
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Skogs- och träteknik 

 

Processmätning av kapsåg vid 

husfabrik 
– Fallstudie vid Svensk Husproduktion AB 

 
Process measurement at a house producer 

 – Case study at Svensk Husproduktion AB 

 

 

Författare: Martin Magnusson 

Handledare LNU: Tobias Schauerte 

Handledare företag: Jonas Rubin 

Examinator LNU: Göran Peterson 

Datum: 2016-05-30/31 

Kurskod:2TS90E, 15hp 

Ämne: Skogs- och träteknik 

Nivå: Högskoleingenjör 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



 

 

 

 

  



III 

Sammanfattning 

Den svenska trähusindustrin står inför allvarliga problem gällande produktivitet, på 

grund av ökande produktionskostnader och en otillräcklig produktionsutveckling. 

Många företag står inför produktionsrelaterade flaskhalsar som påverkar deras 

lönsamhet på ett negativt sätt. Samtidigt vill företagen öka sin produktionskapacitet 

eftersom marknaden växer sig allt starkare. 

Syftet med studien är att undersöka hur en process i en tillverkningsindustri kan 

effektiviseras och få en ökad förståelse kring produktionsutveckling. Studien ska 

utvärdera utnyttjandegraden för en process hos en svensk träshustillverkare och 

undersöka processen för att kunna ge förslag på förbättringsåtgärder. Studien ska 

fungera som en förstudie för kommande investering eller centralisering vid 

produktion. Studien utfördes på Svensk Husproduktion AB som ligger i Bromölla 

och tillverkar prefabricerade småhus i trä.  

Den primära data som använts är observationer, intervjuer och mätningar och utifrån 

den analyserades nuläget. Mätningarna gjordes som en tidsstudie där en operatörs 

arbetssätt mättes. Operationsstegen vid arbetsplatsen fastställdes med hjälp av 

observationer och intervjuer med operatör. I tidsstudiens mätningar gjordes två 

parallella mätningar, en på operatören och en på kapsågen. Kapsågens mätning 

utfördes med syfte att undersöka kapsågens utnyttjandegrad, det vill säga hur mycket 

kapen arbetade i förhållande till totala mättiden. Operatörens mätning genomfördes 

med syftet att kartlägga hur mycket tid som spenderades på respektive 

operationssteg.  

Analys gjordes på den insamlade datan och två scenarier med olika 

förbättringsförslag presenterades. Utnyttjandegraden vid kapstationen uppkom till 

15,95 %. Vid förändrat arbetssätt och förflyttning av utvalda aktiviteter, kan 

ställtiderna reduceras och slöserier elimineras. Utnyttjandegraden kan med dessa 

åtgärder komma upp i drygt 23 %, en ökning med nästan 50 %. Enligt denna studie 

kan produktionen öka med 71,6 %, om företaget väljer att investera i 

robotautomation.  
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Summary 

The Swedish timber house industry is facing serious problems of productivity due to 

increasing production costs and an inadequate production development. Many 

companies are facing production-related bottlenecks affecting their profitability in a 

negative way. At the same time, companies want to increase their production 

capacity as the market grows stronger. 

The purpose of the study is to examine how a process of a manufacturing industry 

can become more efficient and gain an increased understanding of the production 

development. The study will evaluate the utilization rate of a process in a Swedish 

wooden house producer and investigate the process in order to provide suggestions 

for improvement. The study will serve as a pilot study for future investment or 

centralization of production. The study was conducted at Svensk Husproduction AB 

located in Bromölla and produces prefabricated houses in wood.  

The primary data used are observation, interviews and surveys. The measurements 

were made as a time study where an operator's approach was measured. Operation 

steps at the workplace were established by observations and interviews with the 

operator. The time study was performed by using Visual Basic, an add- in Excel, 

where each step is measured separately. In the time study were two parallel surveys 

made, one on the operator and one on the crosscut saw. Crosscut saw survey was 

performed to examine the crosscut saw utilization, ie how much the cutter worked in 

relation to the overall measurement time. 

Analysis on the collected data were done and two scenarios with various 

improvement proposals were presented. The utilization rate at the cutter appeared to 

15,95 %. With a change in approach and movement of selected activities, the setup 

time is reduced and wastage eliminated. The utilization rate can with these provision 

reach over 23 %, an increase of almost 50 %. If the the company choose to invest in 

robotic automation can production increase, according to this study, by 71,6 %. 
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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur en process i en tillverkningsindustri kan 

effektiviseras och få en ökad förståelse kring produktionsutveckling. Studien ska 

utvärdera utnyttjandegraden för en process hos en svensk träshustillverkare och 

undersöka processen för att kunna ge förslag på förbättringsåtgärder. Examensarbetet 

utfördes på Svensk Husproduktion AB som ligger i Bromölla och tillverkar 

prefabricerade småhus i trä. Tidsstudier har utförts dels på en operatör vid en 

arbetsstation, dels på maskinen som operatören arbetar vid. Syftet med tidsstudien är 

att få fram utnyttjandegraden på maskinen, samt att räkna ut operationstider för olika 

produktvarianter. När nuläget analyserades kunde forskaren konstatera att vid ökad 

produktion är den undersökta processen en flaskhals. Baserat på mätningar, 

observationer och intervjuer analyserades data och genom olika förbättringsförslag 

kan utnyttjandegraden vid processen öka till önskad nivå och flaskhalsen elimineras. 

Förbättringsförslagen utgår från att eliminera slöseri och öka andelen värdeskapande 

tid. Förslagen presenterades i två olika scenarier beroende på om företaget väljer att 

investera i robotautomation eller att förändra arbetsmetod och bemanning vid 

arbetsstationen.  

Nyckelord: Utnyttjandegrad, slöseri, värdeflödesanalys, processflödesanalys, 

flaskhals, tidsstudie.  
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Förord 

Fallstudien genomfördes som examensarbete inom programmet Skog- och Träteknik 

vid Linnéuniversitetet. Studien är gjord på uppdrag av Svensk Husproduktions AB 

och ett särskilt tack vill därför tillägnas till all berörd personal för förståelse och hjälp 

längs arbetets gång. Idén till examensarbetet är initierad av Jonas Rubin, fabrikschef 

på Svensk Husproduktion AB i Bromölla.  

Särskilda tack vill även riktas till personer som varit till stor hjälp och gjort 

examensarbetet möjligt: 

Tobias Schauerte, handledare: Tobias har granskat och givit feedback under studiens 

gång. Hans goda erfarenhet inom ämnet har gett forskaren guidning och rådgivning 

när tvivelaktigheter uppkommit.  

Jonas Rubin, fabrikschef på Svensk Husproduktion AB: Jonas har bidragit med 

ingående fakta och kunskaper inom företaget och branschen i sin helhet.  

Viktor Nilsson, produktionstekniker på Svensk Husproduktion AB: Viktor har varit 

till stor hjälp i samband med metodval och fungerat som ett stöd längs hela studien. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Den nuvarande bostadsbristen i Sverige kräver att det byggs mer hus för att 

inte ytterligare öka bostadsbristen (Schauerte, 2015). Boverket uppskattar 

behovet av nya bostäder till 461 000 under perioden 2015-2020 (Boverket, 

2016), drygt 77 000 per år. Under 2015 färdigställdes nästan 37 000 nya 

bostadslägenheter och 9038 av bostäderna utgjordes av småhus (Statistiska 

centralbyrån, 2016), vilket är långt under boverkets uppskattade behov.  

Utvecklingen inom husproduktion går mot ökad andel prefabricering av 

halvfabrikat där möjligheten finns. Väggar och takstolar är exempel på delar 

som prefabriceras för så kallade modulhus och dessa halvfabrikat kan 

produceras i andra typer av produktionssystem, medan slutmonteringen sker 

i fast position. (Olhager, 2013) 

I Skandinavien har användandet av trä i byggnadsindustrin en lång tradition, 

inte minst i segmentet enfamiljshus (Eliasson, et al., 2015). En 

marknadsandel på runt 80-90% demonstrerar detta ganska klart (Schauerte, 

2015). Byggnadskostnaderna är idag för höga och måste minska för att 

övertyga beslutstagare att bygga i trä och göra boendet prisvärt för 

slutkunden. (Schauerte, 2015) 

Efter den senaste ekonomiska nedgången och sjunkande orderingången för 

enfamiljshus i trä, börjar nu orderkvantiteterna på den svenska marknaden 

peka uppåt igen (Schauerte, et al., 2015). Trots det kommer den svenska 

trähusindustrin möta allvarliga problem i produktivitet på grund av ökande 

produktionskostnader och en otillräcklig produktionsutveckling (Schauerte 

& Lindblad, 2015). Trähusindustrin har låg produktivitet och en låg 

automationsnivå, vilket i sin tur leder till långa ledtider från beställning till 

leverans (Eliasson, et al., 2015). Många företag står inför 

produktionsrelaterade flaskhalsar som påverkar deras lönsamhet på ett 

negativt sätt. Samtidigt vill företagen öka sin produktionskapacitet eftersom 

marknaden växer sig allt starkare (Schauerte, et al., 2015).  

