

av isolering i isoleringsrummet. 

När det gällde arbetet kring formborden var det vanligt att 

operatörerna letade efter verktyg och behövde låna från andra 

formbord eller från formbyggarna. Det innebar att operatörerna 

fick avbryta monteringen. Den arbetsvagn som tillhörde en av 

betongarbetarna användes inte lika frekvent som 

formbyggarnas. Vagnen innehöll en mindre mängd av olika 

typer av ingjutningsdetaljer och utrustning.  

För att operatörerna skulle få reda på om armeringen var 

färdigbearbetade vid armeringsstationen var de tvungna att gå 

dit och se efter. Vid ett tillfälle fick en av operatörerna gå dit ett 

flertal gånger under dagen eftersom det hade blivit problem 

med bearbetningen. 

4.3.3 Efterbehandlingsprocessen 

Efterbehandlingens uppgift var att ge de färdiggjutna 

produkterna den slutgiltiga ytfinishen innan leverans eller att 

förbereda den för målning. I processen avlägsna betongrester 

och ursparningar, eldetaljer kontrollerades och frilades och 

väggen slipades och spacklades. 

Processen bemannades av tre betongarbetare. Informationen om 

vilken vägg som skulle behandlas fick operatörerna från 

arbetsledarna och en för efterbehandlingen och 

fönstermonteringen särskilt utformad månadsplanering. 

Utrustning som operatörerna använde mest frekvent var en 

skylift, två olika slipmaskiner och borrmaskin för blandning av 

spackel. 
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4.3.3.1 Arbetsinnehåll 

I genomsnitt registrerades 30 stycken aktiviteter som respektive 

operatör utförde när arbetslaget på tre personer efterbehandlade 

väggen. För att göra informationen översiktlig grupperades 

dessa moment till åtta olika aktivitetskategorier (se Tabell 10, 

nästa sida). 

De tre aktivitetskategorierna som krävde mest tid för 

efterbehandlarna under behandling av ett väggelement var (se 

Figur 14, sid 44): 

 Elementbehandling (nr 2) 

 Avlägsna ursparningar (nr 1) 

 Hämta/vänta/fel på verktyg (nr 8) 

Den effektiva tidsåtgången för arbetslaget på 3 personer att 

efterbehandla en vägg med dimensionerna 7,6 x 2,7 x 0,38 

meter var 1 timme och 12 minuter. 

Avlägsnandet av träursparningarna för två operatörer kunde 

variera stort. När isoleringen hade använts som ursparningar, 

som ersättningsmaterial till träursparningarna, tog det några 

minuter att avlägsna ursparningen även fast den hade vaxats för 

att lossa bättre, jämfört med en träursparning som tog några 

sekunder att avlägsna. I detta moment bildades spillmaterial 

från den sönderbrutna isoleringen som hamnade på golvet.  

Den aktivitetskategori som innehöll störst andel slöseri innehöll 

hämta, vänta, fel på verktyg (nr 8) och utgjorde 13 % av den 

totala processtiden. 

Flöde av material och arbete 

Uppströms från efterbehandlingsstationen fanns det största 

lagret av produkter i arbete (se Figur 7, sid 26) eftersom den 

föregående processen tillverkade fler väggar en vad 

efterbehandlingsprocessen klarade att behandla under en dag. I 

lagret fanns genomsnitt 18 väggar som upptog en yta på 110 

kvadratmeter. Det var först när den föregående processen 

tillverkade färre väggar som efterbehandlingen hade chans att 

reducera lagret. 
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Tabell 10.  Aktivitetskategorier för efterbehandlingsprocessen och 

typ av arbete som respektive kategori innehöll. 

Aktivitetskategorier Arbete 

1. Avlägsna ursparningar
  

Hamra, bända, lyfta bort 

2. Elementbehandling Spackla, skura, slipa 

3. Förbereda utrustning
  

Ta fram/lägga tillbaka, 
justera 

4. El Knacka bort betong 

5. Elementhantering Lyfta, lasta, säkra 

6. Kontrollera/fråga Kommunikation med andra 
i hallar om 
tillverkningsordning 

7. Städa  Skrapa golv, borsta, plocka 
bort utrustning och 
material 

8. Hämta/vänta/fel på 
verktyg   

Hämta, vänta och justera 
verktyg 

 

Flera gånger under processen observerades att operatörerna var 

tvungna att vänta under tiden traversoperatören skulle lyfta 

fram väggen eller för att komma åt undersidan på den. 

4.3.4. Fönstermonteringsprocessen 

Fönstermonteringens uppgift var att montera fönster i 

ursparningarna i de färdiggjutna väggar och genomföra 

utlastningen av väggar eftersom utlastningsområdet låg i 

anslutning till fönstermonteringen. I processen monterades dels 

en fönsterkarm i väggens ursparning och dels ett fönster som 

lastsäkrades innan utlastning. Utlastningen innebar att väggarna 
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lyftes på en ståldocka som rymde ungefär 3 väggar och som 

därefter kunde hämtas av en traktor för utkörning ur fabriken. 

 

 

 

Vid fönstermonteringen arbetade 3 operatörer. Informationen 

om vad som skulle monteras fick operatörerna från 

arbetsledarna och den för processen särskilt utformade 

månadsplaneringen. Fönstermonteringen krävde en speciell 

utrustning. Flera olika skruvdragare och borrmaskiner användes 

tillsammans med olika borrar och bits vid monteringen. En 

eldriven och hjulburen fönsterlyft användes för att lyfta fram 

fönstrena. En verktygsvagn användes i fönstermonteringen som 

samtliga fönstermontörer delade på. På vagnen förvarades 

samtliga verktyg inklusive skruvdragare, borrmaskiner samt 

tvingar och material som distanser med mera.  
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Figur 14.  Tidsåtgång (timmar:minuter) för en efterbehandling av ett 

element utfört av ett arbetslag (tre operatörer) fördelat på 

aktivitetskategorier. Den aktivitetskategori som innehöll störst andel 

slöseri är markerat med svart färg. 



