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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng avslutar mina studier på 
maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet handlar om 
reducering av icke värdeskapande aktiviteter och har genomförts på ett 
företag, som tillverkar förpackningslösningar i form av trä- och 
plywoodlådor. 

Jag vill passa på att tacka min handledare och övrig personal på företaget 
som har varit väldigt engagerade och tillmötesgående. Slutligen vill jag 
också rikta ett stort tack till min handledare på Högskolan i Gävle, Patrus 
Athir, för ditt stöd och vägledning genom hela arbetet. 

Andreas Hansson 
15/5 – 2018, Gävle  
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Sammanfattning 

Emballagefabriken tillverkar förpackningslösningar i form av trä- och 
plywoodlådor. Låg lönsamhet råder på företagets manuella 
monteringsavdelning på grund av lång genomloppstid vid tillverkning av 
produkten Plywoodlådan. Tillverkningen sker i fyra steg och börjar vid 
sågavdelningen följt av tryckeriet sedan cnc-avdelningen och till sist 
monteringen. Syftet med arbete var att reducera de icke värdeskapande 
aktiviteterna som uppstod i produktionsflödet.  
  
För att få en överblick av nuläget genomfördes en materialflödesanalys 
följt av en förstudie, som identifierade vilka aktiviteter som utfördes på 
respektive avdelning. Med detta som bakgrund genomfördes kvantitativa 
tidsstudier av aktiviteterna parallellt med kvalitativa observationer. 
Slutligen klassificerades samtliga aktiviteter med hjälp av 
produktionspersonal och produktionschefen. 
 
Tidsstudierna resulterade i en kartläggning av de icke värdeskapande 
aktiviteterna, som sedan analyserades. Slutligen togs förbättringsförslag 
fram som företaget kan implementera. 
 
Slutsatsen av arbetet visade att det fanns potential att reducera, och i 
vissa fall eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna.   
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Abstract 

Emballagefabriken manufactures packaging solutions made of wood and 
plywood. Low profitability prevails on the manual assembly department 
of the company, due to a long throughput time in the manufacture of the 
Plywood box. The production is performed in four steps and begins at the 
saw department followed by the printing department, then the cnc de-
partment and finally the assembly. The purpose of this work was to re-
duce the non-value-added activities that occurred in the production flow. 

To get an overview of the current situation, a material flow analysis was 
performed followed by a preliminary study that identified which activities 
were performed in each department. With this in mind, quantitative time 
studies of activities were conducted in parallel with qualitative observa-
tions. Finally, all activities were classified in cooperation with production 
staff and production manager. 

The time studies resulted in a mapping of non-value-added activities, 
which were then analyzed. Finally, improvement proposals were put for-
ward that the company could implement. 

The conclusion of the work showed that there was potential to reduce, 
and in some cases eliminate, non-value-adding activities. 



 

vi 

 



 

vii 

Innehållsförteckning  
 

1 Introduktion ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund............................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och Mål .................................................................................................................................... 1 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................................................... 2 

1.5 Nulägesbeskrivning ........................................................................................................................ 2 

2 Teoretisk referensram ...................................................................................................................... 5 

2.1 Genomloppstid ................................................................................................................................. 5 

2.2 Operationstid .................................................................................................................................... 5 

2.3 Produktivitet .................................................................................................................................... 6 

2.4 Arbetsmätning ................................................................................................................................. 7 

2.5 Definition av aktiviteter ................................................................................................................ 9 

2.6 Tryck- och dragstyrning ............................................................................................................... 9 

2.7 Slöseri ................................................................................................................................................. 9 

2.8 5S.…….. .................................................................................................................................................. 10 

2.9 Hållbar utveckling ........................................................................................................................ 11 

2.10 Etik  .................................................................................................................................................. 12 

3 Metod … ............................................................................................................................................... 14 

3.1 Arbetsgång ...................................................................................................................................... 14 

3.2 Materialflödesschema .................................................................................................................. 14 

 Förstudie ........................................................................................................................................... 15 3.3

 Fallstudie .......................................................................................................................................... 15 3.4

3.5 Reliabilitet ....................................................................................................................................... 17 

3.6 Validitet ........................................................................................................................................... 17 

3.7 Generaliserbarhet ......................................................................................................................... 18 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 19 

4.1 Plywoodsågen ................................................................................................................................. 19 

4.2 Virkessågen ..................................................................................................................................... 19 

4.3 Tryckeriet ........................................................................................................................................ 20 

4.4 Treaxlig CNC-fräs .......................................................................................................................... 21 

4.5 Femaxlig CNC-fräs......................................................................................................................... 22 

4.6 Robotfräs .......................................................................................................................................... 22 

4.7 Palltillverkning .............................................................................................................................. 23 

4.8 Montering stålprofil ..................................................................................................................... 24 

4.9 Kapning av fästplåt och stålprofil ............................................................................................ 25 

4.10 Pressa fästplåt .............................................................................................................................. 25 

4.11 Emballering ................................................................................................................................... 26 

5 Analys  ............................................................................................................................................................................................................. 27 

5.1 Sågavdelningen .............................................................................................................................. 27 

5.2 Tryckeriet ........................................................................................................................................ 28 

5.3 CNC-avdelningen........................................................................................................................... 29 

5.4 Monteringen ................................................................................................................................... 29 

6 Diskussion ........................................................................................................................................... 32 

7 Förslag på åtgärder   ......................................................................................................................................................................... 34 

8 Slutsats ........................................................................................................................................................................................................... 36 



 

viii 

9 Fortsatt arbete . ..................................................................................................................................... 37 

Referenser   ..................................................................................................................................................................................................... 38 

Bilaga A: Tidsstudier Sågavdelningen ........................................................................................... A1 

Bilaga B: Tidsstudier Tryckeriet ...................................................................................................... B1 

Bilaga C: Tidsstudier CNC-avdelningen ............................................................................................................................ C1 

Bilaga D: Tidsstudier Monteringen ................................................................................................ D1 

Bilaga E: Klassificering av aktiviteter ............................................................................................ E1 
 

 

 



 

1 

1 Introduktion 

I Sverige började begreppet logistik användas under 1960-talet och har 
gått från att enbart handla om konkreta fysiska aktiviteter som 
transporter, lagring och hantering, till att i dagsläget behandla logistiken 
som ett konkurrensmedel. Ett konkurrensmedel, som i dagsläget är 
högprioriterat, är tidsreduktion, som är ett verktyg som används för att 
sänka kostnader samt uppnå bättre leveransservice [1]. Tiden det tar för 
en produkt eller ett ärende att gå igenom ett visst flöde kallas för 
genomloppstiden och delas i sin tur upp i värdeskapande respektive icke 
värdeskapande tid. Värdeskapande tid är den tid som spenderas på 
aktiviteter som tillför värde till produkten som kunden är beredd att 
betala för, exempelvis tillverkning, medan tid som läggs på aktiviteter 
som enbart kostar pengar och inte genererar några fördelar för kunden 
definieras som icke värdeskapande [2]. 

 Bakgrund 1.1

Emballagefabriken är en global koncern som tillverkar 
förpackningslösningar främst gjorda i plywood. Kunderna finns över hela 
världen inom segmenten telekom, fordon, flyg, energi, sjukvård och andra 
industrier. Fabriken i Sverige består av fem olika produktionsavdelningar 
där en sågavdelning förser samtliga avdelningar med virke och plywood. 
En av dessa produktionsavdelningar, i fortsättningen kallad monteringen, 
tillverkar lådor främst gjorda i plywood. Dessa lådor är främst 
kundanpassade vilket leder till stor produktmix då storlek och utseende 
varierar kraftigt. Genomloppstiden för dessa produkter anses i dagsläget 
vara för lång och detta påverkar lönsamheten på avdelningen. I nuläget 
finns det inte någon uppfattning om hur stor del av genomloppstiden som 
består av icke värdeskapande aktiviteter. Förutsättningen för att kunna 
reducera de icke värdeskapande aktiviteterna är att kartlägga dessa för att 
sedan sätta in åtgärder, som i slutändan ökar lönsamheten för företaget. 

 Syfte och Mål 1.2

Syftet med arbete är att reducera de icke värdeskapande aktiviteter, som 
uppstår vid tillverkningen av träemballagen. 