Detta leder oss in på problemformuleringen:  

Hur kan produktionseffektiviteten ökas hos en trähustillverkare? 
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1.2 Mål och Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en process i en tillverkningsindustri 

kan effektiviseras samt få en ökad förståelse kring produktionsutveckling. 

Studien ska utvärdera utnyttjandegraden för en process hos en svensk 

träshustillverkare och undersöka processen för att kunna ge förslag på 

förbättringsåtgärder. Studien ska fungera som en förstudie för kommande 

investering eller centralisering vid produktion. Målsättning är att; 

 fastställa utnyttjandegrad och operationstider 

 ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder avseende produktion och 

beredning.  

1.3 Avgränsningar 

 Studien är avgränsad till ett företag.  

 Tidsstudien är avgränsad till en av kapsågarna.  

 Tider mäts endast på operatören vid gällande kapstation och rör inte 

truckförare, arbetsledare etc.  

 

1.4 Definitioner 

Nettotid: definieras som tiden maskinen arbetar. 

Nominell tid: total arbetstid, tillgängliga manminuter. 

Operationstid: definieras som ställtiden adderat med produkten av stycktid 

och partistorlek. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 + 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 × 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 

Ställtid: tiden från sista enheten i ett parti till första enheten i nästa parti 

(Olhager, 2013). Inkluderar omställning, vagn- och ställhantering, samt 

virkeshantering  

Utnyttjandegrad: ett mått på hur mycket maskinen utnyttjas i förhållande 

till den totala arbetstiden.  

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑑 (min)

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑑 (min)
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2. Metodologi 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt  

En induktiv undersökning tar utgångspunkt i empirin och därefter är målet 

att teoretisera runt resultatet för att bygga ny teori. I den deduktiva 

forskningen utgår forskaren från en teori som sedan testas med empiri och 

jämförs ifall den stämmer eller inte. Målet med forskningen är att undersöka 

teorin och omformulera eller bygga vidare på den. (Forsell, 2012) 

Studiens vetetenskapliga angreppssätt: 

Studien anses vara av abduktiv karaktär, det vill säga en kombination av 

deduktiv och induktiv (Patel & Davidsson, 2011). Fallstudien utgår från 

befintliga teorier, som med anpassning tillämpas på ett företag för att få en 

djupare förståelse kring ämnet. Studien kommer även till stor del vara 

baserad på egna mätningar och observationer.  

2.2 Forskningsmetod 

Vid studier med stor andel mätdata sker ofta en kvantitativ analys, där 

statistiska metoder används för att bestämma duglighet, förstå variationer 

etc. (Sörqvist, 2004). Vid en kvantitativ metod är mätning ett grundläggande 

och vanligt sätt att konstatera något. Statistik betyder i vardagligt tal olika 

slag av siffermaterial som sammanställs i tabeller och diagram. Det 

statistiska arbetet innebär att man samlar in sifferuppgifter, genom 

exempelvis intervjuer, enkäter eller databaser. På grund av att det är svårt att 

snabbt få en överblick över mycket siffervärden, försöker man sammanfatta 

viktig information. Detta sker vanligtvis genom att lägga ihop antal, ange 

procentandelar och genomsnitt. Därefter kan man gå vidare och analysera 

samband för att kunna förklara och dra slutsatser. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2014) 

Ifall det inte finns tillräckligt mycket mätdata att tillgå för att göra en 

kvantitativ analys, kan man istället göra en kvalitativ analys av den 

nuvarande produkten eller processen. Syftet med en kvalitativ analys är att 

bilda förståelse för objektet som valts genom att samla in och analysera fakta 

om processen eller produkten, dess sätt att fungera eller de resultat som 

uppnås. Det finns olika sätt att utföra kvalitativa analyser och flödesanalys, 

flaskhalsanalys, tidsanalys eller värdeanalys är några vanliga metoder som 

används vid undersöknings av processer. (Sörqvist, 2004) 

Studiens forskningsmetod: 

I studien har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvantitativa 

metoden består av mätningar, som har kompletterats upp med hjälp 
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kvalitativa observationer och intervjuer för att skapa förståelse kring 

processen.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

Vid en fallstudie undersöks ett få antal objekt i olika avseenden. Fallstudier 

bygger ofta på information från flera olika källor och de kan därför omfatta 

både kvantitativa och kvalitativa data. På grund av att många 

forskningsresultat presenteras abstrakta och avpersonaliserade, är det svårt 

att få andra än specialister att förstå vad som är gjort och att dra praktisk 

nytta av erfarenheterna. I fallstudier möter man vanligen människor i det 

verkliga livet, stämningar och situationer som har en högre 

igenkänningsfaktor. En fallstudie har vanligen tre särdrag: 

 betoning av aktörsrollen 

 studier av historiska förlopp 

 en god förmåga att kommunicera med verkligheten. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 

Studiens undersökningsmetod: 

Studien behandlar ett enskilt, verkligt fall på ett företag och innehåller både 

kvantitativ och kvalitativ data. Syftet med undersökningen är att undersöka 

en del av processen och skapa en förståelse kring hur det fungerar, vilket till 

stora delar speglar grunderna i en fallstudie.  

2.4 Datainsamling 

Primärdata samlas in genom observationer och mätningar. Det är direkt data 

som behövs samlas in genom observationer, mätningar, respondenter etc. 

Fördelen med primärdata är att man kan anpassa sin fråga efter den data som 

samlas in. Nackdelen är att det ofta tar lång tid och att det även blir en 

kostnadsfråga. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 

Sekundärdata är data som redan finns insamlade i bland annat register, 

databaser eller arkiv. Tillgänglig data används bland annat för att ge 

orientering inom det aktuella området, för att få en överblick av hur liknande 

undersökningsproblem behandlats tidigare och ge relevanta uppgifter för den 

egna undersökningen. Fördelen med sekundärdata är att tillgängligheten är 

god och det är ett billigare alternativ än primärdata. Nackdelen är att det är 

svårt att anpassa en fråga efter den data som samlas in. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014) 
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En tidsstudie är en så kallad direktanalys, det vill säga att arbetet analyseras 

direkt genom undersökning av arbetets utförande. Syftet med en tidsstudie är 

att fastställa ställtid och stycktid för en specifik operation och produkt. 

Metoden tillämpas vanligtvis vid operationer med högt ställda krav på 

beskrivning av rörelsemönster och på ett detaljerat sätt vill styra operatören 

till ett visst tillvägagångssätt vid operationen. Vid en tidsstudie används 

stoppur eller videoupptagning för att mäta synligt och repetitivt rutinarbete. 

(Olhager, 2013) 

Genom att mäta tidsåtgången längs ett flöde kan processens ledtider 

analyseras. Genomloppstider för en hel process, tidsåtgången för olika steg i 

processen eller i det enskilda arbetet är exempel på olika perspektiv som kan 

mätas med hjälp av tidsstudier. Med hjälp av analyser kan ledtiderna för 

processerna reduceras med hjälp av olika typer av åtgärder. (Sörqvist, 2004) 

En intervju innebär en situation där intervjuaren ställer frågor till en person 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En kvalitativ intervju är inriktad på 

att skapa en djupare förståelse för den som intervjuas eller ett specifikt 

frågeområde. Frågorna är öppna och utrymme för följdfrågor och sidospår 

finns. (Forsell, 2012). Vid en fallstudie används ofta intervjuer som är öppna 

och mindre strukturerade, där ordningsföljd och ordalydelse inte har någon 

betydelse och man vill hellre komma åt den intervjuades sätt att se på saken. 

(Merriam, 1993) 

Genom direkt observation av händelser kan man studera olika former av 

rörelser, arbetssätt och beslutstagande. Vid tillträde till platsen där händelsen 

utspelar sig, kan man samla in förstahandsinformation genom direkt 

observation. Vid induktiva studier är observationer vanligt förekommande, 

eftersom att undersökaren ofta inte har någon bestämd referensram utan 

snarare använder sig av observationerna för att finna vilka frågor som 

behöver närmare studier. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Den 

deltagande observationen är en av de viktigaste metoderna vid en fallstudie 

och i kombination med intervju möjliggör den en holistisk tolkning av 

situationen. (Merriam, 1993) 

Studiens datainsamling: 

Studien omfattar både insamling av primär och sekundär data. De primära 

källorna som har använts är observationer, intervjuer och mätningar. 

Mätningarna gjordes som en tidsstudie där en operatörs arbetssätt mättes. 

