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Sammanfattning 
 
Vid prissättning av ett hus ingår produktionskostnaden och den utgör en stor andel av det totala 
priset. I produktionskostnaden ingår material, avskrivning samt löner. Kostnaden för löner är den 
mest svårbedömda eftersom husens storlek och arkitektur aldrig är lika. Ansvarig för offert och 
avtal använder sig idag av olika tillverkningsfaktorer vid beräkning och framtagning av offerter. 
Dessa är baserade på många års erfarenhet, där enheten antingen är timme/m2 eller timme/st 
beroende på vilken faktor som avses. Idag har man full kontroll över det totala täckningsbidraget, 
men det finns en viss osäkerhet vad gäller fördelningen mellan husen eftersom det ständigt 
cirkulerar flera hus i produktionen. 
 
I föreliggande arbete har ett flertal tidsstudier utförts för att granska några av 
tillverkningsfaktorerna och relationen mellan dem. Fabrikens produktionsflöde styrs av 
tillverkningshastigheten av ytterväggar och därför avgränsades arbetet till att främst mäta 
stationerna som monterar dessa. Resultatet av tidsstudien pekar på att yttervägg gjord i linan och 
gavelvägg gjord i vändbänken har en för hög faktor i det nuvarande systemet. Huset Sperle 216T, 
som är ett putshus, bestod av 8 väggblock där samtliga producerades i linan. Tillverkningsfaktorn 
yttervägg lina för detta hus blev 23 % lägre än nuvarande faktor. Totalt producerades 9 
väggblock i linan till huset Setterqvist 7822 som är ett panelhus. Tillverkningsfaktorn yttervägg 
lina för detta hus blev 43 % lägre än nuvarande faktor. På samma hus mättes faktorn lockpanel 
lina och denna blev 205 % högre än nuvarande. Faktor lockpanel vändbänk mättes på två 
väggblock och denna faktor blev 135 % högre än nuvarande. Vidare mättes fönster som 
monterades löst i ett färdigt block och fönster som reglades i fönsterbänk. Båda dessa faktorer 
resulterade i en högre faktor jämfört med nuvarande, närmare bestämt 415 % respektive 35 %. 
Två gavelspetsar mättes och i jämförelse med nuvarande faktor var skillnaden marginell, endast  
5 %. Två väggblock mättes även för faktor yttervägg väggbänk, skillnaden mot nuvarande faktor 
blev -67 %. 
 
I samband med tidsstudien, som utfördes under totalt 4 veckors tid, granskades även 
produktionsprocessen. Detta resulterade i en del förslag på åtgärder som förbättrar effektivitet, 
kvalitet och säkerhet i fabriken. Att fördela arbetet på ett bättre sätt i linan vid produktion av 
panelhus är ett av förslagen som skulle höja effektiviteten. 
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1. Inledning 
1.1. Företagsbeskrivning 
 
Sävsjö trähus AB, förkortat STAB, är ett företag som tillverkar prefabricerade trähus. Bolaget 
startades 1968 och ägs sedan årsskiftet 1987/88 av Midway Holding AB (Sävsjö Trähus AB 
2007a). År 2005 levererades 106 stycken hus och omsättningen uppgick till 139 Mkr (Midway 
Holding 2007). Antalet anställda är idag (mars 2007) 52 stycken, varav 30 finns i produktionen, 
20 på huvudkontoret samt två arkitekter, där en är stationerad Stockholm och en i Malmö. 
Huvudkontoret och fabriken finns i Sävsjö, utöver dessa finns 20 säljkontor i Sverige och två i 
Finland som alla jobbar via provision. 
 
Sävsjö Trähus har inga egna anställda/entreprenörer vid montering och byggnation av husen utan 
i varje enskilt fall upprättas kontrakt med lokala entreprenörer antingen via säljaren eller köparen 
själv.  
 
Tillverkningen av husen är i hög grad kundanpassad. Katalogen är endast ett uppslag där 
inspiration kan hämtas och det finns inga begränsningar på bostadshusens utformning. Till 
skillnad från många andra hustillverkare är varje hus specifikt, detta återspeglar sig i den flexibla 
produktionen. Den bastanta väggkonstruktionen med råspont i innerväggarna och på insidan av 
ytterväggarna leder till en stabil stomme, figur 1.  
 
 

 
Figur 1. Illustration och beskrivning av en innervägg och en yttervägg som produceras på Sävsjö Trähus, (Sävsjö 
trähus AB 2007b). 
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Vid samspråk med personalen skiljer man generellt husen i tre olika kategorier, traditionella, 
funkis och moderna hus, figur 2. Samtliga bilder under detta avsnitt finns i större format i bilaga 
1. 
 

         
Traditionellt                                                                    Funkis 
 

 
Modernt 
Figur 2. Exempel på ett traditionellt, ett funkis och ett modernt hus som Sävsjö trähus AB har producerat, (Sävsjö 
trähusAB 2007c. 
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1.2. Produktionsprocessen 
 
Efter att säljare och köpare är överens ritas huset i AutoCad 2D. Dessa ritningar kommer att bli 
underlaget för vidare produktion i fabriken. Fabrikschefen kopierar aktuella ritningar som varje 
anställd behöver ta del av. Produktionen av ett hus och dess komponenter består av olika steg, 
figur 3. 
 

Figur 3. Tillverkningsprocessen av samtliga komponenter till ett hus.  
 
Idag används 7 olika kapstationer som servar alla monteringsstationer i fabriken. Fabrikschefen 
styr arbetsfördelningen över vilka block som skall monteras i linan, vändbänken respektive 
lösbänkarna. Materialansvarige i produktionen levererar material till varje station i fabriken, och 
beställning sker via kommunikation med com-radio. Fabriken kan delas upp i olika kap- och 
monteringsstationer. För produktionen åtgår 22 personer som arbetar med kapning och montering 
dessutom finns fabrikschefen, materialansvarige för produktionen, 2 lagerarbetare, ansvarige för 
lastning, ansvarige för målning, en man vid datakapen och en allt i allo, figur 4. Totalt är det 30 
anställda och för samtliga gäller arbetstiderna enligt tabell 1.  
 
 
 

Kap 2

Press

Ritning

Fönsterbänk

(Materialbyte) Lina S1 Lina S2 Lina S3

Kap 4

Fönster-, dörr-
insättning Yttervägg

Kap 1

Bärande 
innervägg

Innervägg

Kap 3

Vändbänk

Takstol

Lösbänk

Gavelvägg

Gavelspets

Datakap Montering

Bjälklag

(Press)

Garagevägg

Kap 5 Syll, etc

Kedjekap Tacklucka (även 
råspont, vertikala 
reglar till yttervägg)
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Tabell 1. Arbetstider för anställda i produktionen.     
 

Måndag-Torsdag (8,5 h)   Fredag (6 h) 
Total arbetstid: 6:30-16:15   Total arbetstid: 6:30-13:00  
Frukost:  9:00-9:30   Frukost:  9:00-9:30  
Kaffe:  11:00-11:15 (Betald)  Kaffe:  11:00-11:15 (Betald) 
Lunch  13:00-13:45 
        

 
Fabriken är en av 9 byggnader på området som STAB förvaltar i Sävsjö, bilaga 2. Kedjekapen 
befinner sig under tak utanför fabriken (bakom takstolsmonteringen). Datakapen finns i en 
angränsande byggnad som har beteckningen I i bilaga 2.  
 

Spik-
lager Takstolsmontering

2 man

Kap 1, 1 man
Kap Lina

P
anncentralWC

WC
Kap 2, 1 man

Kap 3, 1 man

Kap 4, 1 man

Kap 5, 1 man

Kap 6

V
irkeslager

Lösbänk 1

1 man Vändbänk

2 man

Ta
kl

uc
ko

r 
1 

m
an

Montering 
innerväggar

2 man

Montering 
bärande 
innerväggar

1man

Lösbänk 2

1 man

Lina S1, 2 man Lina S2, 2 man

Lina S2 Lina S3, 2 manLager

Lager

Sk
iv

så
g

Dörr Dörr Dörr

Port
Port

Po
rt

Port

Port Dörr- och 
fönsterbänk

1 man

K
ap, används ej

Kap Kerto m.m.

LagerLager

Plan-hyvel

Jackningssåg

Po
rt

Po
rt

 
       Figur 4. Fabrikslayout.  
 



Inledning 
   

5 

Kapstation 
Kap 1 Kapning av ytterpanel till linan och vändbänkarna.  
Kap 2 Kapning av regelämnen för fönster, innervägg, utsalning, kortlingar samt över- och 

underbitar till linan.  
Kap 3 Kapning av regelämnen för fönster, innervägg, utsalning samt över- och underbitar 

till vändbänk och lösbänk. 
Kap 4  Kapning av regelämnen till innerväggar samt fönsterfoder till linan och 

vändbänkarna. Här sker också skarvning av över- och underbitar till linan. 
Kap 5 Kapning av syll och hammarband. Fraktas direkt till byggarbetsplatsen.  
Datakap Kapen installerades i februari månad 2007. Under perioden för denna studie 

utfördes pågick inkörning och inlärning, figur 8. Vidare skall den utföra kapning av 
regelämnen till takstol, bjälklag, fönsterbänk etc. Datakapen är installerad i en 
angränsande byggnad. 

Kedjekap Kapning av virkespaket. Bl.a. sker kapning av råspont och vertikala reglar till 
väggblocken. Kedjekapen är installerad utanför produktionslokalen, i anslutning till 
kap kerto (figur 4). 

 
Kapstationerna 1-5 använder sig av samma typ av kapmaskin, figur 7. Regelämnena som kapats 
fram läggs på vagnar i väntan på montering. För att underlätta montering markerar varje kapare 
vilket hus vagnen tillhör samt vilket block varje regelämne tillhör, figur 5 och 6.  
 
 

 
Regelämnena på denna vagn tillhör 
hus Bokelund 7753.

Förkortning för 386 mm överfoder.
 

           Figur 6. Markering på reglar. 
 

Färdigkapade regelämnen lastat 
på vagn i väntan på montering.

Regelämnen som 
senare  skall till linan.

Kapbänk vid 
Kapstation 2

     Figur 5. Kapade ämnen till linan. 
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Figur 8. Nyinstallerad datakap. 

 
 
Lina 
I linan tillverkas rektangulära väggar upp till 12 * 2,74 m (längd*höjd). Väggar med större 
dimensioner görs i vändbänken. Längder över 10 m medför dock vissa problem vid förflyttning, 
optimalt är 8-9 m. Tillverkningsprocessen i linan är uppdelad i 3 olika sektioner, figur 10. På 
varje sektion arbetar vanligtvis 2 man, således totalt (3*2) 6 man. I tabell 2 visas varje moment 
som utförs i respektive sektion, man skiljer mellan hus med panel och hus med puts.  
 
Första sektionen i linan, förkortat S1, får kapade regelämnen ifrån kap 2, figur 9. Om vägghöjden 
skiljer sig från närmast föregående hus vid påbörjandet av ett nytt hus anropas materialansvarige 
för materialbyte (vertikala reglar, isolering, råspont). Råsponten och vertikala reglar med längder 
motsvarande vägghöjden är tillkapade i kedjekapen. Sektion 2, förkortat S2, kapar själva 
regelämnen till påspik (Tabell 2:Sektion 2:punkt 7 och 8). Sista sektionen som är den tredje i 
ordningen, förkortat S3, spikar ytterpanel och lastar de färdiga väggblocken på en vagn. En del av 
panelen är färdigkapad innan sättning medan en del kapas till under tiden då blocket är i 
produktion. Kap 1 utför all kapning av panel till S3 förutom fönsterfoder, som kap 4 utför. I figur 
10 visas en del av linan. 

  

S1

S2

S2, väggen vänds.

S3

 
 Figur 10. S1, S2 och S3 i linan. 

 
   Figur 7. Kapsåg, kap 1. Motsvarande typ av kap     
används vid samtliga stationer. 

6 st. färdigreglade fönster som väntar på 
insättning i väggblocken. Har spikats i 
fönsterbänken.

Vagn med regelämnen som tidigare har kapats 
av kap 2. De långa reglarna är över- och 
underbitar till blocken och dessa har pressats 
vid takstolsmonteringen. 

Linan (S1)

                      Figur 9. Kapade ämnen till linan. 
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Sektion 1 
Hus med ytterpanel och puts 
1. Spikning av vägg-ram.  
2. Utmätning av reglar. 
3. Insättning av fönster, reglar och eventuella dörreglar. 
4. Isolering, borrning av hål för insättning av fästlinor till traversen. 
5. Häftning av plast. 
6. Spikning av invändiga regelverket.  
7. El-dragning. 
8. Invändig isolering. 
9. Häftning av råspont vid hus med ytterpanel. 
 