Målet med arbete är att kartlägga aktiviteterna genom tidmätning för att 
sedan ta fram förbättringsförslag, som kan implementeras av företaget. 
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 Frågeställning 1.3

 Vilka är de icke värdeskapande aktiviteter som uppkommer i 
produktionsflödet? 

 Hur kan de icke värdeskapande aktiviteterna reduceras? 

 Hur verifierar man att en aktivitet är värdeskapande? 

 Avgränsning 1.4

Arbetet avgränsar sig till att lämna förbättringsförslag, inte att 
implementera dessa. Vidare ingår inte några beräkningar på lönsamheten 
i arbetet. 

 Nulägesbeskrivning 1.5

Plywoodlådan är uppbyggd av sidor, gavlar och lock, vilket benämns med 
samlingsnamnet huv. Huven monteras på en tillhörande pall för att lådan 
skall bli komplett. Figur 1 visualiserar Plywoodlådans väg från råmaterial 
till färdig produkt. Tillverkningen utförs i fyra steg där det första steget är 
kapning av plywood och virke till huv och pall. Detta utförs på 
sågavdelningen. Steg två är tryckeriet där vissa plywooddelar, vanligtvis 
sidor och gavlar, förses med diverse märkningar, exempelvis 
kundlogotyper. Efter tryckeriet hamnar samtliga plywooddelar hos CNC-
avdelningen där bearbetning av sidor, gavlar och lock utförs. Slutligen når 
delarna monteringsavdelningen där manuell montering av pallen utförs 
med spikpistoler och där pallen förses med stålprofiler likt skenor. Sidor 
och gavlar förses med fästplåt i en kantpress för att möjligöra montering 
av huv och pall.  
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Figur 1. Plywoodlådans väg från råmaterial till färdig produkt. 

Sågavdelningen 

Avdelningens maskinpark består av tre stycken plywoodsågar, en 
virkessåg samt en plywoodskarv. Komponenterna till Plywoodlådan 
kapas i en av dessa plywoodsågar samt i virkessågen. Inlastningen i 
plywoodsågen görs manuellt för hand eller genom att truckförare 
lastar in plywood i ett magasin på baksidan av sågen,. Skivorna lastas 
sedan automatiskt upp på ett transportband med sugkoppar. Lådor 
som är längre än 2400 mm behöver skarvas ,då längden på 
råmaterialet som köps in, är begränsad.  

Tryckeriet 

Tryckeriet består av en automatisk klichémaskin, där klichéer, som 
kortfattat kan beskrivas som gummimattor med upphöjda och 
spegelvända bokstäver, färgas in och appliceras på valsar som sedan 
roterar och pressar klichéerna mot plywoodskivorna som matas in på 
en transportband. Begränsningar finns dock i maskinen då 
plywoodskivor, som är bredare än 2400 mm, är för stora för att passa i 
maskinen. Vid dessa tillfällen används schabloner, alltså plastark med 
urtag för symboler och bokstäver, som manuellt placeras på 
plywooden och där färg rollas eller sprayas på. Manuellt arbete i form 
av handöverfräsning av plywood förekommer, där urtag görs i 
plywooden. Detta genomförs för att plywooden skall passa i en 
specifik maskin vid nästkommande avdelning. 
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CNC-avdelningen 

På denna avdelning finns en robotfräs samt  två stycken CNC styrda 
fräsar, där den ena är treaxlig och den andra är femaxlig. I den 
treaxliga fräsen bearbetas plywood och den femaxliga fräsen används 
huvudsakligen för bearbetning av skumplast, även kallat foam. 
Bearbetningen av råmaterialet till Plywoodlådan består av trapp- och 
spårfräsning, som vanligtvis utförs i robotfräsen. 

Monteringen 

Här utförs montering av pall, kantpressning av sidor och gavlar, 
kapning av kantprofil till pall, och fästplåt till sidor och gavlar, 
kvalitetskontroll v färdiga produkter och emballering av färdig order.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning följt av den teori som ligger 
till grund för arbetet.  

 Genomloppstid 2.1

Danny J. Johnson [3] menar att en reducering av genomloppstiden vid 
tillverkning är fördelaktig på så sätt att den ökar flexibiliteten hos 
företagen, samt att responstiden för kundorder blir kortare. Detta kan 
vara vitalt för överlevnaden och lönsamheten för många företag.  Han 
utvecklade en generell mall för reducering av genomloppstiden per del i 
tillverkningsindustrin, där mallen skulle kunna appliceras på i stort sett 
vilken tillverkningsindustri som helst. Mallen togs fram genom fyra olika 
fallstudier samt olika köteoriers principer. Mallen är uppbyggd med fem 
stycken kolumner där den första listar målet med mallen som är 
reducering av genomloppstiden. Den andra kolumnen listar de 
komponenter, som ingår i genomloppstiden som är ställtid, 
tillverkningstid, transporttid samt kötid. Den tredje kolumnen 
presenterar de faktorer, som reducerar de tidigare nämnda 
komponenterna, och den fjärde kolumnen redogör för vilka åtgärder som 
krävs för att utföra dessa faktorer i kolumn tre. Den femte och sista 
kolumnen redovisar viktiga ändringar, som kan krävas för att åtgärderna i 
kolumn fyra skall vara möjliga att utföra. Studien visade att 
genomloppstiden kan reduceras genom att minska antingen ställtiden, 
tillverkningstiden, transporttiden eller kötiden. Störst potential att 
förkorta genomloppstiden är att reducera produktions- samt 
transportbatchernas storlek. 

 Operationstid 2.2

För tillverkande företag kan vetskapen om den verkliga operationstiden 
vara en viktig del vid strategisk och operativ planering samt för 
beslutstagande. För att uppnå detta påvisar Kuhlang et al. [4] fördelarna 
med ett digitalt tidsdatasystem kallat TDM, som står för Time Data 
Management. TDM handlar om kontroll av tiden i produktionen och är 
uppbyggt i fyra steg innehållande: Fastställande av tider, Förbearbetning 
av tider, Applicering av tider samt Administration. Vid fastställning av 
tider avses att hitta den metod som lämpar sig bäst för en given operation 
i produktionen och sätter denna tid som standardtid. Andra steget är att 
utvärdera om dessa tider är applicerbara samt hur tidsdatan är relaterad 
till värdeskapande aktiviteter. Appliceringen av tiderna kan sedan leda till 
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förbättringar av produktionssystemet. Administrationen handlar om att 
tidsdatan kan sparas decentraliserat i produktionen eller centraliserat i 
företaget. En fallstudie på ett tillverkande företag där TDM applicerades 
visde att den största fördelen med implementeringen av TDM var att 
företaget kunde möta de stora utmaningarna med hög efterfrågan där 
offerter, som var korrekt baserade på aktuell tidsdata och arbetsmetoder 
kunde erbjudas. 

Almström och Hedman [5] belyser att operationstider vid manuell 
montering aldrig är statiska. Operationstiderna  påverkas när 
produkterna och dess design förändras, vilket också påverkar de 
operationstider som används vid planering av produktion. De ser stora 
fördelar med TDM, som sammankopplar hela företaget från konstruktion 
hela vägen till produktionen. Exempelvis kan produktionen förses med 
skärmar vid varje arbetsstation och så fort en konstruktionsändring görs 
på en produkt skickas en notering till produktionspersonalen så att risken 
för omarbete minimeras. En annan fördel med införandet av skärmar 
kopplat till TDM, är att varje gång standardtiden för en produkt 
överskrids tvingas produktionspersonalen ange en anledning till varför 
tiden överskreds. Syftet med detta är att identifiera förbättringar inom 
arbetsinnehåll, produktionsdesign och behov av utbildning samt 
stödjande verktyg. 