Fallstudie 
 

45 
 

4.3.4.1 Arbetsinnehåll 

Ett fönstermontage innehöll ungefär 55 stycken aktiviteter vilka 

kan grupperas i 6 stycken olika aktivitetskategorier (se Tabell 

11). 

De tre mest tidskrävande aktivitetskategorierna vid 

fönstermonteringen var (se Figur 15, sid 46): 

 Montera (nr 2) 

 Hämta/vänta (nr 6) 

 Skruva/borra (nr 1) 

Den effektiva tidsåtgången för en operatör att montera fönstret i 

väggen var ungefär 1 timme och 33 minuter. 

 
Tabell 11.  Aktivitetskategorier för fönstermonteringen och typ av 

arbete som respektive kategori innehöll. 

Aktivitetskategorier Arbete 

1. Skruva/borra  Borra och skruva 

2. Montera Klippa plåt, klistra 
svällband 

3. Justera fönster Skruva distanser i karm 

4. Lastsäkring Plasta in fönster 

5. Justera element Hugga bort betong 

6. Hämta/vänta Hämta verktyg och material 

 

Fönstermonteringen innehöll ett flertal arbetsmoment där 

operatören var tvungen att ha tillgång till verktyg i form av 

skruvdragare eller borrmaskin. Flera olika skruv- och 

borrinsatser behövdes till arbetet. På stationen fanns det totalt 5 
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olika batteridrivna skruvdragare och borrmaskiner. Dessa 

maskiner var i regel utrustade med olika skruv och borrinsatser 

för att göra det möjligt att byta maskin istället för att byta insats. 

Dessa maskiner och samtlig övrig utrustning och det mesta av 

materialet (förutom inplastningsdetaljer och fönsterbleck) 

förvarades på verktygsvagnen. 

Den aktivitetskategori som innehöll störst andel slöseri var 

Hämta/vänta (nr 6) och utgjorde 37 % av den totala 

processtiden. 

 

Flöde av material och arbete 

 

Mycket av den förflyttning som ingick i arbetet handlade om att 

röra sig till och från verktygsvagnen. Om två operatörer 

monterade samtidigt placerades vanligen vagnen mitt i mellan 
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Figur 15.  Tidsåtgång (timmar:minuter) för en fönstermontering i ett 

element utfört av en operatör fördelat på aktivitetskategorier. Den 

aktivitetskategori som innehöll störst andel direkt slöseri är markerat 

med svart färg. 
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dem. För att få tillgång till verktygen innebar detta att båda 

operatörerna fick gå fram och tillbaka från verktygsvagnen. 

En stor del av en produktionsdag gick åt till att förse processen 

med fönster och att hantera logistiken kring detta. Innan ett 

fönstermontage kunde börja skulle rätt fönster letas fram ur 

lagren i fabriken och utanför. Fabrikslagret fungerade både som 

lager och som mellanlager där de vanligaste modellerna hade 

sorterats för att kunna identifieras snabbare inför montering. 

Lagret utanför fabriken upptog ungefär 200 kvadratmeter och 

lagret i fabriken upptog ungefär 80 kvadratmeter. Enligt 

montörerna kunde det ta en halv timme eller mer att hitta ett 

fönster och transportera in det för montering. 

Fönstermonteringen var den sista stationen i fabriken vilket 

innebar att de även fick hantera utlastningen. Det tog en stor del 

av åtminstone en av medarbetarnas arbetsdag att utföra denna 

uppgift. Ibland fick även en ytterligare fönstermontör hjälpa till 

med det arbetet. Eftersom den stationen var den enda som 

monterade fönster kunde de bli tvungna att montera fönster i 

väggar från andra hallar om behov fanns.  

Kvalitet 

Kvalitetsbrister som uppkom i tidigare processteg kunde få 

stora konsekvenser för fönstermonteringen. Till exempel om 

plåten som fönstrena skulle fästas i inte hade installerats eller 

hamnat sett i montering/gjutningen fick fönstermontörerna rätta 

till detta vilket kunde innebära stora tidsförluster. 

Uppskattningsvis kunde det handla om en halvtimme eller mer i 

merarbetet. 

4.4. Lager, rutiner och planering 

4.4.1 Lager 

När isoleringen levererades till fabriken lagrades den i något av 

tre utomhuslager. Isoleringslagret i fabriken var ett av de lager 

som hade störst omsättning. Eftersom isoleringen tog stor plats 

och förbrukades i stora kvantiteter var det ofta nödvändigt att 

fylla på det flera gånger under en dag. Flera gånger under 
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studien av monterings-/gjutningsprocessen observerades det att 

operatörerna var tvungna att vänta på nästa leverans eftersom 

isoleringen var förbrukad.  

I Hall 2 förvarades återanvändbara träursparningar på vagnar 

eller i ett särskilt mellanlager. Från lagrena hämtade 

operatörerna från de två första processerna ursparningar till 

formarna. Det var mer än vanligt att både materialet på 

vagnarna och i mellanlagret var osorterat och att operatörerna 

därför fick spendera mycket tid för att leta efter de eftersökta 

bitarna. 

I ett av utomhuslagrena förvarades olika material som fönster, 

isolering och träskivor. Lagret var inte sorterat efter en bestämd 

ordning och flera lagervaror fick flyttas för att komma åt det 

som stod bakom dem. En gång observerades att lagret fick 

omstrukturerades när en ny storleverans kom in vilket upptog 

stora delar av en dag för en truckförare. 

4.4.2 Rutiner 

Flera gånger observerades avbrott i tillverkningsprocesserna. I 

de flesta fallen handlade det om att operatörerna var tvungna att 

avbryta arbetet vid tillverkningsprocesserna för att hämta eller 

leta efter material och utrustning som beskrivet ovan men det 

kunde även handla om städrutiner. Operatören i 

formbyggningsprocessen var exempelvis tvungen att avbryta 

sitt formbygge för att städa isoleringsrummet. 