Sektion 2 
Hus med ytterpanel                                                            Hus med puts   
1. Framborrning av eldosor i råspont.  1. Häftning av råspont 
2. Häftning av plast.   2. Framborrning av eldosor i råspont. 
(3. Väggen vänds.)   3. Häftning av plast. 
4. Isolering    4. Väggen vänds. 
5. Asfaboard, eventuell ventilation.  5. Isolering 
6. Sättning av plåt över fönster.  6. Gipsskiva 
7. Plywood-remsor (luftspalt).   7. Utvändiga reglar (Beroende på putsmetod) 
8. Utvändiga reglar för panelen.  8. (Tejpning) 
9. Spikning av utsalning till fönster och dörr. 
 
Sektion 3 
Hus med ytterpanel   Hus med puts 
1. Fästa utsalning   1. Tejpning 
2. Panelsättning   2. Lastning 
3. Fönsterbleck     
4. Målning av ändar    
5. Hjälper ibland till att sätta in fönster och dörrar. 
6. Lastning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Tillverkningsprocessen för väggblock i kronologisk ordning för linans tre sektioner. 
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Vändbänk 
 
I vändbänken tillverkas ytterväggar, gavelväggar, 
gavelspetsar och väggar för garage, figur 11. 
Samma moment som utförs i linans 3 olika 
sektioner utförs också i vändbänken vid 
tillverkning av ytterväggar. Till skillnad från 
linan kan väggar med oregelbundna former 
tillverkas i vändbänken. Första prioritering är ej 
rektangulära ytterväggar och gavelväggar. Totalt 
arbetar 2 personer vid vändbänken. 

 

 
Lösbänk 1 och 2. 
 
Totalt finns det två lösbänkar för tillverkning av 
ytterväggar, gavelväggar, gavelspetsar och 
garage, figur 12. Första prioritering är 
gavelspetsar och garage. Det arbetar en man på 
vardera station. Regelämnen kapas vid kap 3.  
 
 
 
 

 
Bärande innervägg 
Station bemannad med en person, spikar bärande innerväggar där regelämnena levereras från  
kap 4.  
 
Innervägg 
Det finns två stationer för tillverkning av innerväggar där vardera är bemannad med en person. 
Kap 4 levererar regelämnen. 
 
Fönster- /dörrbänk 
Fönster upp till 13*20 dm reglas i en fönsterbänk före montering i väggblocket, figur 13. Större 
fönster och dörrar drevas i fönsterbänken innan de sätts in löst i färdigt block, figur 14. En ny 
sorts drevning kommer inom kort att införas för fönster och dörrar som skall lösinsättas. Med den 
nya sortens drev kommer man inte att fördreva på samma sätt som nu, utan i stället kommer 
drevning att ske i samband med insättning. 

Vändbänk

Gavelvägg

I startskedet på ett nytt block. Över-
och underbit kommer ej färdig-pressad 
utan detta gör dem själva.

 
   Figur 11. Vändbänk. 

Tillverkning av ett mindre specialblock

Figur 12. Lösbänk 1. 
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Fönster och dörrar som i 
förväg drevats i 
fönsterbänken som senare 
skall lösinsättas i 
färdigmonterade block.

 

 
Takstol 
Två personer jobbar med montering av takstolar. Regelämnena kommer från datakapen. 
Vid denna station utförs ibland också skarvning av över- och underbitar till block som produceras 
i linan. Beroende på takstolens utformning flyttas och anpassas understödsborden vid montering, 
figur 15. 
 

Små bänkar som flyttas 
runt för understöd vid 
montering. Färdiga takstolar som har 

pressats med plåtar.

 
                                   Figur 15. Takstolsmontering. 
 
Tackluckor 
Takluckor förtillverkas av 22 mm råspont i en egen station, figur 16. En person arbetar vid 
stationen. Råsponten kapas till rätt längd i kedjekapen.  
 

Råsponten staplas för att sedan spikas ihop 
till en så kallad tacklucka. 

Färdiga 
tackluckor

 
                 Figur 16. Montering av takluckor. 

 
Figur 13.  Fönsterbänk för förmontering av 

reglar. 
Figur 14. Färdigdrevade fönster för lösinsättning. 
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1.3. Bakgrund 
 
Vid prissättning av ett hus utgör produktionskostnaden en stor andel av det totala priset. I 
produktionskostnaden ingår kostnadsposterna material, avskrivning och löner. Den sistnämnda 
kostnaden är den mest svårbedömda eftersom form och arkitektur aldrig är lika mellan husen.  
Täckningsbidraget (intäkter-rörliga kostnader) är positivt sammantaget på alla hus. Dock kan 
man inte avgöra om kostnadsfördelningen mellan de tillverkade husen stämmer eftersom det 
ständigt pågår flera hus i fabrikens produktionsflöde. Ansvarig för offert och avtal, har genom 
många års erfarenhet redigerat fram olika tillverkningsfaktorer, tabell 3. Syftet med 
tillverkningsfaktorerna är att snabbt kunna lämna offerter med en så sanningsenlig prissättning 
som möjligt. Om man summerar alla faktorer i tabellen får man ett korrekt resultat, men frågan är 
om fördelningen mellan faktorerna stämmer med verkligheten. Vissa av posterna kanske skall ha 
en lägre tillverkningsfaktor på bekostnad av andra som då skall ha en högre. Exempelvis kanske 
man sätter ett för högt pris på ett funkishus med mycket vinklar på bekostnad av ett traditionellt 
hus med mera rektangulära väggar som då får ett för lågt pris. Genom en fördjupad studie av 
produktionsprocessen och med hjälp av en tidsstudie skall tillverkningsfaktorerna granskas.  
 
Tabell 3. Nuvarande tillverkningsfaktorer mätt i timme/m2 eller timme/st. 
Tillverkningsfaktor Generell förklaring  
VÄGG (timme/m2)  
2,00 Yttervägg, lina Yttervägg producerad i linan. Fram t.o.m. moment asfaboard vid 

panelhus. Vid putshus ingår samtliga moment. 
 

2,50 Yttervägg, vändbänk Yttervägg producerad i vändbänk eller i lösbänk 1 och 2. Fram t.o.m. 
asfaboard vid panelshus. Vid putshus ingår samtliga moment. 
 

1,70 Gavelvägg Isolerad gavelvägg producerad i vändbänk eller i lösbänk 1 och 2. 
Används vid 1½-plans hus. Fram till och med asfaboard vid panelhus. 
Vid putshus ingår samtliga moment. 
 

0,60 Gavelspets Oisolerad ”gavelvägg” producerad i vändbänk eller lösbänk 1 och 2. 
Används till hus med oinredd vind. Fram till och med asfaboard vid 
panelhus. Vid putshus ingår samtliga moment. 
 

0,40 Garagevägg Garagevägg producerad i vändbänk eller i lösbänk 1 och 2. Fram till 
och med asfaboard vid panelhus. Vid putshus ingår samtliga moment.
 

0,10 Innervägg Inkluderar både, bärande och icke bärande, isolerade och oisolerade 
innerväggar. 
 

PANEL (timme/m2) Moment efter asfaboard räknas till faktorn panel. 
0,20 Lockläkt Figur 17. 
0,46 Liggande Figur 18. 
0,66 Mixad Liggande och stående panel på samma vägg där en bröstlist bryter. 
0,46 Arkitekt MF Arkitektpanel med foder. Används ofta tillsammans med puts när man 

inte vill ha en skarvbrytning mellan två våningar. 
0,59 Arkitekt UF Arkitektpanel utan foder. Används ofta tillsammans med puts när man 

inte vill ha en skarvbrytning mellan två våningar. 
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FÖNSTER (timme/st) 
0,40 Fönster, rektangel  Fönster som reglats i fönsterbänken. 
0,20 Fönster, M21  Rektangulära fönster som har satts in löst. 
2,00 Fönster, runda  Runda fönster som har satts in löst. 
ÖVRIGT (timme/st), (timme/m2)  
1,00 Takstol (st)  
0,50 Takås (st)  
0,10 Bjälklag (m2)  
0,05 Råspontluckor (m2) Samma sak som takbottnar. 
2,00 Hörnlösning (st) När väggblocken har en vinkel mellan sig uppstår tillägget hörnlösning
 
 

     
     Figur 17. Lockläkt panel, (Träguiden 2007a). Figur 18. Liggande panel (Träguiden 2007b). 
 

1.4. Syfte 
 
Syftet är att definiera vilka moment som ingår i varje tillverkningsfaktor. Vidare skall faktorerna 
undersökas för att se hur de stämmer med verkligheten. Strävan är att hitta den rätta prisnivån för 
varje enskild kund, och om antalet tillverkningsfaktorer behöver utökas för att uppnå det, skall 
förslag på nya faktorer definieras. Utöver detta skall produktionsflödet undersökas med 
förhoppningar att kunna ge förslag på åtgärder som förbättrar effektivitet, kvalitet och säkerhet i 
fabriken. 
 

1.5. Mål  
 
Målet är att verifiera nuvarande tillverkningsfaktorer eller föreslå nya om det behövs. 
Vidare är att hitta ett system, som med god säkerhet, kan bestämma den totala produktionstiden 
för varje enskilt hus.  
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1.6. Avgränsningar 
 
Med tanke på arbetets omfattning i tid samt andelen av den totala produktionstiden gjordes en 
avgränsning tillsammans med Sävsjö Trähus. Tidsstudier och beräkningar avgränsades till 
följande tillverkningsfaktorer: 
 
- Yttervägg lina - Ytterpanel  - Fönster M21   
- Yttervägg vändbänk - Fönster rektangel - Gavelspets  
    
Valet av dessa tillverkningsfaktorer härrör från att tillverkningen av ytterväggar är kärnan i 
produktionen. Tillsammans utgör dessa också en stor andel av den totala produktionstiden.  
 
Mätning av kedjekap har inte utförts vid beräkning av faktor yttervägg lina och vändbänk. Detta 
beror på svårigheten att hitta information om den totala kostnaden. Ytterliggare avgränsning på 
dessa faktorer är mätningen av elskåp som kommer färdigreglad för insättning i linan.  
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1.7. Metod 
 
Innan arbetet påbörjades gjordes ett grovt tidsschema över perioden för att alla inblandade skulle 
få en överblick, bilaga 10. Samtidigt skrevs ett brev till personalen i fabriken, bilaga 11. Det 
första steget var att identifiera befintliga tillverkningsfaktorer och de moment som ingår i 
respektive faktor. Identifiering av moment i produktionsprocessen fortgick i 2 veckor innan 
tidsstudierna kunde börja. Själva tidsstudien utfördes på några avgränsade avsnitt i produktionen. 
Vilka avsnitt som valdes beslutades tillsammans med handledaren på Sävsjö Trähus. Samtidigt 
som tidsstudierna utfördes insamlades idéer till förbättringar i produktionen.  

1.7.1. Generell förklaring av beräkningsmetodiken 
 
Samtliga mätningar har klockats med noggrannheten hela minuter. Vid beräkning av 
tillverkningsfaktorerna krävs tiden för tillverkningen samt väggarean eller antalet. För varje 
enskild tillverkningsfaktor ingår flera moment som är beroende av varandra. Momenten mäts för 
att sedan adderas till en totaltid för den aktuella faktorn. T.ex. kapar kap 2 alla regelämnen till ett 
hus i taget, detta medför att samtliga block måste mätas i linan eftersom båda momenten ingår i 
tillverkningsfaktorn ”yttervägg lina”. Den totala tiden för kap 2 och linan divideras med blockens 
area och detta ger tillverkningsfaktorn. 
 
För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt vid beräkning av faktorer med enheten 
timmar/m2 skall den totala tiden divideras med den totala arean inklusive dörr- och fönsterarea. 
Nuvarande tillverkningsfaktorer är dock beräknat exklusive dörr- och fönsterarea. På grund av 
det har arean och tillverkningsfaktorerna beräknats både inklusive och exklusive dörr- och 
fönsterarea för vidare jämförelse och analys av resultatet. 
 
Några av de anställda i produktionen är inte ”bundna” till enbart en tillverkningsfaktor och deras 
arbetstid förs över till en tilläggstid. Tilläggstiden måste fördelas och för att få en så rättvis 
fördelning görs detta på följande vis:  
(Väggarean på ett hus / Totalt producerad väggarea) * Tilläggstiden. Tilläggstiden och totalt 
producerad väggarea skall mätas för en och samma tidsperiod, exempelvis en vecka.  
 
P.g.a. att totala antalet m2 producerad väggarea inte mättes räknades tilläggstiden ut på följande 
sätt i resultatet, (husets tid i linan / 40) * Tilläggstiden för en vecka. Detta stämmer enbart i fallet 
då linan är ensam om att producera yttervägg. Husets tid i linan är mätt från första blocket startar 
i sektion 1 till sista blocket lämnar sektion 1, adderat med ställtiden. 
 