 Produktivitet 2.3

Almström och Kinnander [6] genomförde fallstudier på 45 tillverkande 
företag i Sverige i syfte att jämföra produktiviteten företagen emellan 
genom att tillämpa PPA metoden, Productivity Potential Assessment. PPA 
är en metod för att bedöma produktivitetspotentialen i 
verkstadsindustrin. Metoden bygger på fyra nivåer, där den första avser 
att mäta manuellt och semi-manuellt arbete och där värdeskapande- och 
icke värdeskapande aktiviteter samt stödjande aktiviteter identifieras. 
Semi-manuellt arbete är då operatören förser maskinen med material och 
där maskinen står för den största delen av den värdeskapande tiden. På 
den andra nivån mäts parametrar, som påverkar produktiviteten på 
företagsnivå såsom lageromsättning, leveransprecision, reklamationer 
med mera. På den tredje nivån undersöks företagets förmåga att styra och 
utveckla produktionen. Detta kontrolleras genom 40 stycken “Ja” eller 
“Nej” frågor. Frågorna är utvecklade av grundarna till PPA metoden 
tillsammans med representanter från tillverkningsindustrin. Den fjärde 
och sista nivån handlar om att förbättra arbetsmetoder, något som den 
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genomförda fallstudie inte kunde behandla då den utfördes på 45 företag, 
där det var omöjligt att hitta en parameter för respektive företag som 
kunde jämföras med varandra. Resultatet av dessa fallstudier visade att 
endast 20 procent av företagen i studien hade kompetens om att analysera 
manuellt arbete. Uppgiften att förbättra arbetsmetoderna är ofta 
delegerade till produktionspersonalen själva, som ofta har låg motivation 
att rationalisera deras egna arbeten. Oftast handlar det om att ledningen 
inte inser att det finns en stor potential att utveckla metoder som 
förbättrar manuellt arbete [7]. Vikten av att bestämma standardtider för 
en operationer är grunden till förbättringsarbete. Utan standardtider 
finns inget sätt att avgöra vad som är de bästa arbetsmetoderna [7]. 

Duran et. al [8] genomförde tidsstudier på ett företag, som tillverkade 
tekoppar i glas genom formgjutning, där syftet med tidsstudierna var att 
öka produktiviteten. Datainsamling genomfördes med observationer och 
tidsstudie med stoppur. Med hjälp av tidsstudien kunde väntetiden för 
gjutningen av tekopparna reduceras från 85 till 40 minuter genom 
omplacering av gjutningsrummet.  

 Arbetsmätning [9]. 2.4

En arbetsmätning ger svar på vilka arbetsmoment som utförs och hur lång 
tid dessa tar. De finns huvudsakligen fyra olika metoder som kan 
användas för att utföra en arbetsmätning, där tidsstudier och 
frekvensstudier är de två vanligaste. Utöver dessa två förekommer också 
elementartidssystem och tidsformler. 

Tidsstudier 

Tidsstudier syftar till att mäta den exakta tiden det tar för en given 
operation och genomförs med stoppur eller videoupptagning. 
Registrering av tiden kan ske med kontinuitetmetoden, där stoppuret 
går oavbrutet under hela tidsstudien eller med nollställningsmetoden 
som innebär att stoppuret stannas och nollställs efter varje utförd 
operation. 

Frekvensstudier 

Frekvensstudier innebär att ett antal observationer utförs, antingen 
vid slumpmässigt eller fast utvalda tidpunkter. Operationernas 
relativa förekomst uppskattas sedan. Detta åstadkoms genom att 
registrera antalet förekomster av en viss aktivitet och sätta denna i 
förhållande till det totala antalet observationer. Därmed fås en grov 
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bild på hur fördelningen av värdeskapande och icke värdeskapande 
aktiviteter är fördelade. 

Elementartidssystem 

Elementartidssystem baseras på erfarenhetsmässiga tidsunderlag för 
elementarrörelser, som uppkommer vid manuellt arbete. En manuell 
arbetsoperation delas in i grundrörelser, som tilldelas givna 
tidsvärden i förhållande till hur de utförs. Elementartidssystem är 
därmed en metod som lämpar sig bäst när man vill studera något i 
detalj. 

Tidformler 

Tidsformler bygger på systematiskt framställda och tidssatta element 
som sparats och som sedan kan användas för att fastställa olika typer 
av repetitivt arbete. 

Jämförelse av metoder 

Tidsstudier passar bra då höga krav på beskrivning av rörelsemönster 
önskas. Vid studier av utnyttjandegrad av exempelvis truck, passar 
frekvensstudier. Elementarstudier kan ske utan direktstudier, vilket 
kan vara lämpligt vid produktberedning av nya konstruktioner. 
Tidformler kan användas vid orderberedning då de datoriseras. Tabell 
1 nedan redovisar för- och nackdelar med arbetsmätningsmetoderna. 

Tabell 1 Arbetsmätningsmetoders för- och nackdelar [9]. 

Metod Fördelar Nackdelar 
Tidsstudier Noggranhet 

Även metoden studeras  
Utbildning av 
tidsstudiepersonal. 
Kan vara dyrt. 
Möjlig negativ reaktion 
hos operatörer. 

Frekvensstudier Enkelt att utföra  Kan kräva många 
observationer. 
Osäker precision i 
tidsangivelser. 

Elementartidssystem Arbetsanalys utan 
direktstudier 
Prestationsbedömning 
behövs inte 

 Utbildning av 
analyspersonal 
Olämplig för långa, icke-
repetitiva operationer 
 

Tidformler Enkelt då standardtider 
ska beräknas. 

Kräver uppbyggnad av da-
tabas 
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 Definition av aktiviteter 2.5

Aktiviteter delas in i värdeskapande (V), icke värdeskapande (I) samt icke 
värdeskapande men nödvändiga aktiviteter (N) [9]. Värdeskapande 
aktiviteter är aktiviteter som skapar värde för kunden, exempelvis 
förädling av produkter. Icke värdeskapande är direkt slöseri och skapar 
inget värde för kunden. Dessa aktiviteter bör elimineras.  Icke 
värdeskapande men nödvändiga är aktiviteter som anses nödvändiga att 
utföra för att en operation skall vara möjlig att genomföra.  Det skapar 
fortfarande inget värde för kunden och bör i första hand reduceras 
eftersom dessa aktiviteter är svåra att eliminera helt. 

 Tryck- och dragstyrning 2.6

Det finns huvudsakligen två olika styrningsprinciper vid produktion, 
tryckstyrning och dragstyrning [1]. Tryckstyrning innebär att 
produktionen planeras och genomförs utifrån prognoser och innebär att 
materialet trycks fram. Vid dragstyrning utförs arbetsuppgifter efter 
marknadens efterfrågan där material anländer till en station endast när 
det behövs. 

 Slöseri  2.7

Slöseri innefattar samtliga aktiviteter som inte tillför något värde till 
slutprodukten. Det definieras enligt följande sju kategorier [9]:  
 

Överproduktion  
Avser att fler produkter än nödvändigt produceras eller att 
tillverkning sker utan efterfrågan. Överproduktion anses vara den 
allvarligaste typen av slöseri då den genererar flera andra slöserier 
bland annat uppbyggnaden av lager och outnyttjad kapacitet av 
personalen. 

Väntetid  
Slöseri som innebär väntan på maskiner, verktyg och annan 
utrustning. 

Onödiga transporter 
Transporter av material mellan arbetsstationer är ett exempel på 
onödiga transporter som skulle kunna reduceras genom att slå ihop 
arbetsstationerna eller åtminstone flytta dessa närmare varandra. 

Onödig tillverkning 
Avancerade tillverkningsprocesser bör ersättas av enklare lösningar 
samt tillverkning i fel maskiner eller med fel utrustning bör ses över. 
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Onödiga lager   
Lager skall undvikas i största möjlig mån. Endast de lager som är 
nödvändiga för att tillgodose behoven internt och externt 
eftersträvas. 

Onödiga rörelser  
Avser överflödiga rörelser där operatörer exempelvis hämtar verktyg, 
material eller går för att hämta hjälp. 
 
Defekter 
Defekta produkter, bristfälliga arbetsinstruktioner och fel i 
leveranser. 

 5S 2.8

5S är ett verktyg inom lean som används för att reducera slöseri, öka 
produktiviteten och ha ordning och reda på arbetsplatsen. 5S är relativt 
enkelt att implementera och är oftast det första steget ett företag tar i sin 
satsning mot en lean verksamhet [10]. Metoden, med ursprung från Japan, 
bygger de fem delarna: [11]  
 

Sortera 
Det första steget är rensa och kasta bort saker som inte används. 
Genom att klassificera, till exempel verktyg som används i 
produktionen, kan produktionsteamet avgöra hur ofta ett verktyg 
används under en given arbetsperiod. Om vissa verktyg aldrig 
används bör dessa kasseras, återvinnas eller säljas. Sorteringen skall 
vara en återkommande aktivitet och utföras med jämna mellanrum. 