I tillverkningen observerades att varje operatör endast utförde 

arbete som låg inom dennes ansvarsområde det vill säga arbetet 

med den vägg som operatören hade blivit tilldelad. I 

undantagsfall kunde däremot ett arbetslag hjälpa ett annat om 

det kommit efter i tillverkningen av olika skäl. Ingen sådant 

samarbete fanns mellan processer exempelvis mellan 

montering/gjutning och efterbehandlingen eller 

montering/gjutning och fönstermontering. 

Ritningarna som fördelades till operatörerna på de två första 

processerna hade genomgått en granskning av arbetsledarna och 

kritiska avsnitt hade markerats. Målet med dessa markeringar 

var att uppmärksamma operatören på fel i ritningen eller 
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moment som innebar hög risk för feltillverkning. Trots 

åtgärderna genomfördes ett moment som resulterade i en 

felplacering av en mindre ursparning. Detta upptäcktes dock av 

samma operatör som korrigerade felet. 

4.4.3 Planering 

Till varje vecka planerades vilka väggar som skulle tillverkas 

och på vilka formbord det skulle ske. Under den studerade 

veckan hade tillverkning av 24 dubbelsandwichväggar planerats 

in vilket innebar 4,8 väggar per dag. När veckan var slut hade 

29 väggar tillverkats varav 6 stycken av de planerade hade 

blivit tillverkade på utsatt tid enligt tillverkningsstatistik från 

Abetong. Totalt hade dock 19 av de inplanerade väggarna 

tillverkats under denna vecka, 2 stycken hade tillverkats veckan 

innan och 10 stycken väggar hade tillkommit utöver 

planeringen. 

Takttid 

Företaget styrde inte sin produktion med hjälp av takttid. För att 

erhålla den teoretiska takttiden beräknades denna i studien. 

Takttiden erhölls genom att slå ut kundbehovet i projekt A över 

den dittills tillverkade period vilket motsvarar 164 stycken 

tillverkningsdagar. Detta resulterade i ett kundbehov av 

dubbelsandwich elementen i projekt A på 4 element om dagen 

(se Bilaga 4). Under den period som tillverkningsprocesserna 

studerades planerades tillverkning av 4,8 dubbelsandwich i 

genomsnitt element per dag i Hall 2. Den genomförda 

tillverkningen blev dock 5,8 element per dag vilket ger en 

takttid på ungefär 1:20 timmar. På grund av mängden arbete 

och produktionsmetod blev dock cykeltiden för respektive 

tillverkande formbord i regel ett dygn. 
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5  Analys 

I detta kapitel presenteras indikatorer på att prefabricering av 

betongväggar är en typ av flexibel produktion. Därefter följer 

ett förslag på anpassning av leanfilosofin och 

produktionssystemet för att möta dessa förutsättningar. 

5.1 Indikatorer på flexibilitet  

Den empiriska fallstudien visade att tillverkningsprocesserna 

hade många likheter med karaktäristiken hos flexibel 

produktion (se Tabell 2, sid 19). Det indikerar att tillverkningen 

av prefabricerade betongväggar är en typ av flexibel 

produktion. Leanmetoder som har utvecklats för att möta dessa 

förutsättningar skiljer sig därför från produktionsmiljöer där 

lean produktion först uppstod. 

Flödet i fabriken var till viss del oförutsägbart eftersom det 

bestod av många mindre flöden som varierade i storlek och 

flödesväg. 

Produktvariationen var hög. De flesta väggarna var olika trots 

att de hade stora likheter när det gällde typ av 

ingjutningskomponenter. Framför allt varierade de när det 

gällde mängd, storlek och placering av 

ingjutningskomponenter. 

Specialiseringen av människa och maskin var låg om Duggans 

(2013) definition används. En operatör på en 

tillverkningsprocess hade många uppgifter som varierade och 

som inte skedde på en anvisad plats eller med en anvisad 

utrustning. 

Operatörernas arbete var i många avseenden både varierande 

och oförutsägbart. Liknande arbetsuppgifter löstes på olika sätt 

vilket ligger i linje med vad Deflorina & Scherrer-Rathjeb 

(2012) hävdar, nämligen att hantverksmässig produktion 

tenderar att bli mer orderspecifik och inte följa en förutbestämd 

arbetsordning eller metod. Samtidigt varierade produkttyperna i 
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fabriken vilket ytterligare hindrade operatören ifrån att följa en 

specifik arbetssätt.  

Cykeltiderna varierade i processerna, särskilt när det gällde 

enskilda arbetsaktiviteter och arbetsmoment. Den totala 

tillverkningstiden vid montering/gjutning där två arbetslag 

studerades blev dock mer lika om de kompenserades för storlek 

på element. Med varierande cykeltid blir det svårare att utjämna 

produktionen enligt Duggan (2013). 

Den beräknade takttiden i produktionen var lång men användes 

inte av företaget som styrmedel. Enligt Duggan (2013) medför 

en lång takttid att det blir svårare att använda den som 

styrmedel vilket innebär att andra metoder bör utvecklas. 

Slöseriet i produktionen var hög: samtliga åtta slöserier 

förekom där den mest påtagliga var mängden transporter för att 

hantera det oförutsägbara flödet av komponenter. 

5.2 Anpassning av lean produktion 

Filosofin som lean produktion bygger på är ett grundläggande 

och generellt förhållningssätt till produktion vilket innebär att 

den kan användas i de flesta produktionsmiljöer enligt Stump & 

Badurdeen (2012). Det bekräftas även av denna fallstudie som 

indikerade att filosofin från lean produktion var användbar i den 

studerade produktionsmiljön. 