Operationsstegen vid arbetsplatsen fastställdes med hjälp av observationer 

och intervjuer med operatör. Tidsstudien genomfördes med hjälp av Visual 

Basic, ett tilläggsprogram i Excel, där varje moment mättes var för sig. I 

tidsstudiens mätningar gjordes två parallella mätningar, en på operatören och 

en på kapsågen. Kapsågens mätning utfördes med syfte att undersöka 

kapsågens utnyttjandegrad, det vill säga hur mycket kapen arbetade i 

förhållande till totala mättiden. Mätningen på operatören genomfördes med 

syftet att kartlägga tidsåtgången på olika aktiviteter kring arbetsstationen. 
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Intervjuerna kommer att vara av dels semistrukturerad form, dels naturliga 

konversationer. Den semistrukturerade intervjun kommer att ske efter 

tidsstudien för att få in konkreta svar på den information som saknas. Under 

tidsstudien kommer det att kontinuerligt finnas naturliga konversationer med 

operatör, förman och produktionstekniker för att få svar på mindre frågor 

och för att bidra till en bredare informationsinsamling. De sekundära 

källorna som använts har varit internetsidor, dokument och litteratur. 

Dokumenten är kapfiler som varje operatör arbetar utefter. Kapfilerna 

skickas från beredningen och innehåller data om längder, dimensioner och 

antal brädor som ska kapas. Men hjälp av den informationen, tillsammans 

med tidsstudien, kan kaphastigheten räknas ut för respektive sortiment.  

2.5 Sanningskriterier 

Validitet handlar om undersökningen har undersökt det som var avsett att 

studera (Forsell, 2012). ”Förmågan av mäta det som man avser av att mäta” 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Reliabilitet kommer ur engelskans reliable – tillförlitlig (Forsell, 2012). 

Begreppet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas, det vill 

säga om man får samma resultat vid upprepning av undersökningen 

(Merriam, 1993). En metod eller ett angreppssätt bör för att ha hög 

reliabilitet vara oberoende av undersökare och av undersökta enheter. 

Reliabilitet är ett stort problem i tolkande utredningar och mätningar med 

klocka kan också vara felaktig. Användning av sifferuppgifter kan ge ett 

starkare intryck av exakthet än vad de i verkligheten står för.  (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014) 

Vanligen ser man objektivitet som saklighet och opartiskhet. Saklighet 

innebär att man redovisar känd fakta. Opartiskhet innebär att man inte 

kopplar sin beskrivning till en aktörs perspektiv. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2014) 

Studiens sanningskriterier: 

Vid val av böcker och artiklar har en litteraturstudie gjorts för att få tag på 

källor som anses vara högt reliabla och validerade. Många av de källorna 

som studien använder sig av känner författaren till sedan tidigare, då de 

använts som studielitteratur vid tidigare kurser under studietiden.  

Intervjuer och samtal har skett med operatör, förman, fabrikschef och 

produktionstekniker. Frågorna har varit anpassade till den intervjuade och 

det har funnits plats för följdfrågor och öppna svar. Frågorna kontrollerades 

av fabrikschefen så att frågor ställdes till personal med rätt kompetens kring 

ämnet.  
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Mätningen gjordes över en längre tid, cirka 50 timmars tidsstudie, för att 

minimera slumpmässiga faktorer. Kombinerar primär och sekundärdata för 

att påvisa att resultatet är reliabelt.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Processflödesanalys 

Vid kartläggning och analys av processer är processflödesanalys en 

fördelaktig metod. Det är en metod som tillför värde när man vill studera 

kostnader och tidsåtgång för olika aktiviteter i en process. (Jonsson & 

Mattsson, 2011) Processflödesanalys är en metod som används vid 

detaljerad dokumentering av aktiviteter. Vid beskrivning och analysering av 

bland annat processer, används huvudsakligen olika typer av scheman och 

diagram. De valda analyserna kan ha olika syften och därför varierar 

detaljeringsgrad och informationsinnehåll i en processflödesanalys. 

Produktionsförlopp och kartläggning av operationer är exempel på analyser 

där metoden är användbar. De grundläggande stegen i en 

processflödesanalys är följande:  

 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna.  

 Dokumentera processen som helhet. 

 Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar.  

 Rekommendera lämpliga processförändringar. 

 Genomföra beslutande förändringar.  

(Olhager, 2013) 

3.2 Lean 

Lean omfattar övergripande strategier och filosofier angående hur en 

verksamhet skall drivas på ett resurssnålt och kundorienterat sätt (Sörqvist, 

2004). Lean går i huvudsak ut på att undvika alla former av slöseri, 

aktiviteter som inte skapar värden. För att eliminera dessa aktiviteter är det 

viktigt att identifiera det som inom Lean kallas för värdeflöden. (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

3.2.1 Värdeflödesanalys 

Syftet med en värdeflödesanalys är att klarlägga vilka steg i ett 

produktionssystem som är värdeskapande respektive icke-värdeskapande, 

men som trots det är nödvändiga. Vanligtvis delas aktiviteterna in enligt 

följande tre kategorier: 

 värdeskapande aktiviteter 
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 icke-värdeskapande aktiviteter  

 nödvändiga, men icke-värdeskapande aktiviteter. 

Exempel på värdeskapande aktiviteter är förädling av råmaterial eller 

montering av halvfabrikat. Värdeskapande aktiviteter definieras som 

aktiviteter som skapar en förändring av produkter och svarar mot det 

gradvisa framställandet av produkten. 

Till de icke-värdeskapande aktiviteterna hör lagring och transporter. 

Generellt sett är icke-värdeskapande aktiviteter sådana som ligger bakom 

tids- och kostnadsförluster utan att addera värde.  

Den tredje kategorin omfattar aktiviteter som bidrar till en effektiv 

transformationsprocess för produkten. Planering av inköp, produktion och 

leveranser samt prognostisering är aktiviteter som möjliggör att de direkta 

värdeskapande aktiviteterna kan utföras på ett effektivt sätt. Av den 

anledningen brukar även informationsflödet kopplat till planeringsaktiviteter 

ingå i en värdeflödesanalys.  

(Olhager, 2013) 

3.2.2 Eliminera slöseri 

Lika viktigt som det är att förstå vilket värde som ska skapas, är det att förstå 

att hur man kan identifiera och eliminera slöseri för att öka 

flödeseffektiviteten. Inom Lean talar ofta om olika typer av slöseri (som på 

japanska heter ”muda”):  

Överproduktion. Överproduktion syftar till att produkter är färdiga innan det 

finns ett behov av dem. Att producera för tidigt, för mycket, eller för fort är 

slöseri. Produktion av produkter som inte direkt når kunder skapar inte något 

värde.  

Väntan. Delar eller personal som väntar på en arbetscykel innebär slöseri. 

Om en operatör eller maskin måste vänta på nästkommande processteg eller 

på olika slags resurser, så skapas det information.  

Onödiga transporter. En transport i sig skapar inget värde. Transporten tar i 

själva verket resurser och tiden för transporten adderas till ledtiden. Om man 

kan eliminera en transport genom omorganisation av värdeflödet så har man 

eliminerat slöseri.  

Onödig tillverkning: Överarbetade aktiviteter som skulle kunna förenklas 

eller bearbetning av produkter i fel maskin eller med fel utrustning (Olhager, 

2013).  

Onödiga lager. Lager som inte möter något behov. (Olhager, 2013)  
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Onödiga rörelser. Onödiga rörelser som en medarbetare behöver göra är 

slöseri. Förflyttning av material och människor inom en process bör 

minimeras.  

Defekter. Omarbetning och produktion av defekta enheter är tydligt slöseri 

och även olika kontroller innebär slöseri i form av arbete och tid (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Defekter kan även bero på fel som uppstår i samband med 

fel i arbetsinstruktion, under leverans eller under tillverkning (Olhager, 

2013). 

Outnyttjad kreativitet. Många företag och organisationer tar endast tillvara 

på en bråkdel av den potential som deras personal besitter. Förlusten av att 

inte engagera eller lyssna på sin personal kan leda till förluster i tid och 

potentiella förbättring och räknas som ett stort slöseri. (Bergman & Klefsjö, 

2012) 

3.2.3 Pull och push 

Materialstyrning kategoriseras vanligtvis mellan så kallad pull- och 

pushbaserad styrning. Materialstyrning är av pullkaraktär om 

materialförflyttningen sker på initiativ av den förbrukande aktören i 

materialflödet. Om materialförflyttningen sker utan att den förbrukande 

aktören har auktoriserat aktiviteten är materialstyrningen av pushtyp. Vid 

pushbaserad styrning sker förflyttningen eller produktionen istället på 

initiativ av den producerande aktören eller av en planeringsinstans i form av 

planer eller direkt order. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Skillnaden mellan styrningarna är vem som initierar materialförflyttningen 

eller värdeförädlingen. Vid pullprincipen får ingen produktion eller 

förflyttning äga rum utan att mottagaren eller förbrukaren har beordrat dem. 

