
Utmaning
Byggelits datasystem är relativt gammalt och tröghanterat. Det 
krävdes därför mycket handpåläggning och många timmar i 
olika Excel-filer att samla in data manuellt, vilket ledde till att 
datainsamlingen bara gjordes sporadiskt. Byggelit ville hitta ett 
sätt att snabbt och enkelt få fram visuellt tilltalande data som 
de kan agera på varje dag. 

Lösning
Nu gör Vinna Matchens system jobbet åt dem. Systemet jobbar 
i bakgrunden med automatiserad datainsamling från Byggelits 
olika system och presenterar siffrorna grafiskt i en webbapp-
likation, i diagram uppdelat per avdelning och för helheten. 
Några av de mäte tal som Byggelit har valt att jobba med är 
produktionsvolym, ståtider, ställtider, kvalitet, leveransprecision 
och försäljning. Med hjälp av Vinna Matchens webbapplika-
tion har de också fått en bättre struktur på det systematiska 
förbättringsarbetet, för att hålla ordning på och genomföra 
aktiviteter kopplade till de viktigaste mätetalen.

Resultat
De inledande fem månaderna ökade Byggelit produktionsut-
fallet av spånskivor stadigt. Förklaringen är att de med hjälp av 
löpande, dagsaktuell statistik från produktionssystemet tydligt 
har kunnat se var i produktionen effektiviseringar kan göras. Så 
snart något mätetal avvikit har de snabbt kunnat utreda både 
grundorsak och möjlig åtgärd.

”VI SLIPPER TIDSÖDANDE  
DATAINSAMLING OCH FÅR  
FÄRSKA SIFFROR VARJE DAG.” 

Byggelit ökade produktionsutfall och kvalitet i ämnestillverkningen med stöd av 
Vinna Matchens system för daglig uppföljning.

Byggelit producerar spånskivor till golv, väggar och tak, 
med råvara från norrländska skogar. All produktion sker 
i Byggelits egen fabrik som ligger i Lit, två mil norr om 
Östersund. Företaget har 62 anställda, omsätter runt 175 
miljoner och har till 85 procent Sverige som marknad.  
(Siffror från Q2 2018.) 

Välkommen att kontakta Vinna Matchen du också!
Vinna Matchen AB arbetar med att etablera effektiv målstyr-
ning hos våra kunder i olika branscher. Konceptet bygger på 
grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som 
under 20 års tillämpningsarbete förädlats till praktiskt 
tillämpbart koncept. Vår bas är i Östersund och vi verkar 
över hela landet via ett nätverk av certifierade konsulter. 

Telefon: 0708-864 894  E-post: info@vinnamatchen.se
Webb: www.vinnamatchen.se

Mårtens topp 3 med Vinna Matchen: 
1. Vi får dagsfärska produktionsdata utan att lägga tid på  

datainsamling och visualisering.

2. Vi har bättre kontroll än tidigare och kan snabbt agera  
på avvikelser.

3. Medarbetarna involveras och ser effekten av sina  
ansträngningar och utvecklingsinsatser tydligare än förr.

Mårten Eriksson, vd Byggelit

Insatsen möjliggjordes via IUC Z-group, inom ramen för 
satsningen Industrilyftet.