I samtliga beräkningar ingår rasten mellan 11:00-11:15 då den är betald. Övriga obetalda raster är 
inte medräknade.  
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2. Resultat 
 
Varje tidsstudie är sammanställd med den totala tiden för de enskilda momenten p.g.a. att det är 
lättare att överblicka metodik och beräkningar. För en mer utförlig och total sammanställning av 
mätningarna återfinns dessa i hänvisad bilaga.  
 
Tilläggstiden är den tid som inte går att binda till någon av tillverkningsfaktorerna. 
Tilläggsfaktorn ingår i faktorn ”yttervägg lina” i vidare beräkningar. Tilläggstiden blir 200 
h/vecka, tabell 4.  
 
Tabell 4. Tilläggstiden i h/vecka. 
Personal h/vecka
Fredrik Klasson, Fabrikschef 40 
Conny Persson, Materialansvarig 40 
Peter Johansson, Lagerarbete 40 
Kjell Fast, Lagerarbete 40 
Roger Johansson, Lastning 40 
Totalt 200 
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2.1. Tidsstudie 1 
 
Tidsstudien utfördes på ett traditionellt enplanshus med namnet Zetterqvist 7822, figur 19. 
Samtliga tabeller i tidsstudien är sammanställt i bilaga 3. Huset bestod av 14 block där linan 
producerade blocknummer 1-4, 6-7, 9, och 11-12. Fasaden är beklädd med lockpanel. Ritningar 
på planlösning och blockens utformning finns i bilaga 4. 
 

 
Figur 19. Setterqvist 7822. 
 
En sammanställning av blockarean för respektive block som tillverkades i linan inklusive och 
exklusive arean för fönster och dörrar enligt tabell 5. I mätningen ingick tillverkningsfaktorerna 
”yttervägg lina” och ”lockpanel”. Anteckningar gjordes även på faktorn ”Fönster M21” för stöd i 
vidare analyser.  
 
Tabell 5. Area på block producerade i linan, Setterqvist 7822. 
Block Höjd (m) Längd (m) Area (m2)  Area (m2) Fönster, dörr, elskåp  
   A B  
2 2,54 7,26 18,44 9,36 2 * MF2 10/16 + 1 * EDFA 14/21-16 
11 2,54 5,83 14,81 10,11 2 * MF2 10/13 + 1 * EDFA 10/21-13 
9 2,54 4,98 12,65 12,65  
7 2,54 5,83 14,81 12,86 1 * MF 10/13 + 1 * MF 5/13 
4 2,54 8,28 21,03 18,43 2 * MF 10/13 
3 2,54 6,36 16,15 12,12 1 * MF2 10/13 + 1 * YD 13/21 
12 2,54 3,76 9,55 5,65 3 * MF2 10/13 
6 2,54 3,08 7,82 6,52 1 * MF2 10/13 
1 2,54 8,28 21,03 17,63 1 * MF2 10/13 + 1 * YD 10/21 + FM 
Total area:  136,30 105,34  

A Inklusive area för fönster, dörr och elskåp  
B Exklusive area för fönster, dörr och elskåp  
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2.1.1. Yttervägg lina 
 
I faktorn ”yttervägg lina” ingår tiden för kap 2, pressning, eventuellt materialbyte, moment fram 
till och med asfaboard i S2 (se tabell 2:S2:Punkt 5) och lastning. I figur 20 är dessa markerade. 
Kedjekap och tiden för tillverkning av elskåp är inte medräknat i resultatet. 
 

Kap 2

Press

Fönsterbänk

(Materialbyte) Lina S1 Lina S2 Lina S3
Fönster-, dörr-
insättning

Färdigt 
block

Kap 4

Kap 1

Lastning

Faktor, Yttervägg lina

Faktor, Lockpanel

Faktor, Yttervägg lina och lockpanel 

Faktor, Fönster, rektangel och M21

Ritning

 
Figur 20. Moment som ingår i faktorn ”yttervägg lina”. 
 
Den totala tiden för kapning av över- och underreglar, fönsterreglar, innerväggsreglar och 
utsalningsreglar som utfördes vid kap 2 blev 7,70 h. Vagnen med över- och underbitar som 
operatören vid kap 2 lastade gick vidare till pressmaskinen som finns vid kap 4. Tiden för 
pressning blev 2,72 h. En sammanställning av uppmätta tider för respektive block som 
tillverkades i linan enligt tabell 6.  
 
Tabell 6. Sammanställning av tidsstudien Zetterqvist 7822 linan, mätt i antalet timmar. 
  Innervägg Mellanlager  Yttervägg Mellanlager Panel Lastning   Timmar  
Block Sekt. 1 1 Sekt. 2 2 Sekt. 3     totalt 1 Area (m2) 
                    

2 2,77 1,37 3,03 0,05 3,15 0,22   9,17 18,44 
11 1,20 2,28 1,47 0,12 3,33 0,22   6,22 14,81 
9 2,63 1,70 2,00 1,37 2,78 0,40   7,82 12,65 
7 3,40 2,37 6,00 0,87 2,80 0,37   12,57 14,81 
4 3,07 2,47 4,10 0,42 2,80 0,17   10,13 21,03 
3 1,93 3,55 0,97 1,42 2,17 0,67   5,73 16,15 
12 4,57 1,75 4,87 0,05 7,50 0,33   17,27 9,55 
6 5,30 2,05 1,88 2,08 MV 0,34   7,82 
1 3,10 3,03 5,45 MV 0,80 13,26 MV 0,34   32,56 21,03 
                  

Totalt 27,97 20,57 29,77 7,17 37,79 3,05   101,46 136,29 
          
  = Inklusive rast 11:00-11:15       
  = Tiden för panelsättning block 6 och 1, där tiden för två lastningar och ett  
 mellanlager räknats bort genom medelvärdet (MV) för respektive kolumn.  

 1. = Lagertid ej medräknad.             
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Produktionstiden i linan för Zetterqvist 7822 blev totalt 101,46 timmar. Huset som tillverkades 
före detta hus färdigställdes tisdagen den 6/2 klockan 12:45. Eftersom vägghöjden inte var lika 
mellan dessa båda krävdes skiftning av material. Utöver detta hämtades ritningar och dessa 
granskades före start. Färdigreglade fönster hämtades vid fönsterbänken. Det hus som mätningen 
genomfördes på påbörjades 14:08. Den 8/2 klockan 10:22 blev huset färdigt och lämnade sektion 
1. Nästa hus påbörjades klockan 12:00 och ställtiden som är medelvärdet på ställtid före och 
ställtid efter, för två man, blev 2,26 h. 
 
För att ha möjlighet att beräkna faktor ”yttervägg lina” och ”lockpanel” med värdena från tabell 6 
krävdes en korrigering av värdena. P.g.a. en felmätning skall tiden för plåt, påspik och utsalning 
subtraheras från sektion 2 (faktor yttervägg) och adderas till faktor ”lockpanel” istället. En 
sammanställning, beräkning och korrigering av faktorerna ”yttervägg lina” och ”lockpanel” är 
utförd i tabell 7.  
 
Tabell 7. Sammanställning, beräkning och korrigering av totala tiden (h) för faktorerna ”Yttervägg lina” och 
”Lockpanel”. 
Moment  Datum Tid Antal  h     
Yttervägg lina S1 06-feb. 14:08-16:15 2 4,23   
 07-feb. 06:30-16:15 2 17,00   
 08-feb. 06:30-10:22 2 6,73   
    27,97   
Yttervägg lina S2 07-feb. 07:08-16:15 2 15,73   
 08-feb. 06:30-09:00 2 5,00   
  09:00 -10:07 1 0,62   
  10:07-10:27 2 0,67   
  10:27-16:15 1 5,05   
 09-feb. 06:30-07:51 2 2,70   
    29,77   
Lockpanel 07-feb. 08:43-16:15 2 12,57   
 08-feb. 06:30-10:07 2 6,23   
  10:07-10:27 1 0,33   
  10:27-16:15 2 10,10   
 09-feb. 06:30-13:00 2 12,00   
 12-feb. 06:30-07:12 2 1,40   
    42,63   

   3,85 1 Avdrag, Lastning etc.  
    0,58 Avdrag, Lafleur  
    0,42 Avdrag, Lafleur  
    37,79   

Yttervägg lastning   3,05    
              
Korrigering av felmätning     
Faktor yttervägg lina:       
Yttervägg lina S1 27,97      
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Yttervägg lina S2 29,77      
Lastning 3,05      

Avdrag Påspik etc. 2 Faktor påspik * Totala arean = 0,162 * 136,30 = 22,08 
Totalt yttervägg lina 27,97 + 29,77 - 22.08 = 38,71    
Faktor Lockpanel:       
Lockpanel 37,78      
Påslag Faktor påspik * Totala arean = 0,162 * 136,30 = 22,08 
Totalt lockpanel 37,78 + 22,08 = 59,86     
       

1. Yttervägg lastning+mellanlager 2 för block 1 (Bilaga 3, tabell 1).   
2. Faktor påspik hämtad från 2.4. Tidsstudie 4, tabell 19.     
  = Inklusive 11-rast.           

 
Beräkning av faktorn yttervägg lina är utförd i tabell 8. Tiden för tillägg går ej att beräkna 
eftersom den totala produktionen av m2 yttervägg ej är mätt. Om fallet hade vart att endast linan 
producerar ytterväggar blir tillägget 69,93 timmar. 
 
Tabell 8. Sammanställning och beräkning av tillverkningsfaktorn ”yttervägg lina” inklusive/exklusive fönster och 
dörrarea. 
Moment h        
Kap 2 7,70        
Press 2,72        
Ställtid 2,26        
Lina 38,71        
Tillägg 69,93        
Totalt 121,32        
         

Totala blockarean A (m2):  136,30      
Totala blockarean B (m2):  105,39      
         

Faktor yttervägg utan tillägg = (Totala tiden - Tillägg) (h) / Totala blockarean A (m2) =    0,38 
Faktor tillägg = Tillägg (h) / Totala blockarean A (m2) =   0,51 
Faktor yttervägg med tillägg A = Totala tiden (h) / Totala blockarean A (m2) =    0,89 
         

Faktor yttervägg med tillägg B = Totala tiden (h) / Totala blockarean B (m2) =    1,15 
         
1 = Tidsandel per vecka * tilläggstiden (h/vecka) = (13,99/40)*200 = 69,93  
A = Inklusive area för fönster, dörr och elskåp    
B = Exklusive area för fönster, dörr och elskåp       
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2.1.2. Lockpanel 
 
För faktorn ”lockpanel” ingår tiden för kap 1 och 4, moment efter asfaboard i S2 och hela S3 i 
linan, figur 21.  Tiden för sprutmålning är inte inräknad. 
 

Kap 2

Press

Fönsterbänk

(Materialbyte) Lina S1 Lina S2 Lina S3
Fönster-, dörr-
insättning

Färdigt 
block

Kap 4

Kap 1

Lastning

Faktor, Yttervägg lina

Faktor, Lockpanel

Faktor, Yttervägg lina och lockpanel 

Faktor, Fönster, rektangel och M21

Ritning

 
Figur 21. Moment som ingår i faktorn ”lockpanel”. 
 
Kapningen av fönsterfoder utfördes av kap 4 och totala tiden blev 1,5 h. Kap 1 kapade en del av 
lockläkten innan huset påbörjades i linan och en del under tiden huset tillverkades. Den totala 
tiden för all kapning av lockläkt blev 10,75 h. En sammanställning och beräkning av faktorn 
”lockpanel” finns i tabell 9. Den korrigerade tiden för sektion 3 i linan är hämtad från tabell 7. 
 
Tabell 9. Beräkning av faktor ”lockpanel” inklusive/exklusive fönster- och dörrarea. 
Moment h      
Kap 4 1,50      
Kap 1 10,75      
Lina S3  59,86 (hämtad från tabell 7).   
Totalt 64,04      
       
Totala blockarean A (m2): 136,30    
Totala blockarean B (m2): 105,34    
       
Faktor lockpanel = Totala tiden (h) / Totala blockarean A (m2) =   0,47 
Faktor lockpanel = Totala tiden (h) / Totala blockarean B (m2) =   0,61 
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2.2. Tidsstudie 2 
 
Den andra tidsstudien i ordningen utfördes på Sperle 216T som är ett funkishus med putsfasad, 
figur 22. Samtliga tabeller i tidsstudien är sammanställda i bilaga 5. 

 

 
 
 

 
Figur 22. Sperle 216T 
 
Huset bestod av 8 block och alla tillverkades i linan. Ritningar på planlösning och blockens 
utformning finns i bilaga 6. Mätningen utfördes i två steg där första mätningen innehöll 
tillverkningsfaktor fönster ”rektangel” och ”M21”. Den andra mätningen inkluderade fortsättning 
på faktorn ”fönster M21” och ”yttervägg lina”. 
 