Många olika typer av materialstryningsmetoder kan tillämpas inom ramen 

för både pull- och pushbaserad styrning. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

3.3 Materialflödet 

Materialflödet från ursprunglig källa till slutgiltig förbrukare ses traditionellt 

som logistikens primära flöde. Det representerar ofta stora värden som har 

direkt påverkan på miljön och kräver stora resurser för att genomföras. För 

ett tillverkande företag flödar komponenter och råvaror genom företaget och 

produkter flödar ut från företaget. Materialflödet kan kartläggas inom ett 

företag och analyseras för att bland annat sänka genomloppstider. (Jonsson 

& Mattsson, 2011) 

Förråd, produkter i arbete och färdigvarulager är de tre grundläggande 

typerna av lagerhållning. Förråd innebär råmaterial och artiklar som är 

avsedda för vidarebearbetning eller montering. Produkter i arbete (PIA) 
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omfattar artiklar under bearbetning, halvfabrikat i lager mellan 

arbetsstationer. Omfattar hela produktionsledtiden, även kötid som kan 

kallas för saker i vila (SIV). Den tredje och sista grundläggande formen av 

lagerhållning är färdigvarulager (FVL). FVL är slutprodukter som är redo 

för leverans till kund. (Olhager, 2013) 

3.4 Produktivitet 

Produktivitet är i huvudsak en inställning till framsteg, det vill säga att man 

hela tiden söker ständig förbättring på den existerande processen. Det är 

viljan att förbättra dagens produktion utan hänsyn till hur bra den är. 

Produktivitet är även den ständiga tillämpningen är nya metoder och teorier. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

God inre effektivitet avses vanligen låg kostnad per producerad enhet och 

används främst för jämförelser över tiden och mellan produktionsenheter. 

Verkningsförmågan kan till exempel mäta antal producerade enheter per 

maskintimme eller per arbetskraftstimme. (Olhager, 2013) 

3.5 Kapacitet 

Hur mycket kapacitet som behövs bestäms av efterfrågan på produkten. 

Enligt Olhager (2013) avser kapacitet ”den arbetsmängd en 

produktionsresurs kan utföra under en given period”. Den tillgängliga 

kapaciteten kan justeras med hjälp av investeringar, ökning av personal, 

övertid eller skiftarbete. Övertid ses oftast som en lösning på kort sikt för att 

anpassa kapaciteten för det aktuella behovet. Men för att minska behovet av 

kapacitet kan man använda sig av utlego, reducerande ställtider, förflyttning 

mellan resurser eller minskade partistorlekar. (Olhager, 2013) 

 

3.6 Flaskhalsar och eliminering av flaskhalsar. 

En flaskhals begränsar flödet i hela värdekedjan. Oftast ser man flaskhalsen 

som en maskin som begränsar kapaciteten i produktionssystemet, men 

flaskhalsen kan vara av annat slag. Det kan vara råvarutillgången eller 

marknaden som är begränsande för produktionen och det är då en flaskhals. 

(Olhager, 2013). 

I varje flöde finns det trånga delar, så kallade flaskhalsar. Flaskhalsen som 

genererar i det sämsta flödet kommer att påverka den totala 
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genomloppstiden i systemet, Figur 1. Det är därför viktigt att fokusera på 

förbättringsinsatser till denna flaskhals. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 
Figur 1: flaskhalsbeskrivning i tillverkande process.  

På grund av att flaskhalsen begränsar flödet genom hela produktionen vill 

man utnyttja denna till max, det vill säga att utnyttjandegraden bör vara 100 

%. Det innebär att flaskhalsen inte får stå still och material måste finnas 

tillgängligt för bearbetning hela tiden. Materialet bör dessutom vara 

kvalitetskontrollerat, eftersom det vore slöseri med resurser om flaskhalsen 

bearbetar felaktiga produkter. Flaskhalsen blir den styrande resursen i ett 

produktionssystem och övriga resurser underordna sig flaskhalsens 

kapacitet. De övriga resurserna har per definition överkapacitet. Detta 

innebär också att man helst ser att flaskhalsen utgörs av en dyr resurs. Om 

det vore en billig resurs skulle det vara relativt sett enkelt att investera bort 

flaskhalsen. Det är rimligare att låta en dyr resurs styra 

produktionssystemets totala kapacitet. (Olhager, 2013) 

För att finna och eliminera flaskhalsar kan följande metod användas:  

1. Identifiera flaskhalsen. 

2. Ta beslut hur flaskhalsen skall utnyttjas. 

3. Underordna allt annat till detta beslut. 

4. Öka flaskhalsens kapacitet. 

5. Om flaskhalsen har eliminerats – börja om från punkt 1.  

(Olhager, 2013) 
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4. Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 

Svensk Husproduktion AB grundades 2012 och producerar och marknadsför 

prefabricerade småhus under varumärkena Nordiska hus och LB-Hus. 

(Svensk Husproduktion AB, u.d.) 

1957 grundades LB-Hus i syfte att tillverka nyckelfärdiga hus på 

totalentreprenad. LB-Hus har sedan starten byggt fler än 43 000 hus och har 

mer än fördubblat sina marknadsandelar under år 2015. (LB-Hus, .) 

Företaget har sitt huvudkontor och sin produktion i Bromölla och har cirka 

90 anställda. LB-Hus är ägare till Skandinaviens modernaste 

husproduktionsanläggning och i fabriken arbetar man med allt från slå i spik 

till att styra högteknologisk utrustning. (LB-Hus, u.d.) 

Svensk Husproduktion ABs anläggning består av ett 125 000 m2 stort 

fabriksområde, varav 50 000 m2 är under tak. Deras resurser består bland 

annat av robottillverkning av lättreglar och en högt automatiserad 

måleriavdelning. Fabriken innehar 5 stycken produktionslinjer för 

ytterväggar och en produktionslinje för bärande innerväggar. Företaget har 

även en produktionslinje för garage, samt bjälklag. Kapaciteten i fabriken 

ligger på cirka 3 hus eller 170 löpmeter vägg per dag, men för nuvarande 

tillverkar de ungefär 1 hus dagligen. (Rubin, 2016) 

Svensk Husproduktion AB arbetar med linjeproduktion av innerväggar och 

ytterväggar. Reglar, syll, hammarband och övriga sågade detaljer kommer 

till linjeproduktionen med färdigkapade dimensioner. Det finns sammanlagt 

åtta kapstationer i produktionen, varav 5 datakapar och 3 skivkapar. Filer 

optimeras och skickas till operatörerna vid kapsågarna för en effektiv och 

exakt kapning. (Rubin, 2016) 

Enligt fabrikschefen Jonas Rubin, räknar Svensk Husproduktion AB med att 

öka sin kapacitet med ungefär 50 % inom de kommande åren. Jonas ser 

kapstationen som kapar panel och gles som en kommande flaskhals vid 

utökad produktion. Kapstationen är idag bemannad med en operatör som 

kapar vid stationen under hela veckan, men skulle efterfrågan från linjerna 

att öka kommer operatören med nuvarande arbetssätt inte att hinna med. 

(Rubin, 2016) 
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4.2 Processflödesanalys 

Operatörens arbetsmetod har undersökts genom observation och intervju 

med operatören. Arbetsmetoden visas grafiskt genom Figur 2 och Figur 3 

och presenteras här i skriftlig form. 
 

 
Figur 2: processkarta vid kapstation.  

En kaporder börjar med omställning vid datakap till kaplista och eventuella 

justeringar i kaplistan, beroende på om den innehåller lagerartiklar. Därefter 

kontrollerar operatören ifall material finns vid arbetsplats, varefter 

operatören ringer efter truckförare eller hämtar material på egen hand. 

Materialet körs in genom att virket ställs på räls och körs in genom port till 

kapstationen. Ifall material finns vid kapstation, går operatören vidare till att 

hämta vagn eller ställ, som det kapade virket ska lastas och staplas på.  

Nästa skede i arbetsgången är aktiviteter som rör kapningen och inleds med 

att operatör bär, med handkraft, upp materialet på matningsbordet. Hur 

många brädor som ska bäras upp bestäms och visas i kaplistan och varierar 

från 1-6 stycken brädor. När materialet lagts upp på arbetsbordet startar 

matarbordet att mata fram virket genom kapen, som längdkapar materialet 

efter förutbestämda längder. Under tiden kapen arbetar uppstår en väntetid 

för operatören som på grund av ett för kort utmatningsbord måste vara 

beredd på att lasta av materialet. Materialet lastas av till ställ eller vagn, där 

det staplas upp längdvis och märks med dess längd i ändträet. Aktiviteterna 

som rör kapningen upprepas till kaplistan är slut och alla detaljer är 

färdigkapade. Bilder på vagn, ställ, stapling, avlastningbord och 

inmatningport finns i Bilaga 6.  

Om de kapade detaljerna lastas av på ett ställ buntas dem med band för att 

hålla stabilitet vid transport. Om det är stående panel som kapas, så oljas och 
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målas ändträet för att skydda träet mot inträngning. Därefter lämnas vagnen 

eller stället på mellanlager innan det hamnar i linjeproduktionen. 

 

 
Figur 3: processförlopp vid kapstation 

Vid kapstation uppstår även följande aktiviteter:  

 Hakning: urkapning och hakning till fönsterdetaljer. Aktiviteten 

sker vid annan kap.  