 
Strukturera 
Steg nummer två är att placera de föremål som används, exempelvis 
verktygen från tidigare, på så nära avstånd som möjligt till 
operatören. De föremål som används mest ska vara lätta att komma åt 
och bör placeras i lämplig höjd med avseende på ergonomin för 
operatören. Alla föremål skall ha en egen utmarkerad plats och 
verktyg som hör ihop bör markeras med färger. 

 
Städa 
En förutsättning för att tidigare nämnda delar, sortera och 
strukturera, ska fungera är att städningen av arbetsplatsen sker. 
Städning i den här bemärkelsen avser såväl fysiskt löpande städning 
som visuell städning, där operatörerna håller utkik efter felplacerade 
föremål och flyttar dessa till korrekt angiven plats. Schemalagda 
städningar vid slutet av arbetsdagen kan införas så att föremålen 
hamnar på rätt plats vid. 
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Standardisera 

I detta skede kan standardiserat arbete införas. Detta är själva 
grundtanken med 5S. Här utvecklar operatörerna ett gemensamt 
arbetssätt som var och en kan tillämpa, med andra ord en standard 
[11]. Dessa standarder kan till exempel ange vilka föremål som ska 
finnas på respektive arbetsstationerna, hur städrutinerna utformas 
och hur nya verktyg beställs [10] 

Se till 

Det sista steget handlar om att alla ska delta löpande i 5S. När väl de 
fyra tidigare stegen är utförda gäller det att se till att skapa en vana 
och inte falla tillbaka i gamla rutiner. Det svåraste momentet är oftast 
att få operatörerna att följa den upprättade standarden. Anledningen 
till detta är att det främst handlar om att förändra attityder [10]. Ett 
sätt att bibehålla jobbet med 5S är att avsätta tid för detta. Andra 
saker som kan uppmuntra personalen att jobba vidare med 5S är att 
anordna studiebesök hos andra företag som jobbar med 5S, åka iväg 
på seminarier ledda av experter eller anordna interna tävlingar. 
 
Framgång med 5S 

För att nå framgångar med implementering av 5S krävs engagemang 
från ledningen, som i sin tur lyckas engagera medarbetarna. För att 
lyckas fullt ut räcker det inte med att skapa ordning och reda. Det är 
inte heller tillräckligt att ledningen utser en ansvarig person och ger 
utbildning till medarbetarna. Om företaget vill nå framgång med 5S är 
det viktigt att ledningen eftersträvar resultat, givetvis på rätt sätt, och 
låter medarbetarna presentera sina nuvarande och planerade 
förbättringar. Införandet av ett standardiserat arbetssätt kan ta tid 
eftersom förståelse tar tid. Det är fördelaktigt om förändringen sker i 
små steg för att samtliga medarbetare ska kunna förstå. Sker 
förändringar för snabbt kan det nya arbetssättet få svårt att bli 
accepterat [10]. 

 Hållbar utveckling 2.9

Förenta Nationerna(FN) utvecklade i september 2015, 17 stycken globala 
mål för hållbar utveckling där samtliga mål skall vara uppnådda år 2030 
[12]. Figur 2 visar samtliga ingående mål där ekonomisk hållbarhet, 
kopplat till industrin, återfinns i mål åtta och handlar om anständiga 
arbetsvillkor och att en ekonomisk tillväxt främjas. De ekologiska målen 
som eftersträvas av industrin behandlas i mål tolv som handlar om en 
hållbar produktion.  
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Figur 2 FN:s globala mål för hållbar utveckling [12]. 

Reducering av icke värdeskapande aktiviteter kan leda till ett steg 
närmare ekonomisk hållbar utveckling, exempelvis genom FN:s globala 
delmål 8.2: 

”Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk 
uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på 
sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet” [12].  

Den ekonomiska produktiviteten på företaget förvänts öka genom 
reducering av icke värdeskapande aktiviteter. En annan ekonomisk 
hållbarhet som eftersträvas enligt FN:s delmål 9.2 ser ut enligt följande: 

 
”Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 
avsevärt öka industrins andel av sysselsättningen och BNP, i enlighet 
med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst 
utvecklande länderna” [12] 

Detta kan ses som ett långsiktigt mål för samtliga avdelningar på 
företaget, där en övergång till dragstyrning kommer att bli allt mer 
aktuellt för att kunna expandera och uppnå detta mål.  

 Etik 2.10

Observatörens närvaro vid tidsstudier kan påverka personalen både 
fysiskt och psykiskt då personalen exempelvis kan känna sig stressad så 
att de försöker jobba så snabbt som möjligt. Detta är något som kallas 
observer influence även kallad The Hawthorne effect [13]. Detta är viktigt att 
ha i åtanke under observationen. För att minimera denna risk strävas 
efter att få de observerade att bli så vana som möjligt av observatören [6]. 
Det är också viktigt att poängtera att det inte är personalens prestationer 
som bedöms. En annan viktigt aspekt är att tala om vad syftet med 
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tidsstudierna är, där det i detta fall handlar om att identifiera och 
reducera de icke värdeskapande aktiviteterna. Detta är något som 
förhoppningsvis kan öka lönsamheten på avdelningen, vilket gynnar 
personalen då risken att förlora jobbet minskar. Om personalen inser 
fördelarna med tidsstudier så underlättas förhoppningsvis utförandet. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs arbetsgången för arbetet, vidare redogörs för de 
metoder som använt för att genomföra arbetet. Avslutningsvis behandlas 
studiens vetenskaplighet. 

 Arbetsgång 3.1

Först genomfördes en kartläggning av materialflödet för att få en 
uppfattning om hur tillverkningen av lådan genomfördes. Andra steget 
bestod av en förstudie för att identifiera och definiera samtliga aktiviteter 
som förekom på respektive avdelning. När väl denna var utförd kunde 
fallstudien genomföras. Denna bestod av tidsstudie och observation av 
Plywoodlådans väg från råmaterial till färdig produkt. Genom att samla in 
data med olika metoder kan resultatet av det insamlade data trianguleras, 
vilket betyder att en bredare beskrivning av det som studerar uppnås [14]. 
Slutligen analyserades tidsstudierna, vilket redovisas i kapitel 5.  Förslag 
på åtgärder redovisas i kapitel 7. Figur 3 visualiserar arbetsgången. 
 

 

Fig.3 Arbetsgången för arbetet. 

 Materialflödesschema 3.2

En kartläggning av det nuvarande materialflödet är nödvändigt för att 
kunna åstadkomma förslag på förbättringar i ett senare skede [9]. Genom 
att följa Plywoodlådans väg från råmaterial till färdig produkt skapades ett 
materialflödeschema, se Fig. 4 nedan, där kvadrater symboliserar en 
operation, trianglar representerar lager och pilarna visar materialflödet. 

Materialflödeschema •Överblick av nuläget 

Förstudie 
•Vilka aktiviteter förekommer 

på respektive avdelning? 

Fallstudie •Tidsstudie: 2 dagar per 
avdelning 

Analys & Förslag på 
åtgärder 
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Fig.4 Materialflödesschemat för Plywoodlådan. 

 Förstudie 3.3

En identifiering av de aktiviteter, som utfördes på respektive avdelning 
genomfördes, för att få djupare förståelse och för att klargöra vilka 
aktiviteter som förekom. Tanken med förstudien var att underlätta 
arbetsmätningen och observationerna genom att i förväg definiera 
aktiviteterna ovh att vara så förberedd som möjligt.  

 Fallstudie 3.4

För att kunna lokalisera hur stor andel som var icke värdeskapande 
aktiviteter, utfördes en fallstudie. Fallstudien utfördes genom 
arbetsmätning, som bestod av tidsstudie av aktiviteterna på de fyra 
avdelningarna: Såg, Tryckeri, CNC samt Monteringen, där observationer 
gjordes parallellt med arbetsmätningen. Fallstudien antog en mix av 
kvantitativ och kvalitativ karaktär där den kvantitativa delen bestod av 
att identifiera och mäta de icke värdeskapande aktiviteterna, och där den 
kvalitativa delen utgjordes av observationer för att förstå varför andelen 
icke värdeskapande aktiviteter var fördelad som den var. 