Till att börja med reglas fönsterna som skall sättas in i linan vid sektion 1. Det första fönstret som 
reglas är det fönster som tillhör sista blocket som skall produceras i linan. Orsaken är att 
fönsterna skall ligga i rätt ordning då de staplas på varandra på pall. Innan linan påbörjar ett nytt 
hus måste följaktligen samtliga fönster som går att regla vara färdiga. Tiden för den processen 
ingår i faktor ”fönster rektangel”. Efter alla fönster som skall till linan är reglade startar nästa 
process tillhörande faktor M21, som är drevning av fönster som skall sättas in löst. Man börjar 
dreva fönster tillhörande första blocken som produceras i linan respektive vändbänkarna. Efter 
drevningen är färdig väntar sedan insättning i blocken. Den totala tiden för faktorn fönster M21 
är tiden för drevning samt tiden för insättning. Insättningstiden mättes i steg två, samtidigt som 
faktorn yttervägg lina klockades.   
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2.2.1. Fönster rektangel 
 
För att inte missa ställtider osv. gjordes mätningen på samtliga fönster som ingick i Sperle 216 T. 
Totalt var det 28 fönster varav 11 fönster sattes i fönsterbänken och 17 fönster monterades löst. 
Under tidsstudien pågick ibland lösinsättningar till andra hus, denna tid har noterats men ej 
räknats med i resultatet. Fönsterna som reglas i fönsterbänken sätts sedan in i blocken vid sektion 
1 i linan, figur 23. 
 

Ritning

Fönsterbänk 
M21, drevning

Lina S1 Lina S3, insättning

ÖvrigtFaktor, Fönster M21

Faktor, Fönster rektangel 

Lina S2Kap 2

Press

Fönsterbänk

(Materialbyte)

Faktor, Yttervägg lina

Lastning

 
Figur 23. Moment som ingår i faktorn ”fönster rektangel”. 
 
Tiden att regla 11 fönster, bryta upp emballage, planera etc. blev totalt 5,90 timmar. Faktorn 
”fönster rektangel” blev således 5,90 timmar / 11 st = 0,54 timmar/st. 
 
 

2.2.2. Fönster M21 
 
Totalt monterades 17 fönster löst till Sperle 216T. Samtliga fönster drevades i fönsterbänken 
innan de lösinsattes och totala tiden blev 6,62 timmar, figur 24. Fönsterna monterades sedan löst 
ett efter ett allt eftersom blocken blev färdiga i linan och totala tiden för det blev 10,85 timmar. 
Faktorn ”fönster M21” är sammanställd och beräknad till 1,03 timmar/st enligt tabell 10.  
 

Ritning

Fönsterbänk 
M21, drevning

Lina S1 Lina S3, insättning

ÖvrigtFaktor, Fönster M21

Faktor, Fönster rektangel 

Lina S2Kap 2

Press

Fönsterbänk

(Materialbyte)

Faktor, Yttervägg lina

Lastning

 
Figur 24. Moment som ingår i faktorn ”fönster M21”. 
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Tabell 10. Sammanställning och beräkning av faktorn ”Fönster M21” till Sperle 216T. 
Process Timmar     
Drevning 6,60     
Lösinsättning 10,85     
 17,45     
            

Totala antalet fönster: 17    
Totala tiden (h): 17,45    
      

Faktor fönster, M21 = Totala tiden (timmar) / Totala antalet fönster = 17,45 / 17 = 1,03 timmar/st 
            

 
 

2.2.3. Yttervägg lina 
 
Huset Sperle 216T bestod av 8 block och samtliga tillverkades i linan. I faktorn ”yttervägg lina” 
ingår totala tiden för kap 2, press, eventuellt materialbyte, alla moment i linan och lastning enligt 
figur 25. 

Ritning

Fönsterbänk 
M21, drevning

Lina S1 Lina S3, insättning

ÖvrigtFaktor, Fönster M21

Faktor, Fönster rektangel 

Lina S2

Faktor, Yttervägg lina

LastningKap 2

Press

Fönsterbänk

(Materialbyte)

 
Figur 25. Moment som ingår i faktorn ”yttervägg lina”. 
 
Den totala tiden för kapning av över- och underreglar, fönsterreglar, innerväggsreglar och 
utsalningsreglar som utfördes vid kap 2 blev 16,07 timmar. Vagnen med över- och underbitar 
som operatören vid kap 2 lastade gick vidare till pressmaskinen som finns vid 
takstolsmonteringen. Totalt skarvades 32 reglar ihop till 16 reglar eftersom det var 8 block över 
10 m, tiden för pressningen blev 2,30 timmar. Huset som tillverkades före detta hus färdigställdes 
tisdag den 20/2 klockan 13:00. Eftersom vägghöjden inte var lika mellan dessa båda krävdes 
skiftning av material. Utöver detta hämtades ritningar och dessa granskades före start. 
Färdigreglade fönster hämtades vid fönsterbänken. Det hus som mätningen genomfördes på 
påbörjades sedan 14:32. Fredagen den 23/2 klockan 13:00 blev huset färdigt och lämnade sektion 
1. Nästa hus påbörjades måndag den 26/2 klockan 07:15 och den beräknade ställtiden som är 
medelvärdet på ställtid före och ställtid efter, för två man, blev 2,28 timmar.  
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För vidare beräkningar av faktorn ”yttervägg lina” är blockarean (m2) inklusive och exklusive 
fönster- och dörrarea på samtliga block till Sperle 216T sammanställt i tabell 11. 
 
Tabell 11. Arean (m2) på block producerade i linan, Sperle 216T. 
Block Höjd (m) Längd (m) Area (m2) Area (m2) Fönster, dörr, elskåp 
   A B  
8 2,54 10,38 26,37 23,13 2*AFH 9/13, 2*AFH 9/5 
7 2,54 10,03 25,48 14,41 AFH 9/13, 2*AFH 9/13 KiK, TIFI-AL 18/21-21
6 2,54 10,38 26,37 24,45 2*AFH 16/6 
5 2,54 10,03 25,48 23,19 AFH 9/13, AFH 11/13, AFH 6/13 Bastu 
4 2,74 10,38 28,44 24,18 3/21 KiK YD 10/21 KiK 3/21, 2*AFK 9/5 KiK 
3 2,74 10,03 27,48 5,88 2*AFK 9/5 KiK, 2*ADK 18/23-23, 2*9/23 KiK 
2 2,74 10,38 28,44 25,35 AFH 9/13, 2 * AFK 16/6 
1 2,74 10,03 27,48 22,26 2*AFH 6/13, YD 10/21, 2*AFK 6/13 
Total area:  215,53 162,84  
      

A Inklusive area för fönster, dörr och elskåp  
B Exklusive area för fönster, dörr och elskåp   

 
En sammanställning av uppmätta tider för respektive block som tillverkades i linan enligt  
tabell 12. Totala produktionstiden i linan för Sperle 216T blev 100,48 timmar. 
 
Tabell 12. Sammanställning av tidsstudien Sperle 216T linan, mätt i antalet timmar. 
  Innervägg Lager 1 Yttervägg Lager 2 Lastning   Timmar 
Block Sekt. 1   Sekt. 2   Sekt. 3   totalt 
          0,67   0,67 
8 5,66   6,90   0,93   13,49 
7 4,30   6,21   0,57   11,08 
6 5,14   5,95   0,62   11,71 
5 5,33   5,37   0,72   11,42 
4 6,63   4,37   2,16   13,16 
3 4,87 0,25 6,97   1,10   12,94 
2 7,77 0,17 5,35   0,60   13,72 
1 6,00 0,37 5,36 0,15 0,93   12,29 
               

Totalt 45,70 0,79 46,48 0,15 8,30   100,48 
        
  = inklusive 11-rast      
  = ingen tid      

1 = Lagertid ej medräknad.     
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Tilläggstiden (200 timmar) som används vid beräkning i tabell 13 är hämtad från tabell 4.  
 
Tabell 13. Beräkning av tilläggstiden (h) för Sperle 216T. 
Startid sektion 1: 2007-02-20, 14:32  
Stoptid sektion 1: 2007-02-23, 13:00  
Ställtid: 1,14 timmar   
    
Dag Timmar   
2007-02-20 1,72   
2007-02-21 8,50   
2007-02-22 8,50   
2007-02-23 6,00   
Ställtid 1,14   
Totalt 25,86   
    
Tillägg (timmar) = Tidsandel per vecka * tilläggstiden (timmar/vecka) = (25,86/40)*200 = 129,28 
        

 
 
En sammanställning av momenten och beräkning av faktor ”yttervägg lina” visas i tabell 14. 
 
 
Tabell 14. Sammanställning och beräkning av tillverkningsfaktor ”yttervägg lina”. 
Moment Timmar       
Kap 2 16,07       
Press 2,30       
Lina 100,48       
Ställtid 2,28       
Tillägg 129,28       
Totalt 250,41       
        

Totala blockarean A (m2): 215,53     
Totala blockarean B (m2): 162,84     
        

Faktor yttervägg utan tillägg = (Totala tiden - Tillägg) (timmar) / Totala blockarean A (m2) =    0,56
Faktor tillägg = Tillägg (timmar) / Totala blockarean A (m2) =  0,60
Faktor yttervägg med tillägg = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean A (m2) =    1,16
        

Faktor yttervägg med tillägg = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean B (m2) =    1,54
        

A = Inklusive area för fönster, dörr och elskåp   
B = Exklusive area för fönster, dörr och elskåp     
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2.3. Tidsstudie 3 
 
Tidsstudien utfördes på Källén 7820 som är ett traditionellt en och tre kvartshus med lockpanel, 
figur 26. Mätningen utfördes vid vändbänken och tillverkningsfaktorerna ”yttervägg vändbänk”, 
”gavelspets”, ”lockpanel” och ”fönster M21” ingick i studien. Samtliga tabeller till tidsstudie 3 är 
sammanställt i bilaga 7. Ritningar på planlösning och blockens utformning finns i bilaga 8.  
 

 
Figur 26. Källén 7820. 
 
För vidare beräkningar av faktorerna ”yttervägg vändbänk”, ”gavelspets” och ”lockpanel” krävs 
blockarean (m2), inklusive/exklusive fönster- och dörrarea, på samtliga block som tillverkades 
vid vändbänken till Källén 7820.Två identiska ytterväggar tillverkades, figur 27, och två 
identiska gavelspetsar, figur 28.  
 

  
Figur 27. Yttervägg    Figur 28. Gavelspets 
 
Totala arean på ytterväggarna är inklusive fönsterarean 39,95 m2 och exklusive 34,23 m2. 
Gavelspetsarna har totala arean 15,72 m2 inklusive fönsterarean, och 14,77 m2 exklusive. Totala 
arean för samtliga 4 block är således 55,67/49,00 m2 (inklusive/exklusive fönsterarean). 
Beräkningar av blockarean är sammanställt i bilaga 7. 
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2.3.1. Yttervägg vändbänk och gavelspets 
 
I faktorn ”yttervägg vändbänk” och ”gavelspets” ingår tiden för kap 3, ställtid, moment fram till 
och med asfaboard i vändbänken (se tabell 2:S2:Punkt 5) och lastning. Enligt 1.6 avgränsningar 
är kedjekap och elskåp inte medräknat i resultatet. 
 
 

Ritning

Faktor, Fönster M21

Kap 3

Kap 1

Vändbänk Fönster, 
lösinsättning

Lastning

Faktor, gavelvägg/gavelspets och 
lockpanel

Övrigt

Lockpanel

Ställtid

 
Figur 29. Moment som tillhör faktor ”yttervägg vändbänk” och ”gavelspets”. 
 
 
Förutom blocken som tillverkades i linan producerades 5 block i vändbänk och lösbänk 1 till 
Källén 7820. Vändbänken tillverkade två ytterväggar och två gavelspetsar. Lösbänk 1 tillverkade 
det 5:e blocket som också var en gavelspets, dock mättes inte tiden för det blocket. Kapstation 3 
kapade samtliga regelämnen till de 5 blocken och totala tiden blev 10,5 timmar. Denna tid 
delades upp genom att räkna ut det aritmetiska medelvärdet, för yttervägg vändbänk blir kaptiden  
(2 ytterväggar / 5 totala antalet väggar) * 10,5 timmar = 4,20 timmar. Då det var två gavelspetsar 
som producerades erhålls samma kaptid för dem, 4,20 timmar. 
 
Huset som tillverkades före detta hus färdigställdes den 26/2 klockan 09:45. Efter detta hämtades 
ritningar och dessa granskades före start. Vagnen med regelämnen hämtades och de reglar som 
behövdes skarvas i pressmaskinen utfördes av en av personerna vid vändbänken. Det hus som 
mätningen genomfördes på påbörjades sedan 10:32 vid vändbänken. Totala ställtiden för två 
personer blev 1,57 timmar, bilaga 7. Ställtiden divideras på två eftersom det var två ytterväggar 
och två gavelspetsar, vardera faktor tilldelas således 1,57 / 2 = 0,78 timmar. 
 