 Övrigt: kapning vid annan kapstation och kortare övriga moment.  

 Paus: kaffepaus.  

 Diskussion: med truckförare, montörer, förman etc.  

 Beredningsproblem: order saknas och operatör måste uppsöka 

produktionsberedare för att få fram order.  

 Omarbete: operatör gör om tidigare felaktigt gjorda detaljer.  

 Dataproblem: datorn hänger upp sig och kräver omstart.  

 Maskinfel: Bitar som fastnar i maskin mm.  
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4.3 Värdeflödesanalys 

Operatörens aktiviteter kring kapstationen delades upp i värdeskapande 

aktiviteter, icke-värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviter 

som är nödvändiga.  

De värdeskapande aktiviterna är de som förändrar produktens egenskaper 

och i det här fallet är det endast kapning, hakning och olja/färga ändträ som 

uppfyller kriterierna för värdeskapande. Stapling och märkning har valts att 

kategoriseras som värdeskapande på grund av att de tillför värde för nästa 

steg i processen.  

Icke-värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte tillför värde till 

processen och består i detta fallet av väntan, omarbete, data-, maskin- och 

beredningsproblem.  

Nödvändiga, men icke-värdeskapande aktiviteter, är aktiviteter som är 

nödvändiga för processen men som inte tillför något värde för kund eller 

processen. En stor andel av de nödvändiga aktiviteterna är hantering av 

material, som exempelvis pålastning, avlastning och virkeshantering. 

Resterande aktiviteter går att avläsa i Figur 4 och är markerade med gul färg.  

Fördelningen mellan aktiviteterna visas i Figur 4 där fördelningens andel 

visas i procent och delas upp efter kategori. Aktiviteter med en inverkan 

mindre än 1 % visas inte i tabell men går att avläsa i tabellform i Bilaga 3. 

Datan har sammanställts från en stor mängd data och ett urdrag från 

tidsstudien finns i Bilaga 1.  
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Figur 4: visar värdeflödesanalysens fördelning av aktiviteter.  

4.4 Materialflödet 

Materialflödet kring kapen börjar vid förråd, där inköpt materialet förvaras. 

Gles går direkt från förråd till kapstationen. Panel går från förrådet igenom 

måleriavdelningen innan det når ett mellanlager för målad panel och hamnar 

därefter vid kapstationen. När materialet har nått fram till kapstationen 

skapas det ett lager som brukar kallas för saker i vila (SIV). När materialet 

sedan blir uppkapat blir de produkter i arbete (PIA), för att efter avlastning 

till ställ gå tillbaka till SIV.   

4.5 Utnyttjandegrad   

Utnyttjandegraden vid kapstationen är idag cirka 16 %. Utnyttjandegraden 

har beräknats beroende på hur mycket tid kapen är i arbete jämfört med den 

totala arbetstiden.  

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑑

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑
=

475

2977
= 15,95 % 

 

Nominelltid: total arbetstid i minuter. Den sammanlagda tiden från 

mätningarna i minuter, se Bilaga 3.  
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Nettotid: utgör tiden som kapen arbetar i minuter. Kaptiden är den tid som 

kapen är i arbete, det vill säga från det att matarbordet börjar mata fram 

virket tills det har gått tillbaka till sitt ursprungsläge. Tiden kommer från 

kapens tidsstudien och ett utdrag från mätningarna visas i Bilaga 2.  

4.6 Slöseri 

Vid kapstationen uppstår olika former av slöseri. Aktiviteterna som 

kategoriserades som slöseri tillför inte något värde till varken process eller 

produkt. Det slöseri som upptar mest tid för operatören är onödig väntan och 

står för 71 % av slöserierna, se Figur 5. Defekter kategoriseras i denna studie 

som omarbete och innebär att operatör har producerat defekta enheter som 

kräver omarbetning. Övriga slöseriers fördelning går att läsa av i Figur 5. 

Datan kommer från tidstudien och deras inverkan på den totala mättiden 

visas i Bilaga 3.  

 
Figur 5: visar slöseriernas fördelning i procent. 

4.7 Operationstider 

För att undersöka om kapstationen är en flaskhals har forskaren valt att 

räkna ut operationstider för att ta reda på hur många hus operatören kapar till 

per vecka. Genom att räkna ut hur många hus som kan kapas per vecka med 

nuvarande arbetssätt och bemanning kan beslut tas om kapstationen bör 

beaktas och behandlas som en flaskhals. Operationstiden beräknas från att 

en order börjar behandlas till nästa order påbörjas.  

Vid varje operationstid noteras även ordernummer och husdel, för att i 

efterhand sammanställa antalet löpmeter som kapades. Bilaga 9 visar ett 
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exempel på hur forskaren sammanställer en kaplista, där röda siffror är 

lager- och standardlängder och gröna siffror är längder som kapas av 

operatören. Notera att det i bilagan visas längder i millimeter. Därefter 

sammanställde forskaren operationstider och antalet löpmeter för varje 

kaplista, se Bilaga 7 och 8, och räknade ut ett medelvärde för varje husdel.  

 
Tabell 1: mätdata från stående panel. Operationstider kommer från tidsstudie och löpmeter från 

sekundärdata. 

Husdel Löpmeter Operationstid [min] 

Ytterväggar 643 192,7 

Garage 93 44,5 

Gavlar 353 106,6 

Totalt 1089 343,8 

Operationstiden för liggande panel var något högre jämfört med stående 

panel, jämför Tabell 1 och Tabell 2.  

 
Tabell 2: mätdata från liggande panel. Operationstid kommer från tidsstudie och löpmeter från 

sekundärdata. 

Husdel Löpmeter Operationstid [min] 

Ytterväggar 894 243 

Gavlar 207 186 

Totalt 1101 429 

 

För att få en närmare bild av hur mycket panel och gles som operatören 

kapar analyseras sekundärdata från 25 stycken hus, i syfte att få fram hur 

mycket som kapas till ett medelhus, se Tabell 3Tabell 3. Sekundärdatan kan 

även ses i Bilaga 5 och 6 för varje enskild order. Vid kapning till ett hus med 

liggande panel ligger resultatet från medelhuset över tidsstudiens mätdata. 

Den stående panelens sekundärdata ligger jämförelsevis lägre än forskarens 

mätdata från tidsstudien. Under tidsstudien mättes inga tider på aquapanel, 

en cementbaserad panel, som vid beräkning av sekundärdatan förekommer 

vid 20 % av husen.  
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Tabell 3: beräkning av medelhuset. Består av sekundärdata från 25 stycken hus. 9 med liggande 

panel, 11 med stående och 5 stycken med aquapanel. 

Hustyp Kapade detaljer Kapade löpmeter 

Liggande panel 743,2 1 365,1 

       Ytterväggar 671,2 1 132,1 

       Garage/sidobyggnad 10 26 

       Gavel 62 207 

Stående panel 716,2 1 051,4 

       Ytterväggar 393,2 620,2 

       Garage/sidobyggnad 48 78 

       Gavel 275 353 

Aquapanel (endast gles) 306,6 465,6 

                                                                                                                                                  

Vid beräkning av medelhuset användes datan från tidstudien för att räkna ut 

en löpmeterhastighet, löpmeter/min (lpm/min). Löpmeterhastigheten för 

respektive sortiment användes därefter på sekundärdatan för att få ut vilken 

medeltid varje paneltyp ger.  

Stående panel: 

𝐿ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑎𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
=

1089

343,8
 =  3,17 lpm/min 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ö𝑝𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐿ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
=  

1051,4

3,17
=  332 min 

 

Liggande panel: 

𝐿ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑎𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
=

1101

429,7
 =  2,56 lpm/min 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐿ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
=  

1365,1

2,56
=  533 𝑚𝑖𝑛 

 

Tidsåtgången för ett hus med liggande panel tar 533 minuter, 128 minuter 

längre jämfört med stående panel, Tabell 4Tabell 4. Med hänsyn till hur 

många gånger respektive paneltyp förekommer har ett medelhus beräknats 

till 361 minuter.  
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𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡 =
∑ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ×  ℎ𝑢𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑠
 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡 =
533 × 9 + 332 × 11 + 117 × 5

25
=  361 𝑚𝑖𝑛 

 
 

Tabell 4: Beräkning av normhuset sett till tidsåtgång. Baserat på löpmeterhastigheten från tidsstudien 

och antal löpmeter från normhuset. Medelhuset är beräknat med hänsyn till antal hus per hustyp. 