För att lösa de problem i tillverkningen som kunde identifieras i 

fallstudien är det viktigt att sätta in tidiga åtgärder för att 

underlätta identifiering och begränsa omfattning. Eftersom det 

finns svårigheter med att, som i lean produktion, stoppa 

tillverkningen på linan måste andra sätt utvecklas för att lösa 

problemen. Ballard et al (2003) pekade på den stor betydelse av 

att förmedla ritningarna till operatörerna för granskning innan 

produktionen sätter igång. Genom detta moment kunde problem 

lösas tidigare vilket hindrade dem från att spridas i 

produktionen och kostnaden för problemlösningen att skena (se 

Kapitel 3.4.1). Ett exempel från fallstudien var att ritningarna 

hade granskats innan de nådde tillverkningsprocesserna och 

arbetsledarna hade markerat delar som innebar kritiska moment. 
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Trots det uppstod problem i tillverkningen vilket indikerar att 

det fanns behov av en standardiserad rutin för granskning av 

ritningar inför tillverkning. På samma sätt bör det finnas tydliga 

rutiner för att förbereda produktionen inför ett projekt med 

avseende på exempelvis kritiska tillverkningsmoment där 

kvalitetsbrister kan uppstå. I det cementgjuteri som Ballard et al 

(2003) studerade skapades en rutin som gällde samtliga projekt, 

vilken inleddes med ett startmöte där projektet diskuterades i en 

tvärfunktionell grupp med deltagare med olika nyckelfunktioner 

i fabriken. Även deltagare från ritningskontoret närvarade och 

kunde på så sätt lösa ritningsproblem snabbt. Resultaten från 

fallstudien i denna rapport pekar också på att en sådan rutin 

skulle kunna avhjälpa problem och ge en bättre grund för 

kvalitetssäkring i produktionen. 

Flexibel produktion, som KMO-produktion, innebär större 

variation, är mindre repetitiv och därmed svårare att utjämna. 

Dessa faktorer försvårar standardiseringen av arbetet (Liker, 

2009). Eftersom tillverkningen av betongväggar har dessa 

egenskaper finns inte samma möjligheter att standardisera som i 

traditionell lean tillverkning. I fallstudien fanns det flera 

aktiviteter som återkommer inom de flesta projekt. Anledningen 

till varför momenten inom dessa aktiviteter ofta genomförs på 

varierande sätt kan dels förklaras med variationen hos projekt 

men till en ännu större del av organisationen av arbetet. För att 

hantera variationen var det upp till varje enskild operatör att för 

stunden strukturera arbetet på bästa sätt utan någon större 

inblandning från ledningen angående arbetsmetod. I likhet med 

Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) var det nödvändigt att ha 

en låg grad av styrning för att kunna genomföra arbetet på ett 

lämpligt sätt dock saknades ett helhetsperspektiv på 

produktionen. Av dessa anledningar skulle en ökad styrning 

genom implementering av ett gemensamt arbetssätt troligen 

innebära en mer effektiv arbetsmetod. De enskilda moment som 

operatören arbetade med utfördes relativt effektivt dock blev 

den totala arbetsaktiviteten mindre effektiv. För operatören 

innebar det uppenbara svårigheter att genomföra arbetet i 

processen samtidigt som denne skulle optimera arbetsmetoden 

med avseende på oförutsägbara fenomen i produktionen som 

exempelvis köbildningar. Exempelvis påverkades 
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isoleringshanteringen som helhet negativt eftersom den tog lång 

tid att genomföra samtidigt som operatörerna ur sitt perspektiv 

säkerställde perfekt kvalitet i det moment som denne var 

sysselsatt med för tillfället. Av dessa anledningar finns det stora 

skäl att införa gemensamma arbetssätt vilket innebär att 

styrningen fortfarande kan minimeras så att produktionen tillåts 

vara flexibel samtidig som en högre effektivitet uppnås. 

Standardisering av flera moment i aktiviteterna skulle därför 

kunna minimera tidsförluster i produktionen så att hela 

processen blir mer effektiv. Standardisering har dessutom den 

effekten att variation reduceras vilket ger bättre förutsättningar 

till ytterligare standardiseringar (Bicheno & Holweg, 2009). 

Även fast momenten kan vara svåra att i detalj standardisera 

finns det fortfarande sådana möjligheter att standardisera 

arbetsordning, materialförsörjning och placering av material i 

arbetsområdet. I detta sammanhang kan det vara fördelaktigt att 

bryta ner arbetet i delar och utveckla standarder för respektive 

del samtidigt som tidsindikatorer visar hur långt arbetet är 

gånget (Duggan, 2013). Dessa åtgärder kan göra arbetet i 

HVLV-produktion mer förutsägbart och därmed finns möjlighet 

till kunskapsspridning i organisationen genom att en 

standardisering implementeras. Dessutom är standardisering en 

förutsättning för slöserireduktion (Liker, 2009). 

På grund av att inget projekt är identiskt med det andra måste 

standardiseringen anpassas till detta. Av fallstudien framgår att 

variationen i projektet påverkar produktionen på ett påtagligt 

sätt som förutsätter en flexibilitet i arbetsmetoderna. Om andra 

projekt också innehåller sådan typ av variation blir det svårare 

att strukturera arbetet i produktionen på ett effektivt sätt. 

Utvecklandet av en standard i produktion är inte svårt däremot 

är det svårare att skapa en som bidrar till att effektivisera 

verksamheten oberoende av projekt. Enligt Bicheno & Holweg 

(2009) ska en standard inte vara statisk och hela tiden 

uppdateras för att ge bättre arbetsmetoder.  I prefabricering där 

olika projekt hanteras blir det viktigt att ifrågasätt standarden så 

att den inte blir för orderspecifik samtidigt som den tillåts 

utvecklas och bli effektivare. Lika viktigt är att beredskapen att 

snabbt ställa om från ett projekt till ett annat byggs in i 

standarden för att hantera förändrade förutsättningar. Variation 
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mellan projekt är därför en av de begränsande faktorerna och 

om leanmetoder ska fungera krävs det ett leansystem som är 

flexibelt för att det överhuvudtaget ska ha en chans att fungera. 