Tidsstudie 

Tidsstudien utfördes på de fyra avdelningarna för att kunna registrera 
hela genomloppstiden för träemballagen. Eftersom sågen, tryckeriet 
och CNC-avdelningen samtliga producerar till flera olika 
produktionsavdelningar fanns ingen möjlighet att enbart mäta tiden 
för Plywoodlådan på dessa avdelningar. Tiderna som registrerades här 
blev därmed generella för varje avdelning och inte produktbaserade. 
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Däremot vid monteringslinan så kunde tider registreras enbart för 
Plywoodlådan 

Instrument 

Tidtagningen utfördes med en mobiltelefon, där mobiltelefonens 
varvfunktion utnyttjades och där varje aktivitet som mättes 
symboliserade ett varv. Tidtagningen startade och varje gång en 
aktivitet var klar och en annan startade trycktes varvknappen in på 
mobiltelefonens tidtagarpanel och på detta sätt radades varje 
varv/aktivitet upp. Processen upprepades tills dess att tidmätningen 
var klar. Anledningen till att mobiltelefonen valdes framför ett 
klassiskt tidtagarur var för att minimera risken att missa registrering 
av observationer då sannolikheten vid användning av mobiltelefonen 
ansågs lägre. Vid ett klassiskt tidtagarur fanns två alternativ, antingen 
använda kontinuitetsmetoden eller nollställningsmetoden. I båda 
dessa krävs extra moment jämfört med en användning av 
mobiltelefonens varvfunktion. Informell datainsamling applicerades 
parallellt med tidtagningen där anteckningar fördes fortlöpande och 
förutsättningslöst. Risken med informell datainsamling är observer 
bias uppstår, vilket betyder att missar i registrering av händelser sker. 
Detta är något som togs i beaktande under observationen och 
tidsstudien. 

Deltagare 

Tidsstudien genomfördes på operatörer i produktionen. Operatörerna 
valdes inte ut innan studiens början, utan tidsstudien utfördes på den 
operatör som bemannade arbetsstation vid tillfället. En förklaring av 
tidsstudiens innebörd presenterades för dem inblandade där 
operatörerna gav sitt samtycke till att bli observerade.  

Behandling och presentation av data 

Tidsstudierna registrerades i Microsoft Excel där en sammanställning 
gjordes. Utifrån detta skapades en sammanställning för varje 
avdelning med information om hur stor andel som var 
värdeskapande, icke värdeskapande respektive icke värdeskapande 
men nödvändig tid. 

Klassificering av aktiviteter 

För att kunna klassificera de registrerade aktiviteterna tillfrågades två 
stycken operatörer från respektive avdelning samt 



 

17 

produktionschefen. En introduktion i ämnet gavs till de inblandade 
för att förklara och förtydliga innebörden av värdeskapande, icke 
värdeskapande och icke värdeskapande men nödvändigt aktiviteter. 
Varje person klassificerade sedan samtliga aktiviteter, som utfördes 
på respektive operatörs avdelning. Operatörerna och 
produktionschefen ombads att markera de aktiviteter som ansågs som 
värdeskapande med ett V, de icke värdeskapande med ett I och de icke 
värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna med ett N. Resultatet av 
klassificeringen redovisas i bilagorna E1- E7. För att visuellt skilja på 
aktiviteterna användes grön färg till värdeskapande aktiviteter, gul 
färg representerade icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter 
och röd färg symboliserade icke värdeskapande aktiviteter.  

 Reliabilitet 3.5

Reliabiliteten avser kvalitén på de mätningar som gjorts. Kortfattat kan 
reliabilitet uttryckas som replikerbarhet, det vill säga mätningarna skall 
kunna ge samma eller åtminstone liknande resultat vid upprepade 
mätningar [15].  
 
Reliabiliteten anses acceptabel då arbetsgången har beskrivits i den 
utsträckning att den bör kunna upprepas av andra och ge liknande 
resultat. Det svåraste med mätningarna var att bedöma huruvida jag som 
observatör påverkade personalen, och i så fall i vilken utsträckning. Detta 
är något som kan ha påverkat prestationen hos personalen men eftersom 
syftet med mätningarna presenterades innan påbörjad mätning samt att 
personalen gav sitt medgivande till observationen, bör risken ha 
minimerats. 

 Validitet 3.6

Validitet handlar om relevansen av den insamlade data och 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses [15] Genom att 
använda flera olika datainsamlingsmetoder kan problemet trianguleras så 
att bredare beskrivning fås av problemet [14]. 
 
Validiteten vad avser datainsamlingsmetoderna anses som god då 
tidsstudierna gav precisa tider. Mätinstrumentet som valdes, 
mobiltelefonens stoppur och dess varvtalsfunktion, kan anses ha låg 
validitet då ingen konkret källa hittades som påvisade mätinstrumentets 
acceptans. Anledningen till att mobiltelefonens stoppur valdes ändå var 
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för den ansågs ha fördelar gentemot det klassiska klockuret, som 
presenterades i delkapitlet 3.4.2. 

 Generaliserbarhet 3.7

Kritik har riktats mot fallstudier där Yin [16] menar att det är svårt att få 
en fallstudie generaliserbar. Ejvegård [17] påpekar att svårigheten med 
fallstudier är att enstaka fall aldrig kan företräda verkligheten i det hela. 
Slutsatserna som dras kan endast ses som indikationer tills dess att andra 
indikationer som har samlats in genom andra forskningsmetoder pekar åt 
samma håll.  
 
Resultatet av fallstudien är givetvis svår att appliceras av andra företag, 
men själva utförande av fallstudien anses ha uppfyllt kravet på 
generaliserbarhet då den kan användas av andra företag som är 
intresserade av tidsstudier. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av tidsstudierna i form av text med 
tillhörande figur, där tiderna som redovisas är de sammanlagda tiderna 
från båda dagarna. Vidare listas de tre störst bidragande aktiviteterna till 
den icke värdeskapande tiden, följt av de tre aktiviteter som påverkar den 
icke värdeskapande men nödvändiga tiden i störst utsträckning.  

 Plywoodsågen 4.1

Resultatet av tidsstudien visar att den värdeskapande tiden är 30 procent, 
den icke värdeskapande 18 procent och den icke värdeskapande men 
nödvändiga tiden är 52 procent, se Fig. 5 nedan.  

 

Fig. 5. Fördelningen av den sammanlagda tiden för plywoodsågen. 

Bidragande aktiviteter till icke värdeskapande och icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

 Operatör ej på plats(I): 12,3 % 
 Omarbete(I): 2,4 % 
 Samtal med kollega(I): 1,5 % 
 Inlastning av plywood(N): 9,0 % 
 Utlastning av plywood till pall(N): 7,7 % 
 Ställtid(N): 7,5 % 

För fullständiga tidsstudier av plywoodsågen se bilagorna A1-A3. 

 Virkessågen 4.2

Den värdeskapande tiden är 26 procent, den icke värdeskapande 9 procent 
och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden är 65 procent, se Fig. 
6. Samtliga tidsstudier redovisas i bilagorna A4-A6. 
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Fig. 6. Fördelningen av den sammanlagda tiden för virkessågen. 

 Operatör ej på plats(I): 6,1 % 
 Inväntar material från truck(I): 6,0 % 
 Samtal med teamledare(I): 5,0 % 
 Inlastning av virke(N): 11,1 % 
 Utlastning av virke(N): 10,4 % 
 Hantera färdig order(N): 7,4 % 

 Tryckeriet 4.3

Fördelningen av den sammanlagda tiden från tryckeriet kan ses i Fig. 7. 
Den värdeskapande tiden är 8 procent. Den icke värdeskapande tiden 
uppgår till 37 procent och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden 
55 procent. I bilagorna B1-B3 redovisas fullständiga tidsstudier för 
Tryckeriet.  

 

Fig. 7. Fördelningen av den sammanlagda tiden för tryckeriet. 