En sammanställning av uppmätta tider för respektive block som tillverkades i vändbänken enligt  
tabell 15. Totala produktionstiden för faktor ”yttervägg vändbänk” blev 14,25 timmar och för 
faktor ”gavelspets” blev tiden 4,31 timmar. 
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Tabell 15. Sammanställning av tidsstudien Källén 7820 vändbänken för faktor ”Yttervägg och gavelspets”, mätt i 
antalet timmar. 
  Innervägg Lager 1 Yttervägg Lastning   Timmar  
Block Sekt. 1   Sekt. 2 Sekt. 3   Totalt 1   
               
9 (Yttervägg) 6,10   1,08 0,47   7,65  
7 (Yttervägg) 5,62 1,37 0,80 0,18   6,60  
10 (Gavelspets) 1,85     0,27   2,12  
8 (Gavelspets) 1,67     0,52   2,19  
             

Totalt 15,24 1,37 1,88 1,44   18,56  

      14,25 Yttervägg 
  = inklusive 11-rast   4,31 Gavelspets 
  = ingen tid      

1 = Lagertid ej medräknad.     
                

 
Alla tider tillhörande faktor ”yttervägg vändbänk” och ”gavelspets” är sammanställda och 
tillverkningsfaktorn för respektive är beräknad i tabell 16. 
 
Tabell 16. Sammanställning och beräkning av faktor ”yttervägg” och ”gavelspets”. 
Moment Timmar     
 Yttervägg Gavelspets     
Ställtid 0,78 1 0,78 1     
Kap 3 4,20 2 4,20 2     
Vändbänk 14,25 3 4,31 3     
Totalt 19,23 9,29     
       

Totala blockarean A, yttervägg (m2): 39,95    
Totala blockarean B, yttervägg (m2): 34,23    
       

Totala blockarean A, gavelvägg (m2): 15,72    
Totala blockarean B, gavelvägg (m2): 14,77    
       

Faktor yttervägg A = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean A (m2) =    0,48
Faktor yttervägg B = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean B (m2) =    0,56
       

Faktor gavelspets A = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean A (m2) =   0,59
Faktor gavelspets B = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean B (m2) =   0,63
       
1 = Totala ställtiden / 2      
2 = Totala kaptiden*(Antalet producerade block / Antalet kapade block) 
3 = Från tabell 15      
A = Inklusive fönster- och dörrarea     
B = Exklusive fönster- och dörrarea     
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2.3.2. Lockpanel 
 
I tillverkningsfaktorn ”lockpanel” ingår tiden för kapning av panel i kap 1, kapning av 
fönsterfoder i kap 3 och momenten efter asfaboard i vändbänken vilka är fastsättning av 7 mm 
plywood-remsa (luftspalt), spikregel och lockpanel, figur 30. Tiden för sprutmålning är inte 
inräknad. 
 
 

Ritning

Faktor, Fönster M21

Kap 3

Kap 1

Vändbänk Fönster, 
lösinsättning

Lastning

Faktor, gavelvägg/gavelspets 
och lockpanel Övrigt

Faktor lockpanel

Ställtid

Faktor gavelvägg / 
gavelspets

 
Figur 30. Moment som tillhör faktor ”lockpanel”. 
 
 
Kapning av fönsterfoder och regelämnen för utsalning vid kapstation 3 blev 0,25 timmar. All 
kapning av lockläkt utfördes vid kapstation 1 och tiden blev 3,35 timmar. Totala tiden alla 4 
block i vändbänken på momenten tillhörande faktor lockpanel blev 19,95 timmar. Tiden för varje 
enskilt block är differentierad i en tabell i bilaga 7. Tillverkningstiderna för alla moment och 
beräkning av faktorn lockpanel är sammanställt i tabell 17. 
 
 
Tabell 17. Sammanställning och beräkning av faktor ”Lockpanel”. 
Moment Timmar      
Kap 3 0,25      
Kap 1 3,35*(4/5)=2,68 1    
Vändbänk 1 19,95      
Totalt 22,88      
       
Totala blockarean A (m2): 55,67    
Totala blockarean B (m2): 49,00    
       
Faktor lockpanel A = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean (m2) =   0,41
Faktor lockpanel B = Totala tiden (timmar) / Totala blockarean (m2) =   0,47
       
1 = Totala kaptiden * (Antalet producerade block / Antalet kapade block) 
A = Area inklusive fönster- och dörrarea   
B = Area exklusive fönster- och dörrarea     
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2.3.3. Fönster M21 
 
I respektive gavelspets sattes ett blindfönster, figur 28. Dessa fönster monterades av personerna 
vid vändbänken och faktorn blev 0,33 timmar/st enligt, tabell 18. 
 
Tabell 18. Tiden för att sätta in två 1-glas halvmåneformade fönster. 
Datum Tid h    
     

Tis. 28-feb. 09:40-09:48 0,13   
 12:10-12:42 0,53   
Totala tiden (h): 0,67   
     

Faktor = totala tiden (timmar) / totala antalet (st) = 0,67 / 2 = 0,33 
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2.4. Tidsstudie 4 
 
Följande mätning utfördes p.g.a. att tidsstudie 1 inte mättes helt korrekt. För att kunna korrigera 
felet krävdes tiderna för montering av plåt, påspik och utsalning i sektion 2 vid linan. Samtidigt 
uppmättes tiden för spikning av asfaboard, av egen nyfikenhet, för att sedan jämföras mot tiden 
att sätta råspont som också har mätts, (asfaboarden liknas vid att sätta en OSB-skiva vid vidare 
resenomang). Samtliga mätningar i denna tidsstudie är sammanställt i bilaga 9. 
 
Vid mätning av momenten plåt/påspik/utsalning mättes 6 block i linan. Totala tiden blev 14,97 
timmar med en total area på 92,20 m2. Vid mätning av momentet asfaboard mättes 8 block i 
linan. Totala arean för dessa block var 127,82 m2 och totala tiden blev 8,20 timmar. Vidare 
mättes även momentet råspont. Totalt mättes 7 block och totala tiden blev 17,32 timmar och 
totala arean 187,10 timmar. Beräkning av momenten plåt/påspik/utsalning, asfaboard och råspont 
ger tillverkningsfaktorerna enligt tabell 19. 
 
 
Tabell 19. Sammanställning och beräkning av moment asfaboard och påspik/plåt/utsalning. 

Process Timmar Area (m2) Faktor 1 Antal mätvärden 
Asfaboard 8,2 127,82 0,064 8   
Påspik etc. 14,97 92,20 0,162 6   
       

1 = Totala tiden (timmar) / totala arean (m2)    
              

 
Tidsstudien av momentet råspont, bilaga 9 s.4, utfördes i samband vid mätningen av Sperle 216T. 
I tiden ingår dock inte upplägg av råsponten som sektion 1 utför utan det är endast spikning. 
Jämförelse mellan råsponten och asfaboarden ses i tabell 20. 
 
 
Tabell 20. Jämförelse mellan faktor ”råspont” och ”asfaboard”. 

Moment Faktor Antal mätvärden     
Råspont 0,093 7       
Asfaboard 0,064 1 8       
         

Råsponten tar (0,093-0,064)/0,064=0,45*100=45 % längre tid än asfaboarden.  
1 = Beräkning av faktor asfaboard se tabell 19.     
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2.5. Sammanställning av uppmätta tillverkningsfaktorer. 
 
 
Tillverkningsfaktorerna som beräknats fram i tidsstudie 1-4 är sammanställt tillsammans med 
nuvarande tillverkningsfaktorer i tabell 21.  
 
Tabell 21. Sammanställning av alla uppmätta tillverkningsfaktorer samt en jämförelse mot nuvarande faktorer i %.  
Tillverkningsfaktor Faktor A Faktor B Faktor C  Förändring (%) Antal  
    (C-B)/C mätvärden 
Yttervägg lina (utan tillägg)  0,38      9 
Setterqvist 7822      
Yttervägg lina (med tillägg)  0,89 1,15 2,00 -43 9 
Setterqvist 7822      
      

Yttervägg lina (utan tillägg) 0,56      8 
Sperle 216 T      
Yttervägg lina (med tillägg)  1,16 1,54 2,00 -23 8 
Sperle 216 T      
      

Medeltal (utan tillägg) 0,47       
Medeltal (med tillägg) 1,03 1,35   -33   
      

Yttervägg vändbänk  0,48 0,56 1,70 -67 2 
Källén 7820      
      

Gavelspets vändbänk  0,59 0,63 0,60 5 2 
Källén 7820      
      

Lockpanel lina  0,47 0,61 0,20 205 9 
Setterqvist 7822      
Lockpanel vändbänk 0,41 0,47 0,20 135 4 
Källén 7820      
      

Medeltal 0,44 0,54 0,20 170   
      

Fönster rektangel 0,54   0,40 35 11 
Sperle 216 T      
Fönster M21 1,03   0,20 415 17 
Sperle 216 T       
      

Asfaboard 0,064      8 
Råspont 0,093      7 
      

Faktor A = Beräknat inklusive fönster- och dörrarea  
Faktor B = Beräknat exklusive fönster- och dörrarea  
Faktor C = Nuvarande tillverkningsfaktorer   
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3. Analys  
3.1. Inledning 
 
Med brevet som gavs till personalen på Sävsjö Trähus följde flera fördelar såsom att man lättare 
lär känna personalen genom att de vet vem man är och vad man har för avsikt. Syftet var inte att 
mäta prestationsförmågan utan den faktiska och normala produktionstiden för varje faktor. För att 
inte personalen skulle känna sig obekväm, och kanske förändra hastigheten när väl mätningarna 
skulle genomföras, tillbringades först två veckor i fabriken. Att lära känna personalen gav 
dessutom fler fördelar t.ex. bidrog det även till många positiva synpunkter på hur produktionen 
kan förbättras. Dessa 2 veckorna användes också för att lära sig flödet i processen samt 
produktionsmomenten i varje monteringsstation. Det krävdes för att identifiera vilka moment 
som ingår i varje tillverkningsfaktor och att ett upplägg för mätningarna kunde tas fram. 
 

3.2. Analys av tidsstudier 
 
Tidsstudie 1 
Vid ett flertal tillfällen var sektion 3 i linan en flaskhals för sektion 1 och 2. Om en person från 
sektion 2 hjälper till vid vissa moment i sektion 3 skulle det inte stoppas lika mycket. 
 
Kapning av regelämnen till fönster ingick i den totala kaptiden för kap 2 som sedan ingick i 
faktorn yttervägg lina, denna tid skulle möjligen ingå i faktorn fönster. Dock kommer vidare 
problem hur man skall fördela mellan faktorerna rektangel, M21 och runda fönster eftersom alla 
regelämnen läggs på samma vagn. Därför beslutades den valda metoden att lägga hela tiden på 
yttervägg lina. 
 
På grund av att första mätningen inte utfördes korrekt korrigerades värdena med hjälp av en ny 
mätning. Korrigeringen gjordes för att undvika att göra om hela mätningen. Detta påverkar 
mätvärdenas säkerhet negativt.  
 
Vagnen med över- och underbitar som operatören vid kap 2 lastade gick vidare till pressmaskinen 
som finns vid kap 4. Tiden startade då föregående kaporder var färdig (10:00), och slutade när 
pressningen var klar (12:43), se tabell 6. För att man skulle kunna förflytta vagnen till kap 4 var 
man tvungen att förflytta en pall som stod ivägen. Mellan 10:00-11:24 väntade man på 
truckförare för det ändamålet. 
 
Tidsstudie 2 
Linan fick vänta på att över- och underbitar skulle pressas i 14 min. Detta beror på bristfällig 
planering eftersom de kunde har pressats tidigare då det inte fanns några förhinder. 
 
Samtliga 8 block var över 10 m. Detta medförde att 2 block inte fick plats efter varandra i linan. 
Det felade omkring 10 cm och det hade förmodligen blivit effektivare om varje block kunde ha 
delats.   
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Tidsstudie 3 
Kap 3 kapade regelämnen till totalt 5 block. Ett av blocken monterades i lösbänk 1 och resterande 
4 block ingick i tidsstudien Källén 7820. För att räkna bort blocket som monterades i lösbänk 1 
drogs 1/5 bort från kaptiden. Detta stämmer inte helt eftersom 3 av blocken var gavelspetsar och 
2 var gavelväggar och kaptiden mellan väggtyperna skiljer. Felet anses dock vara marginellt i 
sammanhanget.  
 
Ställtiden uppmättes endast före Källén 7820. Det korrekta sättet skall vara att räkna ut 
medelvärdet på ställtid före och ställtid efter. 
 
Två identiska gavelväggar producerades. Tillverkning av första gavelväggen tog 6,10 timmar att 
producera medan andra tog 5,62 timmar (exklusive panel), en minskning med 0,48 timmar. 
Spikning av lockpanel minskade med 6,13-5,10=1,03 timmar mellan första och andra 
gavelväggen. Totala produktionstiden minskade alltså 1,03+0,48=1,51 timmar vid vändbänken. 
 