Vid större projekt som pågår under en längre period kan det 

finnas utrymme för att tillfälligt förfina standarden till de 

orderspecifika förutsättningarna för att höja effektiviteten vilket 

är mindre sannolikt vid mindre projekt. 

Genom en mer standardiserad arbetsmetod öppnar sig dock 

stora möjligheter till ytterligare förbättringar på längre sikt. 

Som tidigare nämnts ger ökad standardisering en mer 

förutsägbar produktion vilket gör att variation och längd på 

cykeltider i tillverkningsprocesserna kan reduceras. En mer 

stabil produktion blir lättare att balansera och därmed kan en 

jämnare takt uppnås vilket i sin tur leder till ett jämnare flöde av 

både material och arbete (Duggan, 2013). Viktigt att 

understryka är att många andra åtgärder som tas upp i detta 

kapitel måste ha genomförts innan balanseringsvinster ska vara 

möjliga att uppnå till exempel ett dragande system och 5S. 

På samma sätt kan för hög specialisering av människa och 

utrustning i produktionen leda till begränsningar. Till exempel 

kan produktionsceller som är svåra att ställa om mellan olika 

produkter hämma produktionen. I fallstudieföretaget var 

specialiseringen väldigt låg och tillverkningen organiserades 

inte i produktionsceller som i traditionell lean produktion. 

Mycket talar för att produktionsceller som karaktäriseras av ett 

förutbestämt och exakt flöde, med hög grad av standardisering 

skulle vara mindre kapabla till att hantera den variation som 

förekommer i sådan typ av KMO-produktion som i fallstudien 

(Brink & Ballard, 2005). Om det överhuvudtaget vara möjligt 

skulle det troligen krävas omställning av cellen inför varje ny 

produkt vilket skulle vara tidsödande, arbetsintensivt och leda 

till stora problem. Trots att produktionscellen från traditionell 

lean produktion troligen är för statisk för sådan flexibel 

produktion som prefabriceringen av KMO-element är så finns 

det fortfarande principer angående utformning av den som går 

att lära av. Exempelvis kan riktlinjer för utformning, placering 

av maskiner och materialförsörjning av produktionscellen vara 

relevant i detta sammanhang. Särskilt för formborden som är 
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stationära och ger en fast utgångspunkt i produktionen dit allt 

material för monterings-/gjutningsprocessen till slut kommer 

hamna. 

Vidare observerades det att många aktiviteter innebar transport 

fram och tillbaka från formborden framför allt på grund av 

arbetsorganisation och placering av lager och utrustning. Detta 

stämmer väl överens med Ray et al. (2006) som framhöll att 

transporter uppskattades var en av de främsta orsakerna till 

slöseri i tillverkningen av prefabricerade betongprodukter. 

Följden blev att området som operatören arbetade i utgjordes av 

större delen av Hall 2 istället för att arbete vid formbordet där 

huvuddelen av den totala värdehöjande aktiviteten förekom. 

Om till exempel material och utrustning istället fokuserades till 

formborden, likt en produktionscell, finns stor potential att 

reducera transporterna i produktionen. En sådan åtgärd kan vara 

att separera materialförsörjningen från arbetet på formborden 

och utföra den innan tillverkning eller tillägna den en egen 

funktion. I övrigt finns det största behovet av specialisering när 

mängden som den specialiserade processen ska producera är 

hög. Vid stora projekt där exempelvis stor mängd isolering 

förbrukas finns det stort behov av specialisering av 

isoleringshanteringen. Vid ett projekt där mindre mängd 

isolering behövs kan en specialisering av processen istället bli 

överflödig. 

Karaktäristiskt för traditionell lean produktion är strävan mot 

kontinuerligt flöde och där detta inte är möjligt brukar istället 

ett dragande systemet skapas (Liker, 2009). I fallstudien 

förekom inga dragande system eller kontinuerliga flöden i 

någon del av produktionen. Genom att införa dragande system 

där kontinuerligt flöde inte kan ske eller där flödet stoppas upp 

förbättras flödet i produktionen och där med påverkas hela 

värdekedjan positivt (Liker, 2009). Fallstudien visade att det 

finns stora fördelar med att införa dragande system i 

produktionen precis som Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) 

uppmärksammade i en studie där flera nyckelvärden 

förbättrades endast genom att förbättra flödet och utan 

ändringar i arbetsmetoder. Däremot kan produktionen 

nedströms montering/gjutning ha stora vinster av att bedrivas i 
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kontinuerligt flöde. Tillverkningen i dessa processer (framför 

allt efterbearbetning och fönstermontering) är mer repetitiv och 

lättare att styra med takttid vilket gör det enklare att införa 

kontinuerligt flöde (Liker, 2009). Den taktsättande processen i 

fabriken var monterings-/gjutningsprocessen. Enligt Rother & 

Shook (2004) bör flödet i processerna nedströms denna ske i ett 

kontinuerligt flöde. Med en sådan lösning kan planeringen av 

produktionen nedströms minimeras eftersom varje produkt som 

kommer till processerna bearbetas omedelbart vilket minimerar 

lagrena. Detta förfarande skulle även minimera det 

administrativa arbete ledningen var tvungen att lägga ner på 

planeringsarbete av efterbearbetningen och fönstermonteringen 

(och målningen) när det gäller i vilken ordning produkterna ska 

bearbetas. En av de största vinsterna skulle bli att lagret innan 

efterbearbetningen kunde reduceras kraftigt så att det endast 

innehåller PIA som ska bearbetas den aktuella 

produktionsdagen. Vid slutet av dagen skulle därför samtliga 

element vara bearbetade och lagret vara nollat. För att en sådan 

arbetsmetod ska kunna införas måste dock bemanningen av de 

olika processerna omorganiseras och processerna koordineras. 