De tre aktiviteter som bidrar mest till den icke värdeskapande tiden(I) och 
den icke värdeskapande men nödvändiga tiden(N) är:  
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 Omarbete(I): 11,2 % 
 Hjälper kollega(I): 5,8 %  
 Kompletteringsorder(I): 3,0 % 
 Ställtid(N): 15,9 % 
 Hämta och lasta in plywood på transportband(N): 10,4 % 
 Utlastning av plywood från transportband(N): 6,3 % 

 Treaxlig CNC-fräs 4.4

Tidsstudierna visar att den värdeskapande tiden är 37 procent, den icke 
värdeskapande tiden är 27 procent och den icke värdeskapande men 
nödvändiga tiden uppgår till 36 procent, vilket presenteras i Fig. 8. 

 
 Fig. 8. Fördelningen av den sammanlagda tiden för treaxlig cnc fräs. 

De tre aktiviteter som bidrar mest till den icke värdeskapande tiden (I) 
och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden (N) är: 

 Operatör bemannar annan maskin(I): 5,2 % 
 Operatör ej på plats(I): 2,9 %  
 Programmerar(I): 2,6 % 
 Inlastning av plywood(N): 7,0 % 
 Utlastning av plywood(N): 6,6 % 
 Ställtid(N): 6,2 % 

Kompletta tidsstudier redovisas i bilagorna C2-C4. 
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 Femaxlig CNC-fräs 4.5

Figur 9 redovisar sammanlagd tid för den femaxliga CNC-fräsen där den 
värdeskapande tiden är 90 procent, den icke värdeskapande tiden är 2 
procent och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden uppgår till 8 
procent. Fullständig tidsstudie vid femaxlig CNC hänvisas till bilaga C1. 

 

Figur 9. Fördelningen av den sammanlagda tiden för femaxlig cnc-fräs 

De aktiviteter som bidrar till den icke värdeskapande tiden(I) och den icke 
värdeskapande men nödvändiga tiden(N) är: 

 Operatör bemannar annan station(I): 1,3 % 
 Städa(I): 0,8 %  
 Ställtid (I): 2,4 % 
 Rapportering/Hantering PC(N): 2,3 % 
 Utlastning av plywood(N): 2,0 % 

 Robotfräs 4.6

Resultatet från tidsstudierna av robotfräsen visar att den icke 
värdeskapande tiden är 17 procent. Den icke värdeskapande men 
nödvändiga tiden är 45 procent och den värdeskapande är 38 procent, se 
Fig. 10 och bilagorna C5-C7 för komplett resultat av tidsstudie. 
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Fig. 10. Fördelningen av den sammanlagda tiden för robotfräsen. 

De tre aktiviteter som påverkar storleken av den icke värdeskapande tiden(I) och 

den icke värdeskapande men nödvändiga tiden(N) mest är: 

 Hämta truck(I): 8,5 % 
 Hjälper kollega(I): 2,5 %  
 Flyttar material (I): 2,5 % 
 Kör iväg färdig order(N): 13,3 % 
 Ställtid(N) 11,6 % 
 Mäter skivor(N): 5,4 % 

 Palltillverkning 4.7

Fördelningen av tiden vid palltillverkningen kan avläsas Fig. 11, där den 
värdeskapande tiden är 17 procent, den icke värdeskapande tiden 62 
procent och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden 21 procent 

 

Fig. 11. Fördelningen av den sammanlagda tiden för palltillverkning. 
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De tre störst bidragande aktiviteterna till den icke värdeskapande(I)- 
respektive icke värdeskapande men nödvändiga tiden(N) är:  

 Operatör ej på plats(I): 14,9 % 

 Inväntar truck för lyft av pall(I): 10,8 % 
 Omarbete(I): 9,8 % 

 Hämta och placera virke på bord(N): 12,2 % 

 Placera palldäck på medar(N): 6,8 % 

 Placera medar på bord(N): 3,0 % 

Samtliga genomförda tidsstudier redovisas i bilagorna D1-D7. 

 Montering stålprofil 4.8

Den värdeskapande tiden är 27 procent, icke värdeskapande tid 22 
procent och icke värdeskapande men nödvändig tid 51 procent, se fig 12. 

 

Fig. 12. Fördelningen av den sammanlagda tiden för montering av stålprofil. 

Nedan listas de tre aktiviteter som påverkar den icke värdeskapande(I) 
respektive den icke värdeskapande men nödvändiga tiden(N) mest. 
Samtliga registrerade aktiviteter redovisas i bilagorna D11-D14 

 Operatör ej på plats(I): 12,8 % 
 Samtal kollega(I): 2,4 % 
 Hämta verktyg/material(I): 2,0 % 
 Hämta, placera och justera stålprofil(N): 12,2 % 
 Utlastning av färdig pall(N): 7,8 % 
 Inlastning av pall(N): 5,9 % 

Värdeskapande 
tid: 
27% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
51% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
22% 

Montering stålprofil 
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 Kapning av fästplåt och stålprofil 4.9

Fördelningen av tiden avläses i Fig. 13 där den värdeskapande tiden 
uppgår till 14 procent och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden 
är 86 procent. Samtliga tidsstudier redovisas i bilagorna D18-D21. 

 
Fig. 13. Fördelningen av den sammanlagda tiden för kapning fästplåt och stålprofil. 

Följande aktiviteter utgör störst andel av den icke värdeskapande men 
nödvändiga tiden: 

 Hämta och placera fästplåt i kap(N): 19,1 % 
 Rapportering/Hantering PC(N): 18,9 % 
 Hantera färdiga fästplåtar(N): 9,9 % 

 Pressa fästplåt 4.10

Den värdeskapande tiden är 9 procent, icke värdeskapande tiden uppgår 
till 34 procent och den icke värdeskapande men nödvändiga tiden 57 
procent, Fig. 14.

 

Fig. 14. Fördelningen av den sammanlagda tiden för pressning av fästplåt. 

Värdeskapande 
tid: 
14% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
86% 

Kapning stålprofil & fästplåt 

Värdeskapande 
tid: 
9% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
57% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
34% 

Pressning fästplåt 
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Följande aktiviteter utgör störst del av den icke värdeskapande tiden(I) 
respektive den icke värdeskapande men nödvändiga tiden(N): 

 Operatör ej på plats(I): 11,5 % 
 Hjälper kollega(I): 10,7 % 
 Samtal kollega(I): 10,5 % 
 Inlastning av plywood i press(N): 32,6 % 
 Utlastning av plywood till pall(N): 13,6 % 
 Ställtid(N): 5,7 % 

För fullständiga se bilagorna D15-D17 

 Emballering 4.11

Den icke värdeskapande tiden är 23 procent. Den icke värdeskapande men 
nödvändiga tiden är 32 procent och den värdeskapande tiden är 45 
procent, Fig.15. Bilagorna D8-D10 presenterar fullständiga tidsstudier för 
emballeringen.

 

Fig. 15. Fördelningen av den sammanlagda tiden för emballeringen. 

De tre aktiviteter som påverkar andelen icke värdeskapande tid(I) samt 
icke värdeskapande men nödvändig tid(N) i störst utsträckning är: 

 Samtal kollega(I): 6,6 % 
 Samtal truckförare(I): 4,7 % 
 Opertör tar paus(I): 3,6 % 
 Hämta material(N): 11,9 % 
 Kapar virke(N): 6,5 % 
 Mätning(N): 5,3 % 

  

Värdeskapande 
tid: 
45% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
32% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
23% 

Emballeringen 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av tidsstudierna från kapitel 4 samt de 
observationer som gjordes. Analysen sker avdelningsvis, där förklaringar 
ges vid de tillfällen det finns behov, av de icke värdeskapande- och de icke 
värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna. Dessa aktiviteter benäms i 
kursiv stil i kapitlen nedan. 

 Sågavdelningen 5.1

Gemensamt för virke- och plywoodsågen är att den största icke 
värdeskapande aktiviteten är Operatör ej på plats. Denna aktivitet 
innefattar att operatör anländer sent vid start av dagen, försvinner från 
avdelningen, sen ankomst efter rast samt lämnar arbetspass före avtalad 
tid.  
 
En stor skillnad mellan virke- och plywoodsågen är materialförsörjningen. 
Försörjningen av material till plywoodsågen fungerar mycket bättre än 
den till virkessågen. Inväntar material från truck är nämligen den näst 
största icke värdeskapande aktiviteten vid virkessågen. En stor del av 
virkesdimensionerna är placerade i anslutning till virkessågen och är 
staplade på och framför varandra. Detta leder till att truckförare tvingas 
flytta om virkes paket för att komma åt rätt dimension. 
  