Även två identiska gavelspetsar produceras. Vid samma jämförelse, produktionstiden första 
subtraherat med produktionstiden andra, minskade panelsättningen med 4,82-3,90=0,92 timmar 
och montering gavelspets med 1,85-1,67=0,18 timmar. Totalt minskade produktionstiden mellan 
första och andra med 0,92+0,18=1,10 timmar. 
 
Båda fallen visar att det tar extra tid vid byte från en väggtyp till en annan. Tidsdifferensen är 
anmärkningsvärt stor med tanke på personernas erfarenhet och det är svårt att avgöra vad det 
beror på. 
 
Tidsstudie 4 
Att sätta asfaboard tar 0,064 h/m2 i jämförelse mot att sätta råspont som tar 0,093 timmar/m2. Det 
ger en skillnad på 45 %. Denna tid skulle man tjäna ifall man byter från att sätta råspont på 
ytterväggens insida mot exempelvis en spån- eller OSB-skiva. För att se hur mycket tid man kan 
vinna i linan på ett helt hus görs en beräkning på huset Sperle 216T: 
 
Area yttervägg: 215,53 m2 
Tid asfaboard: 215,52 * 0,064 = 13,79 timmar 
Tid råspont:  215,52 * 0,093 = 20,04 timmar 
Skillnad:  20,04 – 13,79 = 6,25 timmar 
 
Man vinner alltså 6,25 timmar på att sätta ett skivmaterial istället för råspont på huset Sperle 
216T. 
 
Vid mätning av momentet råspont mättes endast tiden för spikning i sektion 2 och inte upplägget 
som utfördes i sektion 1. Om denna tid hade lagts till skulle skillnaden mellan råspont och 
asfaboard ha blivit ännu större än nuvarande 45 %, gissningsvis 50 %.  
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3.3. Analys av produktionsprocessen 
 
Flödet i produktionen styrs av tillverkningen av ytterväggar, primärt linan och sekundärt 
vändbänk och lösbänkarna. Övriga poster har mer eller mindre en överkapacitet. En ökad 
effektivitet med 10 % på produktionen av ytterväggar skulle med stor sannolikhet inte innebära 
några nya flaskhalsar i produktionen. Så länge övriga stationer flyter med samma hastighet som 
tillverkningen av ytterväggar skall förbättringsåtgärder koncentreras på linan och vändbänken.  
 
I praktiken finns det två sätt att angripa faktorerna som påverkar den totala effektiviteten. En av 
dem är att ständigt eliminera moment som stör och ”stjäl” tid från linan och vändbänken. Det 
andra är att förbättra teknik och metod i tillverkningen av ytterväggar. Naturligtvis får ingetdera 
påverka säkerheten i fabriken och kvaliteten på produkten. Följande förbättringsåtgärder har 
framkommit genom samtal med personalen och egna iakttagelser. 
 
Elimination av moment som stör linan och vändbänken:   
- Fönsterinsättning 
- Vänta på kap, press eller fönster 
 
Förbättring av teknik och metod: 
- Vändbänken skall få färdigpressade över- och underbitar. 
- Kapade panelämnen under fönster. 
- Extrabänk i linan. 
- Annan arbetsfördelning vid produktion av panelhus. 
- Omstrukturering i produktions-layouten.  
 
Förutom dessa förslag krävs en arbetsledare som kan leda och fördela arbetet på golvet. Vid 
tillfällen då någon station har för högt tryckt skall någon annan hjälpa till, och för att inte det 
skall uppstå problem krävs att någon styr över, vem och när, en operatör skall flyttas. Detta leder 
även till fler fördelar såsom att man får en mer flexibel personal och att man inte blir lika 
beroende av vissa personer. Man skall alltid se till att linan är fullt bemannad om någon är sjuk. 
Arbetsledaren ser även resultatet vid varje station och kan på så vis ge både positiv och negativ 
kritik till personalen. Positiv kritik höjer inte bara effektivitet utan också stämningen.  
 
Förslag på förbättring av säkerhet och kvalitet i fabriken. 
- Snurrvinda i taket för tryckluftsslang på sista stationen i linan. 
- Skruvar istället för stift vid emballering av fönster hos tillverkaren. 
 
Det pågående köpet av lyftanordning för fönsterinsättning och fönsterbänk är mycket positivt för 
arbetsbelastning, elimination av störande moment på linan och hantering av fönster. 
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4. Slutsats 
 
Uppmätta tillverkningsfaktorer skiljer sig markant från det nuvarande systemet. Tidsstudien, som 
är en punktuppskattning, visar att faktorerna ”yttervägg lina” och ”yttervägg vändbänk” skall 
minskas. Vidare skall ”fönster rektangel”, ”fönster M21” och ”lockpanel” öka. Den sista och 
enda faktorn som var likvärdig med nuvarande system var ”gavelspets”. 
 

4.1. Egna spekulationer 
 
Tillverkningsfaktorerna ”yttervägg lina”, ”yttervägg vändbänk” och ”gavelvägg” har en för hög 
faktor på bekostnad av ”innervägg”, samtliga ”fönster”, samtliga ”panel” och råspontluckor som 
har en för låg. Övriga faktorer som inte nämnts går inte att uttala sig om efter enbart denna studie. 
 

4.2. Uppslag till ny metod 
 
För att med precision uppskatta totala produktionstiden för ett hus måste fler mätningar utföras. 
Stationer som skall mätas är linan, vändbänken, lösbänk 1 och 2 eftersom 
tillverkningshastigheten av ytterväggar styr övriga flödet i produktionen. Ett förslag, är att sätta 
upp en stämpelklocka vid varje station som mäter start- och sluttid för varje hus. Den skulle, 
förutom att ge tillräckligt med mätvärden, ge en ökad möjlighet att styra produktionen.  
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Bilaga 2 – Karta över STAB:s område 
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Bilaga 3 – Tidsstudie 1 
 
Tabellförteckning      
 
Tabell 1 Tiden i sektion 1,2 och 3 i linan för samtliga block till Setterqvist 7822.  
 
Faktor yttervägg lina 
Tabell 2 Totala tiden (h) för kap 2 till Setterqvist 7822.   
 
Tabell 3 Totala tiden (h) för press till Setterqvist 7822.   
   
Tabell 4 Beräkning av linans ställtid (h). 
 
Faktor lockpanel 
Tabell 5 Totala tiden (h) för kap 4 till Setterqvist 7822.   
  
Tabell 6 Totala tiden (h) för kap 1 till Setterqvist 7822. 
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Tabell 1. Tiden för sektion 1,2, 3 och lastning i linan på samtliga block till Setterqvist 7822. 
LINAN - Setterqvist 7822   06-feb     09-feb   
Start klockan: 6/2 12:45   07-feb    12-feb   
      08-feb         
    Innervägg Lager 1 Yttervägg Lager 2 Panel Lastning 
  Kommentar Sektion 1   Sektion 2   Sektion 3   
    Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut 
  Materialbyte, ritning etc 12:45-14:08.             

Block 2   
14:08      
15:31 15:31    07:08 07:08    08:39 08:40   08:43 08:43    10:00 13:57    14:10 

  Lastning Lafleur: -25 min sekt. 5 2 man   2 man   2 man 1 man 
  Fönsterins. Lafleur -10 min sekt. 5         10:00   12:10   
            1 man   
Block 11   15:31     16:07 16:07    08:39 08:39    09:53 09:53    10:00 10:00   12:10 14:25    14:38 
  Lafleur -25 min sekt. 5 2 man   2 man   12:15    14:25 1 man 
            1 man   
            12:10    12:15   
            2 man   

Block 9 S3 flaskhals för S2 10:53-12:15 
16:07       
07:41 07:41    09:53 09:53   10:53 10:53   12:15 12:15   13:57 15:20    15:30 

    2 man   10:53   12:15   14:10   14:25 2 man 
        2 man   1 man 15:30    15:32 
            14:38   15:20 1 man 
            2 man   

Block 7   
07:41       
09:53 09:53    12:15 12:15   14:38 14:38    15:30 15:30    15:32 07:10     07:21 

  1 man 13:55-14:30,  annat  2 man   2 man   1 man 2 man 
  jobb frånkontoret sekt. 3.         15:32    07:10   
            2 man   

Block 4   
09:53       
11:25 11:25    14:38 14:38    06:56 06:56    07:21 07:21    08:45 08:45     08:50 

    2 man   2 man   2 man 2 man 
Block 3   11:25     12:23 12:23    06:56 06:56    07:25 07:25    08:50 8:50     10:07 10:35    10:55 
            10:27   10:35   
  20 min, 1 man sekt. 3 2 man   2 man   2 man 2 man 
            10:07   10:27   
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            1 man   

Block 12 (Sekt.3 flaskhals för sekt.1&2, 30 min) 
12:23      
15:25 15:25    07:25 07:25   09:00 10:52   10:55 10:55    15:25 15:25    15:35 

  Ej jobbat från 15.45-16:15 2 man   10:07   10:27   2 man 2 man 
        2 man       
        09:00   10:07       
        10:27   10:52       
        1 man       

Block 6   
15:25        
8:19 08:19   10:52 10:52   12:45 12:45   15:35 ? 

    2 man   1 man        

Block 1   
8:19        
10:22 10:22    14:09 12:45   13:00  07:51-07:12 

  Ej jobb sekt. 3+5 från 15:40-16:15 2 man   13:45   14:09    2 man   
  (Sekt.5 flaskhals för sekt.3 i 63 min)     14:09   16:15       
  1 man sekt. 2 från 9:00-13:00      1 man       
  Kunde ej åka dit 9-feb, fick sluttid av en som heter Johan. 06:30    07:51       
        2 man       
Nästa hus påbörjades: 8/2, 12:00             
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Faktor ”yttervägg lina” 
 
Tabell 2. Totala tiden (h) för kap 2 till Setterqvist 7822. 

 

 
Tabell 3. Totala tiden (h) för press till Setterqvist 7822.  
Datum Tid h Kommentar 
    

Mån. 5-feb. 10:00-11:24 1,40 Väntade på flyttning av pall. 
 11:24-12:43 1,32 Pressning över- och underbitar 
Total tiden (h): 2,72 vid kap 4. 
    
  = Inklusive rast 11:00-11:15 
 
Tabell 4. Beräkning av linans ställtid (h). 
Föregående hus Ställtid (h) Hus Setterqist 7822 Ställtid (h) Nästkommande hus 
Klar 06/2,12:45 0,63 Start 06/2, 14:08 1,63 Start 08/2, 12:00 
  Klar 08/2, 10:22   
     

Ställtid (h), Setterqvist 7822 = (Ställtid före + Ställtid efter) / 2 = (0,63 + 1,63) / 2 = 1,13 
För 2 personer i sektion 1 blir således ställtiden 1,13*2 = 2,26 
  = Inklusive rast 11:00-11:15     
 

Faktor ”Lockpanel” 
 
Tabell 5. Totala tiden (h) för kap 4 till Setterqvist 7822. 
Datum Tid h Kommentar  
      

Mån. 5-feb. 14:00-15:30 1,5 Kapning fönsterfoder 
            
 
Tabell 6. Totala tiden (h) för kap 1 till Setterqvist 7822. 
Kapare Bogard klockade sig själv p.g.a. att andra mätningar pågick samtidigt. 
All kapning av lockpanel är inräknad.  
     

Total kapningstid (h): 10,75   
          

Datum Tid h Kommentar 
    

Fre. 2.feb. 06:55-09:00 2,08 Planering, över- och underreglar, 
 09:30-13:00 3,50 fönsterreglar, innerväggsreglar. 
Mån. 5-feb. 06:30-07:30 1,00 Innerväggsreglar. 
 07:30-08:37 1,12 Kapning utsalningsämnen. 

Totala tiden (h): 7,70  
    
  =inklusive rast 11:00-11:15 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4 – Ritning Setterqvist 7822 











Bilaga 5:sida 1(7) 

 

Bilaga 5 – Tidsstudie 2 
 
Tabellförteckning      
 
Tabell 1 Tiden för sektion 1, 2, lastning, råspont och fönsterinsättning på samtliga block i 
linan till Sperle 216T.  
 
Faktor ”fönster rektangel” 
Tabell 2 Sammanställning av tidsstudien och beräkning av faktor ”fönster rektangel”, Sperle 
216T.   
 
Faktor ”fönster M21” 
Tabell 3 Sammanställning av tidsstudien för drevning faktor ”Fönster M21”, Sperle 216T. 
   
 
Tabell 4 Sammanställning av tidsstudien för lösinsättning faktor ”Fönster M21”. 
   
 
Faktor ”yttervägg lina” 
Tabell 5 Totala tiden (h) för kap 2 till Sperle 216T.   
   
 
Tabell 6 Totala tiden (h) för press till Sperle 216T. 
 