Takttid bör även bli ett centralt begrepp i styrningen av 

produktionen som kan användas som referens för att skapa ett 

jämnare flöde. Med denna metod är det möjligt att ändra ett 

tryckande system med stora mellanlager till ett dragande med 

små som resulterar i kortare ledtider och frigjord 

produktionsyta. 

Vidare är flera olika flöden i produktionen möjliga att samordna 

för att minska antalet transporter och förenkla flödesvägarna 

trots variationen av produkter. Exempelvis skedde flera olika 

transporter till och från centrallagret och mellanlagrena för att 

få fram materialen som skulle ingå i väggarna. Många av dessa 

transporter innehöll endast en del av den totala mängden som 

behövdes vilket innebar flera onödiga transporter. Flera av 

dessa kan med fördel slås samman till färre och gemensamma 

flöden för att effektivisera materialförsörjningen och göra det 

möjligt att styra med ett dragande system. Om flera 

komponenter lagrades i centrallagret istället för på olika platser 

i fabriken skulle ytterligare förenklingar av flödena kunna ske 

eftersom transporterna i slutändan endast handlade om att få 
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materialet från lagren till formbordet. Dessa förenklingar samt 

den stora mängd komponenter som produktionen behövde är 

ytterligare argument för att materialhanteringen skulle kunna 

specialiseras. Sammanfattningsvis finns det möjlighet att införa 

en kombination av dragande system och kontinuerligt flöde 

samtidigt som det finns stora potentiella vinster om så görs 

vilket flera forskare har visat fungerar i många andra miljöer än 

traditionellt lean (Duggan, 2013; Brink & Ballard, 2005; Ray, et 

al., 2006; Jina, et al., 1997). 

Många företag som producerar produkter med lång takttid har 

problem att skaffa sig information om hur långt tillverkningen 

har kommit under en dag. Visuella hjälpmedel kan i sådana 

situationer erbjuda stora möjligheter att utveckla alternativ till 

takttiden i HVLV-produktion (Duggan, 2013). Exempelvis 

skulle en visuell indikator kunna utvecklas som visar hur en 

monterings-/gjutningsprocess ligger till ur ett tidsperspektiv. 

För att styra ett flöde med ett dragande system finns det stora 

fördelar med att använda sig av visuella hjälpmedel. I 

fallstudien saknades indikatorer på om materialet från processer 

uppströms var färdigt vilket ledde till att operatörerna många 

gånger tvingades lämna det arbetet de för tillfället utförde för 

att gå och se efter. Genom att i betongtillverkningen ta hjälp av 

visuella indikatorer kan inte bara slöseri undvikas utan ett 

dragande systemet effektiviseras genom denna typ av 

kommunikation mellan processer. Med hjälp av exempelvis 

leantavlor eller tidsindikatorer kan operatörerna få en tydligare 

bild av hur produktionen ligger till i jämförelse med takttiden 

och möjligheten att både följa och reducera cykeltiderna ökar. 

Även andra leanmetoder kan ge stora fördelar för produktionen. 

Exempelvis skulle 5S innebära en förbättring av 

tillgängligheten till samtligt material, utrustning och 

information, som till exempel ritningar, i produktionen och 

minimera operatörernas letande. Om letandet kunde reduceras 

skulle det innebära stora tidsvinster inte bara för de enskilda 

processerna utan även för produktionen som helhet. Enligt 

Landert & Liker (2007) är en lämplig strategi i KMO-

produktion att etablera en dragande produktion först för att 

behov av andra åtgärder ska uppstå. Därefter kan mer 

understödjande åtgärder genomföras eftersom produktionen då 
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är mer mottaglig för dessa. I en effektivare produktion ställs 

högre krav på att samtliga delar av systemet fungera och 

därmed blir det viktigare att ha ordning och reda på exempelvis 

utrustning. Därför finns det anledning att vänta med 

implementeringen av sådana verktyg som 5S och visuella 

hjälpmedel tills andra leanprinciper har implementerats för att 

skapa ett behov för produktionen och bättre förutsättningar för 

att de ska ge en effekt. 

Ett annat verktyg som däremot kan användas i inledningen av 

ett leanprogram är värdeflödesanalysen. Enligt Ray et al. (2006) 

är det fördelaktigt att använda den när lean ska introduceras i 

prefabriceringen av betongelement. Värdeflödesanalys kräver 

dock en viss form av stabilitet i produktionen utan allt för 

mycket variation för att den ska vara möjligt att genomföra. 

Denna stabilitet fanns inom det studerade projektet. Därför 

genomfördes en värdeflödesanalys (se Bilaga 2 och 3) så som 

Rother & Shook (2004) föreslår. Resultatet från studien tyder 

dessutom på att värdeflödet i tidigare projekt hade stora likheter 

med flödet i värdeflödesanalysen. Exempelvis var uppdelningen 

av tillverkningsprocesserna i princip den samma oberoende av 

projekt vilket ytterligare understryker dess användbarhet. Med 

hjälp av värdeflödesanalysen var det möjligt att kartlägga 

processerna i fallstudien och visa hur flödet sker i produktionen 

och genom att ta fram ett framtida läge (se Bilaga 3) kan ett mål 

formuleras. Detta mål anger vilka åtgärder som bör vidtas och 

kan på så sätt fungera som ett implementeringsverktyg (Rother 

& Shook, 2004). I denna rapport genomfördes 

värdeflödesanalysen av författaren. 