Omarbete i plywoodsågen registrerades en gång då truckförare lastat in fel 
dimension i magasinet. Tiden gick åt till att lasta ut plywooden från 
maskinen, hämta rätt dimension och sedan last in i magasinet igen.  
 
Vid virkessågen uppstod problem med en pneumatisk cylinder med 
kolvstång, som finns monterade längs transportbandet, där kolvstången 
uppgift är att styra undan det kapade virket från transportbana och ut på 
en avlastningsyta. Cylindern är kopplad till en givare som automatiskt ska 
känna av vad som är spillvirke, som ska fortsätta på transportbandet till 
en sopcontainer, och vad som är färdigkapat virke och skall styras undan. 
Driftstopp uppstod upprepade gånger då kolvstången sköt ut när spillvirke 
passerade, vilket resulterade i att spillvirket kilades fast under 
kolvstången.  
 
Den höga andelen Samtal med teamledare, som observerades en dag vid 
virkessågen, är kopplad till operatören som vid tillfället var osäker på om 
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virket fick användas ur kvalitets- och miljösynpunkt, då virket var beläget 
med svartmögel.  
 
Hantera färdig order innebär att operatör skriver information om ordern på 
en tejpbit, som sedan appliceras på den färdiga ordern, så att 
nästkommande avdelning vet vilken order som anländer och till vilken 
station den skall transporteras.   

 Tryckeriet 5.2

Omarbete har sin förklaring i att konstruktören inte vet begränsningarna i 
maskinen. Två stycken symboler skall tryckas med ett angivet mått som 
överskrider det maximalt möjliga måttet i maskinen. Operatören 
spenderar sedan tid på att prata med konstruktören och 
produktionschefen om order skall produceras ändå trots fast trycken 
kommer att hamna på fel avstånd.  
 
Ställtid innebär applicering av klichéerna på valsen med hjälp av tejp och 
inmatning av parametervärden i dator, där det förstnämnda tar 
överlägset längst tid.  
 
Operatören spenderar mycket tid på aktiviteterna Hämta och lasta in 
plywood på transportband samt Utlastning av plywood. Detta har sin 
förklaring i att endast en operatör bemannar tryckeriet. När 
transportbandet blir fullt tvingas operatören tömma detta, för att sedan 
fylla på transportbandet vid inmatningen plywood. Konsekvensen blir att 
tryckerimaskinen förblir outnyttjad under längre tid. 
 
För att få hjälp med fräsning av plywood lånas en operatör in från 
sågavdelningen, som måste läras upp av operatören från tryckeriet, vilket 
leder till tappad produktionstid i tryckerimaskin.  

Kompletteringsorder gäller endast två stycken plywoodskivor, men är ändå 
den tredje största icke värdeskapande aktiviteten.  Anledningen till detta 
är att operatören vid tryckeriet inte får tillräckligt med information om 
kompletteringsordern från den avdelning den kom ifrån.  
 
Kontroll vid utlastning av skivor på transportband innebär att operatör 
övervakar plywoodordrar, som transporteras från ett lyftbord över till ett 
transportband. Lyftbordet fångar plywoodordern. Sedan sänks bordet ner 
i samma nivå som transportbandet befinner sig. Plywoodordern förflyttas 
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sedan från lyftbordet över till transportbandet, varpå lyftbordet höjs upp 
till ursprungsläget. Operatörer har ibland erfarit att plywoodordrar inte 
hinner förflytta sig helt över till transportbandet innan lyftbordet höjer 
sig och där med tippar hela ordern. 

 CNC-avdelningen 5.3

Vid den första observationsdagen bemannades avdelningen av endast en 
operatör då resterande personal befann sig på utbildning. Operatören 
bemannade båda fräsarna under arbetspasset. Eftersom tidsstudien 
utfördes på en maskin i taget placerades tiden som operatören 
spenderade i den fräs, som inte ingick i tidsstudien för tillfället, under 
aktiviteten Operatör bemannar annan maskin.  

Stora skillnader ses vid jämförelse mellan observationen av treaxliga CNC 
fräsen från den 25/4, se bilaga C2 och 27/4, se bilaga C3. Den 25/4 uppgick 
den värdeskapande tiden till endast sju procent, vilket en del av 
förklaringen ligger i att operatören bemannade den femaxliga CNC-fräsen 
parallellt. Den 27/4 uppgick den siffran till 55 procent. En annan 
förklaring till skillnaderna mellan observationsdagarna är att operatören 
från den 27/4 har mer erfarenhet. Detta kan exempelvis ses vid jämförelse 
av Ställtid samt Rapportering/Hantering PC där operatören från den 25/4 har 
svårt att hitta rätt körfiler till fräsen. 

Kör iväg färdig order utgör den största andelen av icke värdeskapande men 
nödvändig tid vid robotfräsen. Operatörerna behandlar dock färdiga 
ordrar på olika sätt. En del kör iväg ordrarna till nästkommande 
avdelning, medan andra lämnar kvar dessa inne på CNC-avdelningen.  
 
Relativt stora mellanlager av plywood observerades inne på CNC-
avdelningen. Detta är en följd av det tryckande systeme som råder.  

 Monteringen 5.4

Operatör ej på plats är den aktivitet som dominerar den icke värdeskapande 
tiden vid tre av fem arbetsstationer, se bilagorna D7, D14 och D17.  
 
Vid flertalet observationer upplevdes arbetsmetoderna som oplanerade, 
då exempelvis placering av material vid arbetsstationerna var 
ostrukturerat. Detta leder till onödig rörelse och bör undvikas, se kapitel 
2.7.  Tillverkning av pallar utfördes av en operatör i tre steg vid samma 
station. Först spikas medarna till samtliga pallar (Bilaga D1) sedan 
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spikades palldäcken (Bilaga D2) och slutligen monteras palldäcket på 
medarna (Bilaga D3). Vid första steget, spikning av medar, såg situationen 
ut enligt Fig. 16 där de blåa pilarna symboliserar operatörens rörelse och 
siffran intill pilen anger vilken ordning som rörelserna utfördes. 

 

  Fig. 16. Operatörens rörelsemönster vid spikning av medar. 

Spika palldäck utfördes enligt Fig. 17 nedan. Även här uppstod onödigt 
mycket rörelse då virket till palldäcket, och slutligen de färdiga 
palldäcken, placerades på varsin sida om de färdiga medarna.   

 

  Fig. 17. Operatörens rörelsemönster vid spikning av palldäck. 

Slutligen vid montering av palldäck på medar placerades materialet enligt 
Fig. 18 nedan. De färdiga medarna flyttades för att göra plats för 
utlastning av färdiga pallar. Denna tillverkningsprocess av pallar tog tid 
då flertalet förflyttningar av material krävdes. 
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Fig. 18. Operatörens rörelsemönster vid montering av palldäck på medar. 

Omarbete krävdes på en del av dessa pallar då operatören glömt att slå i 
spik i på vissa ställen samt att spiken hade missat träklossen helt på andra 
ställen. Tid spenderades på att identifiera vilka pallar som var i behov av 
reparation, förflytta dessa till arbetsbord, reparera pallarna och sedan 
transporterades pallarna tillbaka till mellanlaget.    

Monteringsavdelningens lokal är långsmal och det rådande tryckande 
systemet gör att ett flertal mellanlager skapas, vilket sin tur leder till 
utrymmesbrist ibland.  
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6 Diskussion 

Resultatet av examensarbetet visar att det finns behov av att förbättra 
arbetsmetoderna då onödig rörelse ofta förekom, särskilt på den manuella 
monteringsavdelningen. Dessa onödiga rörelser kan reduceras genom att 
strategiskt placera verktyg och material vid arbetsstationerna, och 
därmed kan produktivitetet ökas.   