Tabell 7 Beräkning av linans ställtid (h) för Sperle 216T. 
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Tabell 1. Tiden för sektion 1, 2, lastning, råspont och fönsterinsättning på samtliga block i linan till Sperle 216T. 
LINAN - Sperle 216 T   20-feb   23-feb     
      21-feb   26-feb    
      22-feb        
    Innervägg Lager 1 Yttervägg Lastning  Råspont Fönster 
  Kommentar Sektion 1  Sektion 2       
  Materialbyte, ritning etc Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut      
  12:45-14:08.               
Block 8   14:32    07:37   07:37   08:40 10:16    12:25  07:37-08:40 11:30-12:06 
    2 man   3 man 1 man  3 man 1 man 
        08:40   10:16        
        2 man         
Block 7   7:37      10:16   10:16   12:50 12:50    16:15  10:16-11:29 14:14-15:20 
    2 man   2 man 1 man  2 man 2 man (+1  

                
man i 20 
min) 

Block 6   10:16    12:50   12:50   16:15 06:30    08:37  12:50-14:40 07:22-07:41 
    2 man   2 man 1 man  2 man 1 man 
                  
Block 5   12:50    16:15   06:30   10:20 10:20    10:49  06:30-07:41   
    2 man   1 man 2 man  1 man   
             07:41-08:15   
              2 man   
Block 4   6:30      10:49   10:49   14:30 14:30    15:00  10:49-12:08 15:24-15:30 
    2 man   2 man    2 man 1 man 
               15:30-15:45 
                2 man 
Block 3   10:49    14:45 14:45    15:00 15:00   15:24 09:55  15:00-15:24 10:11-10:19 
    2 man   15:40   09:55    15:40-16:15 3 man 
        1 man    06:30-07:20 10:19-11:30 
             1 man 11:40-12:00 
             07:20-07:34 2 man (+2 

             3 man 
man i 2 
min)*2 

               11:30-11:40 
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               12:00-13:00 
               1 man 
               06:30-07:00 
               2 man 
               06:30-07:00 
                2 man 
Block 2   15:00    09:45 09:45    09:55 09:55   10:05 08:40    08:49  Mätning ej  08:49-09:00 
    2 man   10:19   10:30 10:23    10:32  utförd. 2 man 
        11:30   12:00 2 man    09:30-09:55 
               1 man 
        1 man        
        10:30   11:30        
        2 man        
        12:00   13:00        
        10:05   10:19        
        0 man        
        06:30   07:27        
        08:00   08:30        
        1 man        
        07:27   08:00        
        08:30   08:40        
  Bogard hoppade in extra.     2 man          
Block 1   09:45    13:00 07:15   07:27 07:27    08:30    07:27-08:30   
    2 man   08:53    09:00    2 man   
        2 man        
        08:30   08:53        
        1 man        
        09:30   10:23        
        3 man         
Slut 
klockan: 
07:51                
Nästa hus påbörjades: 12:00              
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Fönster rektangel 
 
Tabell 2. Sammanställning av tidsstudien och beräkning av faktor ”fönster rektangel”, Sperle 
216T. 
Datum Tid h Fönster (dm) Övrigt 1    
Mån. 19-feb. 09:57-10:04 0,12  Planering, uppbrytning av emballage, 
    hämtning pall.  
 10:04-10:27 0,38 6*13 Öppningsbart   
 10:27-10:41 0,23 6*13 Fast    
 10:41-10:55 0,23 6*13 Fast    
 10:55-11:44 0,57 6*14 Fast    
 11:44-11:46 0,03  Uppbrytning av emballage.  
 11:46-12:29 0,72 10*13 Öppningsbart. Hämtade fönster- 
    reglar. Ofullständig ritning, fick fråga. 
 12:29-13:00 0,52 10*13     
 13:45-14:20 0,58 11*13     
 14:20-14:40 0,33 6*13     
 14:40-15:01 0,35 9*13     
 15:01-15:30 0,48  Konversation om ny fönsterbänk. 
 15:30-15:45 0,25 9*13 Öppningsbart   
 15:45-16:15 0,50  Städning, etc.   
        

Tis. 20-feb. 06:30-06:50 0,33      
 06:50-07:19 (0,48*2)  Lössättning dörr och fönster till  
    hus Widén (2 man).  
 07:19-07:39 0,33 6*13 Bastufönster. Uppbrytning av  
    emballage.   
 07:39-07:45 0,10  Lastade på vagn.   
 07:45-08:00 0,25  Gav pärm om fönsterbänkar till  
    Sonny.    
 08:00-08:19 0,32  Konversation   
Totalt:  5,90      
        

Totalt antal fönster: 11        
        

Faktor fönster, rektangel = Totala tiden (h) / Total antal fönster (st) = 5,90 / 11 = 0,54 
        
  = Inklusive betald rast 11:00-11:15.    
  = Ej inräknat i Sperle.      

1 = Arbetsuppgifter och information förutom fastsättning av reglar i fönsterbänk. 
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Fönster M21 
 
Tabell 3. Sammanställning av tidsstudien för drevning faktor ”Fönster M21”, Sperle 216T. 

Datum Tid h Fönster (dm) Övrigt 1  
Tis. 20-feb. 08:19-08:37 0,30 9*23 Slänger emballage. 
 08:37-08:49 0,20 16*6 Flyttning av fönster. 
 08:49-9:00 0,18  Flyttning av pallar. 
 09:00-09:30 0,5  RAST   
 09:30-09:58 0,47  Konversation, flyttning av fönster, etc. 
 09:58-10:00 (0,03*5)  Insättning av dörr (5 man). 
 10:00-10:17 (0,28*2)  Insättning av dörr (2 man). 
 10:17-10:32 0,25 16*6 Flyttning av 2 fönster (16*6) till linan. 
 10:32-10:50 0,30 9*23 Lastning av fönster till pall där tidigare  
    drevad 9*23 ligger (karm i karm). 
 10:50-11:00 0,17  Konversation  
 11:00-11:15 0,25  Betald rast.  
 11:15-11:30 0,25  Konversation  
 11:30-11:33 0,05 9*5    
 11:33-11:36 0,05 9*5    
 11:36-11:40 0,07 9*5    
 11:40-12:00 0,33  Planering, flyttning av pall. 
 12:00-12:12 0,20 16*6    
 12:12-12:26 0,23 16*6    
 12:26-12:40 0,23 9*13    
 12:40-13:00 (0,33*2)  Insättning av dörr, hus Felldin. (2 man). 
 13:45-13:58 0,22  Konversation  
 13:58-14:11 0,22 9*13    
 14:11-14:17 0,10 9*5    
 14:17-14:20 0,05  Uppbrytning av emballage.  
 14:20-14:38 (0,30*2)  Insättning av 2 st 16*6, (2 man). 
 14:38-14:41 0,05 9*5    
 14:41-14:55 0,23  Flyttning av pall, slängde emballage.  
 14:55-15:30 0,58 18*23    
 15:30-15:46 0,27 18*23    
 15:46-16:00 0,23  Firade 50-års dag. 
 16:00-16:15 0,25  Konversation  
Ons. 21-feb. 06:30-07:20 0,83 18*21    
 07:20-07:40 0,33 18*21 Flyttning av fönster etc.  
Totalt:  6,62     
       
 Sperle 216 T färdigdrevat för vidare insättning.  
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Kommentar: Totalt 17 drevningar i fönsterbänken.   
  = Inklusive betald rast 11:00-11:15.    
  = Ej inräknat i Sperle.     

1. = Arbetsuppgifter och information förutom drevning i fönsterbänk. 
 
 
Tabell 4. Sammanställning av tidsstudien för lösinsättning faktor ”Fönster M21”. 
Datum Tid Antal  Timmar Fönster Övrigt 1 
  man    
Ons. 21-feb. 11:30-12:06 1 0,60 2 st. 9*5 Block 8. 
      
 14:14-15:20 2 2,53 18*21 Dörr, block 7.  
 (1 man extra i 20 min)  2 st. 9*13 Karm i karm. 
      
Tors. 22-feb. 07:22-07:41 2 0,63 2 st. 16*6 Block 6. 
      
 15:24-15:30 1 0,10 2 st. 9*5 Karm i karm, block 4. 
 15:30-15:45 2 0,50   
      
Fre. 23-feb. 10:11-10:19 3 0,40  Skära upp plast, planering, 
 10:19-10:30 2 0,43 18*23 block 3. 
 (2 man extra i 2 min för lastning).   
 10:30-10:40 2 0,40 18*23  
 (2 man i 2 min för lastning).   
 10:40-11:00 2 0,67 2 st. 9*23 Karm i karm. 
 11:00-11:30 2 1,00  Betald rast, konversation.  
 11:30-11:40 1 0,17 2 st. 9*5 Karm i karm. 
 11:40-12:00 2 0,67 2 st. 9*23 Karm i karm. 
 12:00-13:00 1 1,00 2 st. 9*23 Karm i karm. 
     Totalt 9*23:0,67+0,67+1=2,33 
Mån. 26-feb. 06:30-07:00 2 1,00  Passbit mellan 9*5. 
      
 08:49-08:53 2 0,13 2 st. 11*6 Block 2. 
 08:54-09:00 2 0,20   
 09:30-09:55 1 0,42  (0,13+0,20+0,42=0,75) 
   10,85   
      
  = Inklusive betald rast 11:00-11:15.   

1 = Arbetsuppgifter och information förutom lösinsättning. 
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Yttervägg lina 
 
Tabell 5. Totala tiden (h) för kap 2 till Sperle 216T. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 6. Totala tiden (h) för press till Sperle 216T. 
Datum Tid Timmar (h) Antal man Totalt 
     

Tis. 20-feb. 12:38-13:00 0,37 2 0,74 
Tis. 20-feb. 13:45-14:32 0,78 2 1,56 

Total pressningstid (h):  2,30 
     
 
Tabell 7. Beräkning av linans ställtid (h) för Sperle 216T. 
Hus Felldin Ställtid (h) Hus Sperle Ställtid (h) Hus Källén 
Klar 20/2,13:00 1,53 Start 20/2, 14:32 0,75 Start 26/2, 07:15 
  Klar 23/2, 13:00   
     

Totala ställtiden (h) = (Ställtid före + Ställtid efter) / 2 = (1,53 + 0,75) / 2 = 1,14 
För 2 personer i sektion 1 blir således ställtiden 1,14*2 = 2,28  
          

 
 

Datum Tid h Avdrag Totalt 
     
Tors. 15-feb. 07:50-08:15 0,42  0,42 
 13:56-16:15 2,32  2,32 
Fre. 16-feb. 06:30-09:00 2,50 0,67 1,83 
 09:30-13:00 3,50 1,50 2,00 
Mån. 19-feb. 06:30-09:00 2,50  2,50 
 09:30-11:30 2,00  2,00 
Tis. 20-feb. 06:30-09:00 2,50  2,50 
 09:30-12:00 2,50  2,50 

Total kapningstid (h):   16,07 
      
  = Inklusive rast 11:00-11:15. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 – Ritning Sperle 216T 
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Bilaga 7 – Tidsstudie 3 
 
Tabellförteckning      
 
Tabell 1 Tiden för sektion 1, 2, panelsättning, lastning och fönsterinsättning på samtliga 

block i vändbänken till Källén 7820. 
 
Faktor ” yttervägg vändbänk” och ”gavelspets” 
Tabell 2 Area på block producerade i vändbänken, Setterqvist 7822.   
 
Tabell 3 Totala tiden (h) för kap 3 till Källén 7820.   
 
Tabell 4 Totala ställtiden för vändbänken vid Källén 7820.   
 
Lockpanel 
Tabell 5 Totala tiden (h) för kap 3 till Källén 7820. 
 
Tabell 6 Totala tiden (h) för kap 1 till Källén 7820. 
 
Tabell 7 Sammanställning av tidsstudien Källén 7820 vändbänk för faktor ”lockpanel”. 
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Tabell 1. Tiden för sektion 1, 2, panelsättning, lastning och fönsterinsättning på samtliga block i vändbänken till Källén 7820. 
Vändbänk 1 - Källén 7820   26-feb         
Föregående hus slut: 26/2, 09:45    27-feb      
      28-feb         
    Innervägg Lager 1 Yttervägg Panel Lastning Fönster 
  Kommentar Sektion 1  Sektion 2     
    Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut Start       Slut   
  Byte av material, ritning etc.             
Block 9 Pressning av över- och underbit. 10:32   14:20   14:20    15:25 15:25    10:42 11:30    11:39 11:52-11:54 
    2 man   1 man 1 man 2 man 1 man 
          10:42    11:30 11:54    12:04 11:39-11:52 
          2 man 1 man 2 man 
Block 7 Pressning av över- och underbit. 14:20   10:42 10:42   12:04 12:04   12:52 12:52    16:15 07:44    07:55 08:22-08:31 
    1 man   1 man 1 man 2 man 08:31-08:34 
          06:30    07:44   2 man 
          2 man     
Block 
10 Pressning av underbit 11:39   14:15     14:15   15:42 11:59    12:15 09:40-09:58 
    1 man     1 man 1 man 1 man 
    15:42   16:15     07:55    08:22     
    1 man     1 man     
          08:34    11:59     
         1 man     
Block 8 Pressning av underbit. 07:55   10:05     10:05    12:10 14:49    15:20 12:10-12:42 
    1 man     12:15    14:49 1 man 1 man 
          1 man     
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Yttervägg vändbänk och gavelspets 
 
Tabell 2. Area på block producerade i vändbänken, Setterqvist 7822. 