Hustyp Medeltid [min] 

Liggande 533 

Stående 332 

Aqua 117 

Medelhuset 361 

 

Beräknat på att ett medelhus tar 361 min och att en arbetsvecka består av 40 

timmar, kapar operatören panel och reglar till 6,65 hus/vecka. Men 

operatören arbetar inte endast med kapning efter kaplistor, enligt operatören 

läggs det cirka 2,5 timme i veckan på att kapa upp lagerartiklar. Med det 

borträknat kapas panel och reglar till 6,23 hus/vecka enligt studiens mätdata.  
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6. Analys 

Enligt teoridelen är en aktivitet värdeskapande om den förändrar produkten i 

något avseende. Det finns tre värdeskapande aktiviteter kring kapstationen 

och de är kapning, hakning och olja/färga ändträ, på grund av att endast de 

två aktiviteterna förändrar produktens utseende, form eller egenskaper. Om 

man tar hänsyn till den aspekten utgör den värdeskapande delen 26 % av den 

totala tiden. Företaget anser dock att stapling och märkning också är 

värdeskapande aktiviteter eftersom de medför värde till nästa steg i 

processen.  

Att finna och eliminera slöseri, som är en del av Lean, är enligt teorin lika 

viktigt som att förstå vad som skapar värde. Vid kapstationen finns det en 

form slöseri som är extra tydlig och det är väntan. Men även onödiga 

rörelser, transporter och lager går att finna vid kapstationen. Dessa slöserier 

ska om möjligt elimineras för att öka flödeseffektiviteten.  

Materialstyrningen vid kapstationen är av push-karaktär på grund av att 

initiering till kapningen kommer från beredningslistor, som i sin tur kommer 

från planeringsinstansen. Det kapas även från direkt order, som är typiskt för 

ett push-styrt materialflöde. Råmaterialet hanteras däremot med pull-

karaktär, eftersom materialförflyttningen sker på initiativ av den förbrukade 

aktören, alltså operatören. När operatören är i behov av material kontaktas 

truckförare eller hämtas materialet på egen hand.  

Kapstationen är idag inte en flaskhals eftersom den inte begränsar 

produktionen. Vid ökad produktion, upp mot 50 %, kommer kapstationen bli 

en flaskhals och enligt teorin ska en flaskhals aldrig stå still och material ska 

alltid finnas tillgängligt för bearbetning. Om åtgärderna från teorin vidtas 

kommer den framtida flaskhalsen, enligt studiens mätdata, att vara 

eliminerad.  

Resultatet från beräkning av medelhuset visar vad som kan kapas fram om 

operatören befinner sig på arbetsplatsen under hela arbetsveckan och tar inte 

hänsyn till övrig tid på fabriken. Den verkliga tillverkningen resulterar, 

enligt operatör och produktionstekniker, kring 5 hus/vecka. Skillnaden kan 

även bero på att fördelningen mellan olika hustyper ser annorlunda ut från 

vecka till vecka och skiljer sig avsevärt i ledtid. Kommer det till exempel en 

större order på hus med Aquapanel, får operatören mycket tid över. Om det 

däremot kommer flera hus med liggande panel i rad, kommer operatören att 

hamna efter och stoppa upp linjeproduktionen.  
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7. Förbättringsförslag 

Frågan som studien undersöker var hur produktionseffektiviteten kan ökas 

hos en trähustillverkare. I detta kapitel kommer två scenarier presenteras 

med olika förbättringsförslag. Scenarierna presenteras med syftet att visa hur 

mycket utnyttjandegraden kan ökas med hjälp av olika förslag.  

7.1 Scenario 1: arbetsmetods- och bemanningsförändring.  

Första scenariot som forskaren har valt att lägga upp är det minst drastiska. 

Det första scenariot är uppdelat i en arbetsmetodsförändring och en 

aktivitetsfördelning mellan personal. Genom observation av operatörens 

arbetssätt har forskaren lagt märke till olika detaljer som går att förändra vid 

kapstationen.  

För att höja utnyttjandegraden vid kapstationen kan följande åtgärder vidtas 

vid scenario 1:  

 Förändra staplingsmomenten 

 Samkör hakningar 

 Göra nödvändiga moment vid väntan 

 Ha material nära arbetsstationen 

 Bättre kontakt med truckförare 

 Fördelning av aktiviteter till annan personal 

Staplingsmomentet är idag ett tidskrävande moment som kräver närmare 

analys. När operatören kapar panel till gavlar, staplas det kapade virket upp i 

längdordning med längsta virket längst ner, likt en pyramid. Enligt 

produktionstekniker och fabrikschef staplas den kapade panelen till gavlar 

om vid linjeproduktionen, vilket innebär att det staplingsmomenten är 

slöseri. Fönsterhakningar körs idag till ett hus i taget vid en annan kap, 

vilket gör det onödigt tidskrävande. Förslaget blir istället att samköra 

hakningar förslagsvis en gång i veckan, eftersom att hakningarna nästintill 

alltid har samma mått. Det största icke-värdeskapande momentet idag är 

väntan på kap. För att minska momentet väntan borde operatör få tillgång till 

längre utmatningsbord. Dagens något korta utmatningsbord leder till att 

operatör måste vara nära till hands för att ta emot och lasta av virket innan 

det trillar av. Ett längre bord skulle ge operatören en möjlighet att sysselsätta 

sig med nödvändiga aktiviteter, exempelvis stapling och pålastning under 

tiden som kapen arbetar.  



24 

Magnusson 

Aktiviteterna som går att förflytta till annan personal är förslagsvis 

virkeshantering, hakningar, buntning och olja/färga ändträ. Paus och 

diskussion beräknas ha samma fördelning som vid mätning, men resterande 

aktiviteter ökar linjärt beroende på tidsåtgången för aktiviteterna beräknas 

vara stadigvarande. Den nya fördelningen av aktiviteter, se Tabell 5, kan ses 

som riktvärden och är analyserade av forskaren tillsammans med 

produktionstekniker vid det undersökta företaget. Fördelningen leder till en 

ny utnyttjandegrad på drygt 23 %, vilket är en förbättring med 44-49 %.  

 
Tabell 5: visar förändring av utnyttjandegrad och ny utnyttjandegrad vid förändring av aktivitet.  

Moment Förändring i 

aktivitet 

Förändring 

utnyttjandegrad 

Ny 

utnyttjandegrad 

Pålastning 24-35 % 2,3-3,36 % 16,32-16-49 % 

Stapling  27-40 % 2,32-3,39 % 16,32-16,49 % 

Olja/färga 

ändträ 

Annan 

personal 

5,94 % 16,90 % 

Hakning 50-100 % 2,32-4,48 % 16,32-16,66 % 

Virkeshantering Annan 

personal 

7,38 % 17,13 % 

Buntning Annan 

personal 

4,25 % 16,63 % 

Väntan 100 % 6,84 % 17,04 % 

Total 44,69-49,04 % 23,08-23,77 % 

7.2 Scenario 2: Investering 

Scenario 2 är uppbyggt kring att företaget investerar i robotautomation, som 

hanterar materialet kring kapstationen. Pålastning, avlastning, stapling, 

märkning och datahantering blir de berörda aktiviteterna som ska hanteras 

av roboten. 

Steffen Landscheidt är doktorand på Linnéuniversitetet och forskar inom 

trärelaterad industri, med inriktning på robotlösningar och ökning av 

automationsgrad. Med hjälp av mina siffror från tidsstudien och egna 

mätningar har han kunnat räkna ut hur mycket kapen kan förbättras med 

hjälp av en automatisering. Beräkningarna utgår ifrån att kapen har en 

såghastighet på 30 meter per minut och att kapen hanterar en bräda åt 



25 

Magnusson 

gången. Dagens hantering tar cirka 36 sekunder/bit och med en 

automatisering beräknar Steffen hanteringen till 7,3 sekunder/bit. Det är en 

förbättring med 79,9 %. Operatörens aktiviteter vid kapen gör dock att den 

verkliga förbättringen blir något lägre. Aktiviteterna som operatören utför 

sker parallellt med robotens aktiviteter vid en kaporder. 

Medeltidshanteringen för varje bit är beräknat till 10,3 sekunder/bit, något 

högre än robotens hantering och ger en förbättring med 71,6 %, se figur 6 . I 

bilaga 11 finns samtliga beräkningar och mätvärden. (Landscheidt, 2016) 
 

Figur 6: beräkning av förbättring med automationsåtgärder 

Hantering Sek per bit  

Robotarbete 7,3 

Operatörsarbete 10,3 

Automatiskt 17,6 

  

Manuellt 36,3 

  

Förbättring 71,6% 
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8. Diskussion och slutsatser 

8.1 Resultatdiskussion 

Svensk Husproduktion ABs ambition var att undersöka arbetsmetoden och 

utnyttjandegraden vid en kapsåg som de ansåg vara kritisk, en möjlig 

flaskhals, vid ökad produktion. Beroende på om man vill investera, ändra 

bemanning eller endast ändra arbetsmetod finns det möjlighet att öka 

utnyttjandegraden till önskad nivå.  

Två olika scenarier har presenterats där båda förslagen innebär ökad 

kapacitet. Siffrorna ska endast ses som riktvärden och om Svensk 

Husproduktion AB vill investera i robotautomation eller förändra arbetet 

kring kapen, så ska siffrorna fungera som en förstudie och ett hjälpmedel till 

vad som bör undersökas närmare.  