För att utveckla produktionen mot ytterligare effektiviseringar 

och bättre lönsamhet krävs det som i lean produktion kallas 

ständiga förbättringar. Det kräver dock att anpassningar som 

nämnts ovan implementerats i produktion. Till dessa hör 

problemhantering, standardisering av arbetet, styrning av flöden 

med dragande system och verktyg som 5S och visuella 

hjälpmedel. Ständiga förbättringar, som i traditionell lean, är en 

naturlig fortsättning för KMO-baserad betong prefabricering 

efter att mer grundläggande åtgärder genomförts och framsteg 

uppnåtts.  
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Flera av ovanstående åtgärder reducerar slöseri antingen direkt 

eller indirekt. Trots att denna typ av prefabricering aldrig kan 

bli lika repetitiv som traditionell lean finns det fortfarande 

anledning att ha högt satta mål när slöseri ska reduceras. I 

fallstudien registrerades aktiviteter som hade direkt koppling till 

Likers (2009) definition av slöseri det vill säga onödig 

transport, väntan, rörelse och så vidare (se svart markerade 

staplar i Figur 9-11, 14, 15). Däremot innehöll även samtliga av 

de andra aktiviteterna en hög grad av slöseri. Den främsta 

anledningen till det var att många moment innebar mycket 

transport och rörelse. Av dessa skäl är den totala andelen slöseri 

mycket högre än vad som framgår i de ovannämnda figurerna 

som i genomsnitt innehöll 18 % slöseri
2
. Många gånger kunde 

värdehöjande moment innebära endast några sekunders arbete 

(se exempelvis Tabell 6). Ett exempel är isoleringshanteringen 

som innehöll mest slöseri. De värdehöjande momenten det vill 

säga såga och montera bitarna i form tog i genomsnitt några 

sekunder att genomföra. I en av de studerade 

montering/gjutningarna av en vägg genomfördes totalt ett 

trettiotal sågningar och  ett tjugotal monteringar av de två 

operatörerna. Om denna tidsåtgång beräknas och jämförs med 

den totala cykeltiden för isoleringshanteringen på 2 timmar blir 

det totala slöseriet 91 % för isoleringshanteringen. Som nämnts 

tidigare uppskattade Deflorina & Scherrer-Rathjeb (2012) att 

omkring 90 % av arbetet i hantverksmässig produktion kunde 

går åt till slöseri och ligger således i linje med analysen av 

fallstudien när det gäller detta exempel. Däremot är andelen i 

detta fall tämligen hög för en så pass enkel arbetsuppgift. 

Orsaken till slöseriet beror dels på anpassningen till en varierad 

produktflora men ändå desto mer på arbetsmetoden vilket 

innebär att effektiviseringar är möjliga att göra. Av dessa skäl 

vore det felaktigt att hävda att detta slöseri är fullkomligt 

karaktäristiskt för KMO-prefabricering av betongväggar utan 

beror troligen i detta fall mer på arbetsorganisation. 

Isoleringshanteringen är en av de aktiviteter som har störst 

effektiviseringspotential på det studerade företaget. 

                                                           
2
 Aktivitetskategorin markerat med svart i nämnda figurer innehåller en 

liten del värdehöjande aktivitet men hanteras i detta kapitel som att endast 
innehålla slöseri för enkelhetens skulle. 
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Beräkningen av slöseriet i produktionen är dock en 

uppskattning och är svår att bestämma exakt eftersom flera 

faktorer varierar. Slutsatsen av denna uppskattning bör därför 

fungera som en indikator på att slöseriet i produktionen är 

väldigt högt vilket gör det ännu mer angeläget att reducera. 

 



Slutsatser 
 

61 
 

6  Slutsatser och framtida forskning 

I detta kapitel presenteras slutsatserna från studien samlade i 7 

punkter. Därefter återfinns en diskussion kring förslag på 

framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet var att undersöka hur tillverkningsprocesserna av 

prefabricerade betongväggar som är ”konstruerade mot order” 

kan förbättras med hjälp av leanmetoder. Analysen av 

fallstudien indikerar att det är möjligt att anpassa lean 

produktion för att implementera i KMO-prefabricering av 

betongväggar. Nedan presenteras en sammanställning av de 

viktigaste åtgärderna för att göra tillverkningsprocesserna mer 

lean. 

 

1. Använd leanfilosofin: 4P-modellen och Fem kritiska 

leanprinciper. 
 

2. Använd värdeflödesanalysen som ett verktyg för förändring 

där dagens problem tydliggörs för att utveckla framtida 

mål. 
 

3. Vidta förebyggande åtgärder för att lösa 

produktionsproblem så tidigt som möjligt för att undvika 

att de leder till mer kostsamma problem. Gå igenom 

projektet eller aktuell tillverkning innan start med en 

tvärfunktionell grupp som har kunskap och möjlighet att 

lösa problemen som kan uppstå. 

 

4. Skapa ett nytt system för materialleverans så att dragande 

produktion blir möjlig. Identifiera liknande flöden inom 

eller utanför projekt och lägg ihop sådana i gemensamma 

leveranser samt effektivisera flödena mellan processerna. 
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5. Reducera slöseri genom att koncentrera arbetet dit 

värdehöjande aktiviteter kan genomföras. Trots att 

produktionscellen är svåra att implementera kan den 

däremot fungera som förebild i det avseendet att arbetet 

sker på en särskild plats (exempelvis vid formborden) med 

ett från arbetet avskilt materialförsörjningssystem och med 

målsättningen att höja graden av standardisering av arbetet 

för att på så sätt utveckla produktionen. 

 

6. Standardisera det arbete som återkommer i de flesta projekt 

för att göra momenten mer repetitiva. Exempelvis finns 

möjlighet att standardisera stora delar av hanteringen av 

isolering, armering, ursparningar och ingjutningsdetaljer 

vid formborden. 
 

7. Efter att ovanstående åtgärder påbörjats eller behov 

uppstått använd utvalda och anpassade leanmetoder som 

exempelvis visuell planering och 5S. Använd leantavlor 

som anpassats till produktionen för att leda, styra och 

utveckla produktionen. Utveckla alternativ till takttid som 

exempelvis visuella indikatorer som visar monterings-

/gjutningsprocessernas status ur ett tidsperspektiv. 