Block Höjd (m) Längd (m) Area (m2) Fönster, dörr, elskåp 
9, re 1,62 7,68 12,46 2 * EFH 11/13 
re 1,07 6,44 6,91  
tr 1,07 0,62 0,33  
tr 1,01 0,54 0,27  
Total blockarea:  19,97  
7, re 1,62 7,68 12,46 2 * EFH 11/13 
re 1,07 6,44 6,91  
tr 1,07 0,62 0,33  
tr 1,01 0,54 0,27  
Total blockarea:  19,97  
10, re 0,47 5,90 2,77 1-glas havlmåne 11/5,5 
tr 1,70 5,90 5,02 2 st vent.spalter 
tr 0,47 0,27 0,06  
Total blockarea:  7,86  
8, re 0,47 5,90 2,77 1-glas havlmåne 11/5,5 
tr 1,70 5,90 5,02 2 st vent.spalter 
tr 0,47 0,27 0,06  
Total blockarea:  7,86  
      

Total area, gavelvägg: 39,95  
Total area, gavelspets: 15,72  
Total area:  55,67  
     

re = rektangel    
tr = triangel       
 
 
Tabell 3. Totala tiden (h) för kap 3 till Källén 7820. 
Fabrikschef Fredrik Klasson kapade alla regelämnen för vändbänken. 
Det var totalt 5 block varav 2 gavelväggar och 3 gavelspetsar.  
På grund av att andra mätningar utfördes samtidigt klockade Fredrik sig själv. 
         

Totala kapningstiden: 10,5 h      
                  
 
Tabell 4. Totala ställtiden för vändbänken vid Källén 7820. 
Föregående hus Ställtid (h) Källén 7820 
Klar 26/2,09:45 0,78 Start 26/2, 10:32 
   

Totala ställtiden för 2 personer = 0,78 * 2 = 1,57 
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Lockpanel 
 
Tabell 5. Totala tiden (h) för kap 3 till Källén 7820. 
Fabrikschef Fredrik Klasson kapade fönsterfoder samt utsalning till block 9 och 7. 
På grund av andra mätningar som utfördes samtidigt klockade Fredrik sig själv. 
         

Total kapningstid: 0,25 h      
                  

 
Tabell 6. Totala tiden (h) för kap 1 till Källén 7820. 
All kapning av lockläkt till vändbänk för hus Källén 7820 ingår.   
På grund av andra mätningar som utfördes samtidigt klockade Bogard sig själv. 
         

Total kapningstid (h): 3,35      
                  
 
Tabell 7. Sammanställning av tidsstudien Källén 7820 vändbänk för faktor ”lockpanel”. 
Block Datum Tid Antal man h 
9 26-feb 15:25-16:15 1 0,83  
 27-feb 06:30-09:00 1 2,50  
  09:30-10:42 1 1,20  
  10:42-11:30 2 1,60  
    6,13  
7 27-feb 12:52-13:00 1 0,13  
  13:45-16:15 1 2,50  
 28-feb 06:30-07:44 2 2,47  
    5,10  
10 27-feb 14:15-15:42 1 1,45  
 28-feb 07:55-08:22 1 0,45  
  08:34-09:00 1 0,43  
  09:30-11:59 1 2,48  
    4,82  
8 28-feb 10:05-12:10 1 2,08  
  12:15-13:00 1 0,75  
  13:45-14:49 1 1,07  
    3,90  
      

Totala antalet timmar (h):  19,95  
      
  = inklusive betald rast 11:00-11:15    
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 8 – Ritning Källén 7820
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Bilaga 9 – Tidsstudie 4 
 
Tabellförteckning 
 
Tabell 1 Totala arean på de block där tiden för påspik och asfaboard uppmättes. 
 
Tabell 2 Sammanställning av tidsstudie för påspik och asfaboard utförd i linan. 
 
Tabell 3 Sammanställning och beräkning av tidsstudie råspont. 
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Tabell 1. Totala arean på de block där tiden för påspik och asfaboard uppmättes. 
Blockarea - Källén 7820  
Block Höjd (m) Längd (m) Area (m2) Fönster, dörr, elskåp (dm) 
5 2,540 3,970 10,08 16/13 
4 2,540 7,680 19,51 5/13, 10/21 
3 2,540 5,170 13,13 11/10, 11/13 
2 2,540 7,570 19,23 2*11/13, 14/21 
1 2,540 7,680 19,51 2*11/13 
12, re 2,440 4,150 10,13 2*9/12, BD 10/21-12 
12, tr 1,035 0,598 0,31  
12, tr 1,035 0,598 0,31  
   10,74  
     

Blockarea - Bjurfors   
Block Höjd (m) Längd (m) Area (m2) Fönster, dörr, elskåp (dm) 
12 2,54 6,125 15,56 3 * AFH 9/9 
11 2,54 5,715 14,52 AFH 9/21, 2 * AFK 7/21, YD 10X21 
9 2,54 6,152 15,63 AFH 15/5, ADK 10/21-21 
     

Total blockarea - asfaboard: 127,82 (Alla block förutom block 5). 
Total blockarea - påspik: 92,20 (Alla block i hus Källén 7820). 
          
 

Plåt/påspik/utsalning 
 
Tabell 2. Sammanställning av tidsstudie för påspik och asfaboard utförd i linan. 
Källén 7820 (Lockpanel)     
Block Datum Tid Process Antal h 
5 26-feb. 14:25-14:43 Plåt 2 0,6  
  14:43-15:59 Påspik/utsalning 2 0,53  
     1,13  
       

4 27-feb. 07:20-08:25 Asfaboard 2 2,17  
  08:25-10:14 Plåt 1 1,82  
  08:25-10:14 Påspik/utsalning 1 1,82  
  10:14-10:18 Påspik/utsalning 4 0,27  
     3,90  
       
3 27-feb. 10:20-10:38 Asfaboard 2 0,60  
  10:38-11:35 Plåt 1 0,95  
  10:38-11:35 Påspik/utsalning 1 0,95  
  11:35-11:45 Påspik/utsalning 2 0,33  
     2,23  



Bilaga 9:sida 3(4) 

 

       

2 27-feb. 11:58-12:23 Asfaboard 2 0,83  
  12:23-14:27 Plåt/Påspik/utsalning 2 4,13  
       
1 27-feb. 15:37-15:54 Asfaboard 2 0,57  
  15:54-16:15 Plåt/Påspik/utsalning 2 0,70  
 28-feb. 06:30-07:20 Plåt/Påspik/utsalning 2 1,67  
     2,37  
       

12 28-feb. 08:10-08:38 V100-skiva 2 0,93  
  08:48-09:00 Plåt 1 0,20  
  09:30-09:48 Plåt 1 0,30  
  09:30-09:48 Påspik, utsalning 1 0,30  
  09:48-10:00 Påspik, utsalning 2 0,40  
     1,20  
       
Bjurfors (liggande panel)        
       

Block Datum Tid Process Antal h 
12 28-feb. 10:20-10:38 Asfaboard 2 0,60  
  10:38-11:50 Reglar (34mm) 2 2,40  
       

11 28-feb. 12:00-12:18 Asfaboard 2 0,60  
  12:18-13:00 Reglar (34mm) 2 1,40  
  13:45-14:08 Reglar (34mm) 2 0,77  
  14:08-14:28 Reglar (34mm) 1 0,33  
     2,50  
       
9 28-feb. 14:33-15:30 Asfaboard 2 1,90  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 9:sida 4(4) 

 

Råspont 
 
Tabell 3. Sammanställning och beräkning av tidsstudie råspont. 
Råspont - Sperle 216 T             
         

Block Datum Tid h Antal  Totalt Area (m2) 
8 Ons. 21-feb. 07:37-08:40 1,05 3 3,15 26,37   
         
7 Ons. 21-feb. 10:16-11:29 1,22 2 2,43 25,48   
         
6 Ons. 21-feb. 12:50-13:00 0,17 2 0,33    
 Ons. 21-feb. 13:45-14:40 0,92 2 1,83    
     2,17 26,37   
         
5 Tors. 22-feb. 06:30-07:41 1,18 1 1,18    
 Tors. 22-feb. 07:41-08:15 0,57 2 1,13    
     2,32 25,48   
         
4 Tors. 22-feb. 10:49-12:08 1,32 2 2,63 28,44   
         
3 Tors. 22-feb. 15:00-15:24 0,40 1 0,40    
 Tors. 22-feb. 15:40-16:15 0,58 1 0,58    
 Fre. 23-feb.  06:30-07:20 0,83 1 0,83    
 Fre. 23-feb.  07:20-07:34 0,23 3 0,70    
     2,52 27,48   
         
2 Mätning ej utförd.        
         
1 Mån. 26-feb. 07:27-08:30 1,05 2 2,10 27,48   
           

Totala tiden (h):    17,32    

Totala arean (m2):     187,10   
         

Faktor råspont = Totala tiden (h) / Totala arean (m2) = 17,32 / 187,10 = 0,093 
         

Kommentar: Fastsättning av råspont i sektion 2. Upplägg av råspont   
i sektion 1 ej medräknat.        
  = Inklusive rast 11:00-11:15       
                  



Bilaga 10:sida 1(1) 

 

Bilaga 10 – Gantt schema 
 
Examensarbete     TIDSPLAN    
Peter Bayley     Gantt schema    
          
          
          
Uppgiftsform v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 
                    
1. Start  22-jan                 
                    
2. Lära känna produktion och personal llllllllllllllllll                 
                    
3. Börja med planering lllllllllllllllllllllllllllllll               
                    
4. Fastställa planering. 
Förbereda/samordna.          IIIIlllllllllllll             
                    
5. Genomföra test. Sammanställa data.          llllllllllllllllll           
                    
6. Analysera data.                  llllllllllllllllllll         
                    
7. Inhämta ev. saknad data.                llllll       
                    
8. Rapportskrivning     lll lll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll     
                    
9. Handledning / Avstämning   lll lll lll   lll   lll   
                    
10. Råkopia inlämnas.                    lllllllllllllllllll   
      Muntlig redovisning förberedas.                   
      Presentera resultat för Sävsjö Trähus                   
                               
12. Redovisning / Slut                 2007-03-23 
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Bilaga 11 – Brev till anställda på Sävsjö Trähus 
        
 
Peter Bayley & Niklas Andersson 
Växjö Universitet 
Skog och träteknik 
Peter: 070-689 42 80 
Niklas: 070-761 25 96 
 
    
    Till 
 
    Anställda vid Sävsjö Trähus AB 
Examensarbeten 
 
Vi är två studenter som skall utföra varsitt examensarbete hos er de närmaste veckorna. 
Examensarbetena ingår i vår utbildning Skog- och träteknik på Växjö Universitet. Vi är just nu 
inne på den sista terminen och till sommaren är vår 3-åriga högskoleingenjörs-utbildning färdig. 
Handledare på Universitet kommer vara Lars Eliasson som tidigare har varit hos er och gjort en 
studie om virkesanvändningen. I samspråk med Curt Einarsson, Håkan Edvardsson och Lennart 
Björkman har lämpliga uppgifter för examensarbeten tagits fram. 
 
Efterkalkyl – Produktionskostnad av ett hus  
 
Syftet med denna uppgift är att beräkna totala produktionskostnaden av ett hus. Detta kommer att 
innebära att en hel del mätningar kommer att utföras i produktionen.  I början kommer vi båda 
två vara med för att lära oss produktionsprocessen. Genom det, och diskussioner med er, kommer 
en planering utformas på hur mätningarna kommer gå till. Det blir någon form av tids- och 
arbetsstudie som kommer att utföras. 
 
Med vänlig hälsning Peter Bayley 
Reklamationer  
 
Trots allas strävan att få till felfria hus förekommer reklamationer. Tanken är att vi ska minska 
antalet reklamationer genom att identifiera var de sker, t.ex. från underleverantörer, 
byggentreprenörer eller i produktionen. Huvudsyftet är att minska inbetalningstiden efter att 
huset är levererat och färdigställt. Allt för att vi ska få så nöjda kunder som möjligt och för att 
ännu fler skall få upp ögonen för Sävsjö Trähus. 
 
Med vänlig hälsning Niklas Andersson 
 
2007-01-23 
        
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Institutionen för teknik och design 

351 95 Växjö 
tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40 

www.vxu.se/td 
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