För att investeringen av robotautomationen ska bli en lönsam affär krävs det 

i första hand att fler sortiment av virke kapas vid kapstationen. Vad som mer 

kan kapas vid kapstationen har forskaren inte kollat vidare på, men det som 

kapas behöver för enkelhetens skull ha ett liknande logistiskt flöde. Roboten 

bör utnyttjas maximalt eftersom det är en dyr investering och personal från 

resterande kapstationer kan frigöras.  

Nackdelen med investeringen är att anläggningen är stor och det skulle 

innebära fler och längre transporter eftersom linjeproduktionerna ligger 

utspritt över de olika delarna av anläggningen. Det kommer även krävas mer 

än en operatör för hinna med dagens moment kring kapen. Eventuellt en 

truckförare som sköter material in och ut och en operatör som sköter 

robotstyrning, hakningar, olja/färga.  

Scenario 1 leder till en utnyttjandegradsförbättring strax under 50 %, som 

var fabrikschefens prognos på framtida tillverkning. Investeringen kring 

scenario 1 handlar om ett förlängt utmatningsbord, som ska leda till att 

operatören får en effektivare arbetsmetod med mindre väntan och mer tid till 

nödvändiga aktiviteter. Förflyttning av virkeshantering till truckförare och 

eliminering av väntan är de två förändringarna som gör störst inverkan på 

förbättringen.  

Virkeshanteringen till kapstationen sköts idag till stora delar av operatören 

själv, det vill säga att med hjälp av truckkörning förser sig med det material 

som behövs. Genom intervjuer och samtal med operatör och annan personal, 

har det framkommit att operatören hämtar materialet på egen hand för att 

tiden finns och för att få ett mer varierat arbete. För att lösa ett framtida 

problem krävs det att operatör planerar sitt arbete och ser efter vilket behov 

av material det finns. Med hjälp av beredningslistorna som finns på 

arbetsplatsen kan operatören räkna ut vilket behov som kommer behövas. 
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Forskarens tidsstudie kan även bli ett hjälpmedel för att räkna ut när behovet 

finns.  

8.2 Metoddiskussion 

Metoden för studien har visat sig vara lämplig för genomförandet av arbetet. 

Tidsstudien, tillsammans med observationer och intervjuer har gett forskaren 

stor del användbar information som går att tillämpa i liknande studier. Med 

hjälp av teorin och studien hos ett företag har forskaren fått en ökad 

förståelse kring produktionsutveckling och hur man kan öka 

produktionseffektiviteten hos en trähustillverkare.  

Under studien har forskaren haft god löpande kontakt med fabrikschef, 

produktionstekniker och övrig personal. Viss subjektivitet kan förekomma 

eftersom forskaren har fått mycket feedback, idéer och råd. Det är något som 

är väldigt svårt att komma ifrån, speciellt vid intervjuer då det alltid finns 

viss subjektivitet att ta hänsyn till.  

Forskaren har endast tittat på flödet kring kapstationen och kan därför inte 

avgöra om det är den arbetsstationen som blir den avgörande flaskhalsen vid 

ökad produktion. För att ta reda på flaskhalsen krävs att man tittar på hela 

processen. Forskaren valde att undersöka kapstationen för att det ansågs vara 

en process i fabriken som hade brister och behövdes undersökas närmare.  

Vid genomförande av tidsstudie manövrerades kapsågen av två olika 

operatörer, eftersom den stationära operatören skulle på semester och blev 

därför ersatt. Detta kan ha lett till förändrad fördelning mellan aktiviteter och 

utnyttjandegrad. Den nya operatören antas ha en upplärningsperiod, trots att 

operatören har arbetat vid kapstationen tidigare, och därför har ett bortfall på 

ungefär en dags mätningar genomförts. Siffrorna har därefter jämförts och 

fördelningen skiljer sig på endast små nivåer. För att operatören inte ska 

känna att det är en personlig mätning hade forskaren en genomgång för 

operatörerna vad syftet med arbetet är.  

För att påverka operatörerna så lite som möjligt har det vid mätningar 

iakttagits stor försiktighet för att visa hänsyn och inte dra till sig 

uppmärksamhet som kan påverka resultatet. Det finns trots det risk för att 

operatören arbetar med ett förändrat arbetssätt och känner sig påverkad av 

mätningarna.  

8.3 Slutsatser 

Forskaren har fått en ökad förståelse kring produktionsutveckling och hur 

man öka produktionseffektiviteten hos en trähustillverkare. 

Utnyttjandegraden vid kapstationen uppkom till 15,95 %. Vid förändrat 

arbetssätt och förflyttning av utvalda aktiviteter, kan ställtiderna reduceras 
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och slöserier elimineras. Utnyttjandegraden kan med dessa åtgärder komma 

upp i drygt 23 %, en ökning med nästan 50 %. Väljer företaget att investera i 

robotautomation kan kapaciteten vid kapstationen öka med 71,6 %. 
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BILAGA 1: Utdrag från tidsstudie av operatör.  

 

Kategori Starttid (klockslag) Varaktighet 

Olja/färga ändträ 11:08:48 0:12:17 

Märkning 11:21:05 0:00:18 

Vagn- och ställhantering 11:21:23 0:01:28 

Omställning 11:22:51 0:00:20 

Paus 11:23:11 0:05:05 

Vagn- och ställhantering 11:28:16 0:01:11 

Omställning 11:29:27 0:03:37 

Pålastning 11:33:04 0:00:21 

Datahantering 11:33:25 0:00:05 

Väntan 11:33:30 0:00:28 

Avlastning 11:33:58 0:00:34 

Märkning 11:34:32 0:00:05 

Stapling 11:34:37 0:00:09 

Avlastning 11:34:46 0:00:16 

Pålastning 11:35:02 0:00:21 

Datahantering 11:35:23 0:00:10 

Väntan 11:35:33 0:00:18 

Avlastning 11:35:51 0:00:14 

Märkning 11:36:05 0:00:05 

Avlastning 11:36:10 0:00:30 

Pålastning 11:36:40 0:00:15 

Datahantering 11:36:55 0:00:20 

Väntan 11:37:15 0:00:16 

Avlastning 11:37:31 0:00:17 

Märkning 11:37:48 0:00:08 

Avlastning 11:37:56 0:00:24 

Pålastning 11:38:20 0:00:46 

Datahantering 11:39:06 0:00:07 

Väntan 11:39:13 0:00:21 

Avlastning 11:39:34 0:00:09 

Stapling 11:39:43 0:00:05 

Märkning 11:39:48 0:00:07 

Avlastning 11:39:55 0:00:22 

Märkning 11:40:17 0:00:06 

Stapling 11:40:23 0:00:04 
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BILAGA 2: utdrag från tidsstudie av kapsåg.  
 

Starttid Stopptid Varaktighet 

12:43:04 12:43:39 0:00:35 

12:45:00 12:45:32 0:00:32 

12:46:33 12:47:04 0:00:31 

12:47:54 12:48:22 0:00:28 

12:49:03 12:49:39 0:00:36 

12:51:31 12:52:07 0:00:36 

12:56:50 12:57:29 0:00:39 

12:56:50 12:57:29 0:00:39 

12:56:50 12:57:29 0:00:39 

13:03:46 13:04:27 0:00:41 

13:05:51 13:06:39 0:00:48 

13:08:53 13:10:15 0:01:22 

13:13:39 13:14:08 0:00:29 

13:14:29 13:14:58 0:00:29 

13:15:40 13:16:08 0:00:28 

13:16:34 13:17:05 0:00:31 

13:17:59 13:18:28 0:00:29 

13:18:55 13:19:26 0:00:31 

13:20:11 13:20:41 0:00:30 

13:22:36 13:23:13 0:00:37 

13:24:10 13:24:46 0:00:36 

13:25:25 13:26:01 0:00:36 

13:26:46 13:27:31 0:00:45 

13:28:37 13:29:15 0:00:38 

13:31:01 13:31:52 0:00:51 

13:35:58 13:37:30 0:01:32 

13:55:29 13:56:22 0:00:53 

14:13:48 14:14:36 0:00:48 

14:16:15 14:17:04 0:00:49 

14:21:25 14:22:10 0:00:45 

14:24:30 14:25:15 0:00:45 

14:45:09 14:45:54 0:00:45 



 

Bilaga 3 

Magnusson 

BILAGA 3: Sammanställd tidsstudie av operatör i 

tabellform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Totala tider  Procentfördelning 

Pålastning 4:37:30 9,32% 

Datahantering 2:02:38 4,12% 

Avlastning 8:08:23 16,40% 

Stapling 4:08:11 8,34% 

Märkning 1:10:55 2,38% 

Olja/färga ändträ 2:47:36 5,63% 

Buntning 2:01:54 4,09% 

Vagn- och ställhantering 2:35:55 5,24% 

Virkeshantering 3:25:17 6,90% 

Hakning 2:08:16 4,31% 

Diskussion 1:43:38 3,48% 

Paus 3:38:07 7,33% 

Omställning 3:48:37 7,68% 

Övrigt 2:51:51 5,77% 

Beredningsproblem 0:09:13 0,31% 

Dataproblem 0:28:44 0,97% 

Väntan 3:11:20 6,43% 
Maskinproblem 0:06:30 0,22% 

Omarbete 0:32:39 1,10% 

Totalt 49:37:14 100 % 



 

Bilaga 4 

Magnusson 

BILAGA 4: Mätdata från sekundärdata för beräkning av 

normhuset.  