Ambitionen har varit att genomföra en noggrann fördjupning i 

tillverkningsprocesserna för att ge grundläggande information 

om hur dessa kan förbättras. Flera av de föreslagna åtgärderna 

ligger i linje med den ringa forskning som finns på området 

(Ballard & Arbulu, 2004; Ballard, et al., 2003; Brink & Ballard, 

2005; Deflorina & Scherrer-Rathjeb, 2012). 

6.2 Framtida forskning 

Ett av de mest centrala begreppen i rapporten är variationen i 

produktionen eftersom applicerbarheten av lean produktion är 

avhängigt detta. Omfattande jämförelser mellan olika projekt 

eller tillverkande enheter har inte förekommit i denna studie till 

fördel för fördjupning i tillverkningsprocesserna. Studien 

indikerar dock att skillnader skulle kunna identifieras om ett 

jämförande perspektiv används. Det finns därför ett behov av 
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att undersöka hur produktionen skiljer sig åt mellan olika 

projekt och produktionsenheter eller fabriker. Förhoppningsvis 

kan sådan forskning bringa ytterligare klarhet i hur variationen i 

prefabriceringen fungerar. 

Stödfunktionerna och processerna uppströms Hall 2 har en stor 

betydelse för fabrikens värdeflöde och utan dem skulle 

tillverkningen inte vara möjlig. Av den anledningen efterfrågas 

att framtida forskning undersöker deras roll och 

förbättringspotential vilket skulle kunna leda till en bättre bild 

av hur de olika funktionerna påverkar värdeflödet och hur det 

vidareutvecklas. Likaså behövs det ökad kunskap om hur 

arbetet uppströms produktionen kan förbättras för att underlätta 

leanarbetet i produktion. Ett exempel på sådant arbete är 

framtagandet av ritningsmaterial. 

I fallstudien observerades att stor del av tillverkningen inte 

skedde enligt plan (75 % av tillverkningen skedde inte på utsatt 

datum). Antingen tillverkades de tidigare eller senare jämfört 

utsatt tid. Anledningen till detta kan bero på flera olika faktorer. 

Trots att detta låg utanför rapportens omfång finns indikatorer 

på att planeringen skulle kunna förbättras. 

Tillverkningen av prefabricerade betongväggar befinner sig 

korsningen mellan tillverkning och byggande (Ballard & 

Arbulu, 2004). Inställningen till verksamheten liknar därför 

många av de idéer som kommer från byggbranschen som är en 

utpräglad hantverksmässig bransch där låg detaljstyrning och 

specifik problemlösning är ännu mer omfattande och nödvändig 

för att arbetet ska kunna utföras. I produktion som sker i 

fabriker finns det dock större utrymme för förändringar av hur 

tillverkningen går till trots att produktionen är flexibel. 

Möjligheterna att utveckla standardiseringar är större än i 

byggande eftersom arbetsplatsen alltid är den samma och andra 

okontrollerbara faktorer inte finns med i ekvationen. När 

prefabriceringen av betongelement tar lärdom av 

massproducerande företag öppna sig en helt ny värld av 

möjligheter där lean produktion är det första steget. Om ett 

företag står inför förändring och frågar sig om lean produktion 

ska implementeras så är frågan felformulerad. Istället bör den 

handla om när det ska ske. Alternativen till lean produktion är 
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få och forskning har visat att många företag utvecklat en bättre 

förmåga att möta ökad konkurrens med hjälp av leanprinciper. 
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Bilaga 1: Program för studie av processer 

(Skärmfoto av gränssnitt för dataprogram utvecklat i Excel) 

 



 

68 
 

Bilaga 2: Värdeflödesanalys – nu 
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Bilaga 3: Värdeflödesanalys – framtid 

 



 

70 
 

Bilaga 4: Tillverkning/dag för Projekt A 

(helg-/semesterdagar då tillverkning inte skett har exkluderats) 
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Bilaga 5: Ritning över Hall 2 
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Bilaga 6: Centrala lean begrepp 

5S 

5S är en metod för att implementera och bibehålla 

arbetsplatsorganisation. Metodens namn syftar på fem viktiga 

aktiviteter för att uppnå god organisation (Lane, 2007) 

 Sortera 

 Systematisera 

 Städa och rengör 

 Standardisera 

 Självdisciplin 

Cykeltid 

Cykeltiden är den tid det tar att färdigbehandla en artikel eller 

produkt i en process eller moment i produktionen (Rother & 

Shook, 2004). 

Ledtid 

Ledtiden är den tid det tar för en artikel att genomgå alla 

tillverkningsprocesserna från start till mål (Rother & Shook, 

2004). 

Produkter i arbete 

Produkter i arbete, förkortat PIA, syftar på produkter som har 

börjat tillverkas men fortfarande inte är klara. Störst mängd PIA 

observeras vanligen i olika mellanlager i en produktion (Rother 

& Shook, 2004). 

Produktionscell 

En produktionscell är ett arrangemang av operatörer, maskiner, 

material, och metoder där processtegen placeras intill varandra 

så att de kan utföras i sekvens. En produktionscell i traditionellt 

lean är i regel stationär. (Rother & Harris, 2006). 
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Specialisering 

Specialisering innebär att ett på förhand bestämt arbete på en 

artikel är förevisad att ske på en särskild plats, av en särskild 

operatör eller en särskild utrustning eller en kombination av 

dessa (Duggan, 2013). 

Takt 

Takt är ett mått på kundens efterfrågan och brukar beskrivas i 

antalet produkter som bör produceras per tidsenhet (Liker, 

2009). 

Takttid 

Takttid beskriver hur ofta en produkt måste produceras för att 

tillgodose kundens efterfrågan. Takttiden beräknas genom att 

dividerar effektiv arbetstid med summan av efterfrågan under 

den tiden. I traditionell lean produktion är det vanligt att 

använda takttiden som ett sätt att synkronisera produktionen 

med försäljningen (Duggan, 2013). 