 
 Husdel Paneltyp Sortiment Kapade st Kapade lpm 

Yttervägg Liggande panel Panelbräda 520,9 991,1 

Yttervägg Stående panel Underbräda 106,9 156,9 

Yttervägg Stående panel Lockbräda 90,5 101,0 

Yttervägg Stående panel Gles 195,8 362,3 

Yttervägg Liggande panel Gles 150,3 141,0 

Yttervägg Aquapanel Gles 306,6 465,6 

Garage Stående panel Underbräda 72,8 162,8 

Garage Stående panel Lockbräda 58,2 124,6 

Garage  Liggande panel Panelbräda. 92,0 233,0 

Gavel Stående panel Underbräda 140 179 

Gavel Stående panel Lockbräda 135 174 

Gavel Liggande panel Panelbräda 62 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Magnusson 

BILAGA 5: Sekundärdata från hus med liggande panel och 

aquapanel 

 
Husdel Antal Löpmeter 

Ytterväggspanel 368 754 

 427 839 

 373 787 

 697 1056 

 371 775 

 705 1275 

 326 654 

 660 1287 

 761 1493 

Medel 520,9 991,1 

Ytterväggsgles 357 675 

 256 382 

 166 266 

 203 319 

 204 306 

 337 498 

 172 289 

 354 499 

 335 490 

Medel 264,9 413,8 

Garage 10 26 

Gavel 62 207 

 

 

Husdel Antal Löpmeter 

Aquapanel    164 263 
 556 575 
 194 342 
 164 355 
 455 793 

Medel 306,6 465,6 

 

 



 

Bilaga 6 

Magnusson 

BILAGA 6: Sekundärdata från hus med stående panel 
 

Husdel Antal Löpmeter 

Ytterväggspanel 79 66 

 55 35 

 641 1252 

 68 43 

 68 43 

 524 622 

 58 59 

 252 315 

 121 88 

 170 158 

 136 156 

Medel 197,50 257,90 

Ytterväggsgles 153 285 

 234 414 

 206 372 

 193 320 

 227 475 

 201 322 

 198 324 

 232 449 

 173 330 

 172 331 

 178 340 

 182 385 

Medel 195,75 362,25 

Garage 194 298 

 47 113 

 159 379 

 296 722 

 19 30 

         Medel 48 78 

Gavel 275 353 

 

 



 

Bilaga 7 

Magnusson 

BILAGA 7: Operationstider och löpmeter för stående panel. 
 

 

Sortiment lpm  st 
tid 
[min] 

Underbräda 53,1 64 33 

 169,6 134 56 

 428 397,0 84 

 22,2 32 17 

Medel 168,2 156,8 47,5 

Lockbräda 52,2 72 45 

 133,0 128 53 

 21,0 36 11 

 367,0 236 90 

Medel 143,3 118 49,75 

Gles 298,0 170 64 

 249,0 201 60 

 404,0 232 112 

 315,0 173 92 

 460 227 142 

 265,0 198 102 

Medel 331,8 200,2 95,3 

Totalt yttervägg 643,0 474,9 192,7 

Underbräda 20,2 16 17 

 91 116 14 

 43 60 35 

 30 44 14 

 Medel 46,0 59 20 

Lockbräda 24,1 35 37 

 43 60 23 

 91 116 23 

 30 44 15 

 Medel 47,0 63,8 24,5 

 Totalt garage 93 122,8 44,5 

Underbräda 248 184 59 

 112 116 51 

 155 120 69 

Medel 171,7 140 59,6 

Lockbräda 249 184 49 

 114 116 45 

 Medel 181,5 150 47 

 Totalt gavel 353 290 106,6 



 

Bilaga 8 

Magnusson 

 

 

BILAGA 8: Operationstider och löpmeter för liggande panel 
 

Sortiment lpm  st tid [min] 

Panel 839 427 202 

 787 373 190 

Medel 813 400 196 

Gles 81 115 47 

Totalt yttervägg 894 515 243 

Gavel 207 62 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 9 

Magnusson 

BILAGA 9: exempel på kaplista.  

 

Ordernummer:               

Kundnamn:               

Ytterväggar: Panel              

Dim Längd Tot Antal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Underbräda               

22x70 2593 196 12 8 23 30 13 19 13 19 18 20 21 508228 

22x70 2235 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4470 

22x70 1723 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13784 

22x70 1623 8 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 12984 

22x70 1123 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17968 

22x70 1023 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7161 

22x70 940 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 

22x70 915 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3660 

22x70 888 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3552 

22x70 823 28 0 0 0 14 0 7 0 7 0 0 0 23044 

22x70 420 80 0 0 11 14 0 0 7 25 0 0 23 33600 

22x70 340 48 0 0 0 0 8 14 0 0 26 0 0 16320 

               

St per hus 417        Total antal löpmeter 659811 

Kapade st 65        Kapade löpmeter 78619 

               

Lockbräda               

72-01 2483 173 11 7 20 27 12 19 11 14 17 19 16 429559 

72-01 1613 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14517 

72-01 1513 10 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 15130 

72-01 1013 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18234 

72-01 915 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2745 

72-01 913 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7304 

72-01 830 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14940 

72-01 778 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3890 

72-01 713 32 0 0 0 16 0 8 0 8 0 0 0 22816 

72-01 260 92 0 0 13 16 0 0 8 29 0 0 26 23920 

72-01 230 52 0 0 0 0 9 16 0 0 27 0 0 11960 

               

St per hus 420        Totalt antal löpmeter 565015 

Kapade st 71        Kapade löpmeter 76760 

 

 

 

 



 

Bilaga 10 

Magnusson 

 

 

BILAGA 10: bilder 
 

 

 
Figur 7: avlastningbord 

 

     
Figur 8: ställ för avlastning    Figur 9: vagn för avlastning 

     

 

 

 

 



 

Bilaga 10 

Magnusson 

 
Figur 10: kapstation 

 

 

 
Figur 11: räls och port för in- och utmatning av virkespaket 



 

Bilaga 11 

Magnusson 

BILAGA 11: Beräkning av tillverkning vid 

robotautomation.  

 

 

 

 Antal "virke" för inmatning Antal panel o gles Förändring 

    

 601 2148  

Sågtid/hanteringstid [min] 81,9 261,5 31,3% 

Genomsnitttid per bit [sek] 8,2 7,3  

    

Skillnad inmatning 
manuellt/automatiskt 78,5%   

    

Stillståndstid [min] 179,6   

Stillståndstid mellan brädor [sek] 17,9   

 

Aktivitet 
totala 
tider   Sek Sek/bit Uppskattning Kommentar 1 

Pålastning 4:37:30 9,32% 16650 3,4 1,0 Utgår ? 

Datahantering 2:02:38 4,12% 7358 1,5 0,0 Utgår 

Avlastning 8:08:23 16,40% 29303 6,0 0,0 Utgår 

Stapling 4:08:11 8,34% 14891 3,0 0,0 Utgår 

Märkning 1:10:55 2,38% 4255 0,9 0,0 Utgår 

Olja/färga ändträ 2:47:36 5,63% 10056 2,0 2,0 Kan ej svara på det 

Buntning 2:01:54 4,09% 7314 1,5 1,0 Blir kraftigt reducerad 

Vagn- och ställhantering 2:35:55 5,24% 9355 1,9 1,0 Blir kraftigt reducerad 

Virkeshantering 3:25:17 6,90% 12317 2,5 2,5 Utgår 

Hakning 2:08:16 4,31% 7696 1,6 1,6 Utgår 

Diskussion 1:43:38 3,48% 6218 1,3 0,5 Svårt att reducera 

Paus 3:38:07 7,33% 13087 2,7 0,7 Utgår 

Omställning 3:48:37 7,68% 13717 2,8 0,0 Utgår 

Övrigt 2:51:51 5,77% 10311 2,1 0,0 Utgår 

Beredningsproblem 0:09:13 0,31% 553 0,1 0,0 Utgår 

Dataproblem 0:28:44 0,97% 1724 0,4 0,0 Utgår 

Väntan 3:11:20 6,43% 11480 2,3 0,0 Utgår 

Maskinproblem 0:06:30 0,22% 390 0,1 0,0 Utgår 

Omarbete 0:32:39 1,10% 1959 0,4 0,0 Kan ej svara på det 

totalt 49:37:14   178634 36,3 10,3  



 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