Resultatet av tidsstudierna finner likheter vid jämförelse med Johnsons 
mall [3] för reducering av genomloppstiden. Resultatet av mallen visar att 
störst potential att reducera genomloppstiden är genom att minska 
batchstorlekarna vid produktion. Vid observationen av pallspikning 
producerades pallarna i stora batcher i förhållande till den 
produktionsyta som fanns tillgänglig. Med mindre produktionsbatcher 
skapas ett jämnare flöde där fördelarna bland annat är snabbare 
genomloppstid och där defekter på lådorna kan upptäckas snabbare och 
korrigeras. Om produktionsbatchen exempelvis ligger på 20 stycken lådor 
och en defekt upptäcks vid slutmonteringen finns risken att flertalet lådor 
behöver korrigeras. Om produktionsbatchen istället varit 5 stycken blir 
inte omarbetet lika omfattande. 

Tidsstudierna visar att det finns potential att reducera den icke 
värdeskapande tiden med relativt enkla medel. De icke värdeskapande 
aktiviteterna Samtal med kollega  och Operatör ej på plats,  som är stora 
andelar icke värdeskapande aktiviteter vid monteringen och 
sågavdelningen, är aktiviteter som kan reduceras som inte kräver några 
investeringar. Andra åtgärder som ökar lönsamheten, och som inte kräver 
några större investeringar, är att utbilda konstruktionspersonalen så att 
omarbete kan elimineras helt. Omarbetet som uppstod vid tryckeriet stod 
för hela 11 procent av den totala tiden för två arbetsdagar. I framtiden 
kan detta undvikas genom att utbilda personalen. 

Endast en truck fanns att tillgå på monteringsavdelnignen, vilken ledde 
till att Inväntar truck för lyft av pall utgjorde en stor del av den icke 
värdeskapande tiden. Genom att inverstera i en åkstaplare kan denna icke 
värdeskapande aktivitet reduceras.  
 
Vid virkes- och plywoodsågen spenderades mycket tid åt inlastning av 
material. Den höga andelen för inlastningen i de båda fallen kan härledas 
till att operatörerna ägnar tid åt att få virket och plywooden att ligga kant 
i kant, och se till att virket och plywooden inte hamnar förskjutna 
gentemot varandra. Vid upprepade tillfällen avlägsnades så pass mycket 
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material att det inte spelade någon roll om materialet låg förskjutet. 
Produktiviteten i maskinen kan därmed ökas genom att informera 
personalen om situationen och att de bör tänka på detta vid inlastning av 
material. 
 
Ur miljösynpunkt kan detta examensarbete bidra till minskad 
energianvändningen, genom att eliminera omarbete.  Minskar antalet 
defekta produkter, minskar också åtgången utav råmaterial.  Genom att 
reducera mängden lager minskas åtgången av energi då elförbrukningen 
reduceras. 
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7 Förslag på åtgärder 

Det första förslaget som ges till samtliga avdelningar är att övergå mot 
dragstyrning, så att mellanlager kan elimineras, genom implementering 
av kanbansystem. Detta är en långsiktig åtgärd som kräver planering. Det 
andra övergripande förslaget är att ledningen och cheferna engagerar sig 
i arbetet med att reducera och eliminera de icke värdeskapande 
aktiviteterna. Risken finns att förbättringsarbetet avstannar om 
personalen förväntas sköta det själva, då motivationen att rationalisera 
sitt eget arbete ofta är lågt. Det tredje övergripande förslaget är att, med 
resultatet från detta arbete som grund, informera personalen om hur 
situationen med de icke värdeskapande aktiviteterna ser ut. Detta kan 
leda till förståelse att reducering av icke värdeskapande är nödvändigt. 
Nedan presenteras de förslag på åtgärder som anses vara viktigast att 
genomföra på respektive avdelning. 

Sågavdelningen 

 Eliminera den icke värdeskapande aktiviteten Operatör ej på plats.  

 Bättre framförhållning till truckförare när virke behövs genom att 
meddela truckförare i tid vilka virkesdimensioner som behövs.   

 Åtgärda problem med cylinder och tillhörande givare vid 
virkessågen och så att driftstopp undviks.  

 Reducera tiden vid inlastning av virke och plywood. Informera 
operatörerna att noggrannheten vid inlastningen inte alltid 
behöver beaktas. 

Tryckeriet 

 Få hjälp med in- och utlastning av plywood samt med fräsning av 
plywood. Detta bör kunna åstadkommas genom att fördela arbetet 
på en operatör från CNC-avdelningen.  

 Se över kunskapen hos konstruktörer vad gäller tryckerimaskinen 
och utbilda i de fall de behövs. Genom detta kan extraarbete 
undvikas vid tryckeriet. 

 Se till att ritningar följer med kompletteringsordrar, för att spara 
tid för operatören. 

 Eliminera Kontroll vid utlastning av skivor på transportband genom att 
se över tidsinställningen på lyftbordet. 
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CNC-avdelningen 

 Se över möjligheten att kunna bearbeta plywood i den femaxliga 
CNC-fräsen.  

 Klargör hur färdiga ordrar skall hanteras. Förslagsvis hämtar 
truckförare färdiga ordrar så att maskinerna på avdelningen har så 
hög produktivitet som möjligt.  

 Hjälp till med in- och utlastning av material och med 
handöverfräsning av plywood vid tryckeriet. Den operatör som 
bemannar den femaxliga CNC-fräsen i dagsläget borde ha tid över 
då operationstiden där normalt är 30-40 minuter.  

Monteringen 

 Bestäm standardtider som i sin tur leder till framtagning av 
standardmetoder. Kan uppnås med tidsstudier. 

 Implementera digitalt tidsdatasystem. Stor insats krävs men 
genererar många fördelar.  

 Investera i en åkstaplare så att den icke värdeskapande aktiviteten 
Inväntar truck för lyft av pall elimineras helt. 

 Övergå till produktionslina vid palltillverkning. Detta reducerar 
bland annat mellanlager och frigör därmed utrymme som kan vara 
värdefullt att ha vid expandering.   

 Strukturera placeringen av material och verktyg så att dessa 
placeras i anslutning till arbetsbord genom att investera i vagnar 
till varje station. Genom detta reduceras aktiviteterna Hämta 
material/verktyg samt Hämta spik.  

 Implementera 5S för att eliminera oordning med verktyg och 
material som ligger utspridda. 
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8 Slutsats 

Tidsstudien i kombination med klassificeringen av aktiviteterna gjorde 
det möjligt att identifiera de icke värdeskapande aktiviteterna. En 
sammanfattning redovisas avdelningsvis i bilagorna E1–E7. De 
rödmarkerade aktiviteterna representerar de icke värdeskapande 
aktiviteterna och de gulmarkerade visar de icke värdeskapande men 
nödvändiga aktiviteterna. 

De icke värdeskapande aktiviteterna kan reduceras med olika medel, vilka 
kräver olika stora insatser. Förslag på åtgärder som reducerar de icke 
värdeskapande aktiviteterna presenteras i kapitel 7. 

För att verifiera att en aktivitet inte är värdeskapande utfördes en 
klassificering av aktiviteterna utifrån företagets egna värderingar. 
Klassificeringen genomfördes med två operatörer från varje avdelning 
samt med produktionschefen. Personerna i fråga ombads att avgöra vilka 
aktiviteter som de ansåg var värdeskapande, icke värdeskapande 
respektive icke värdeskapande men nödvändiga. Tolkningarna av vad som 
är värdeskapande, icke värdeskapande samt nödvändig aktivitet kan 
ändras i framtiden beroende hur synsätt ser ut då och således gäller 
denna klassificering endast för detta arbete.  
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9 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbetsmätning i större utsträckning kan med fördel utföras för 
att få tillförlitligare resultat. Om arbetsmätningen berör flera avdelningar, 
som i detta arbete, kan tids- eller med frekvensstudier användas. Den 
senare metoden är inte lika resurskrävande men resulterar i osäkrare 
precision i tidsangivelser. Om fokus endast är på en avdelning och station, 
exempelvis palltillverkning, förordas studier på elementarrörelser, som 
används vid framtagning av standardiserade arbetsmetoder. 
Elementarrörelser bör registreras och analyseras med teknikens hjälp 
genom videoupptagning, då det är svårt att registrera detta med enbart 
anteckningar och direkt observation.  

Detta arbete har haft fokus på materialflödet och tillverkningsprocessen. 
Ett förslag till fortsatt arbete är att utföra informationsflödesanalyser, 
dels inom produktionen, dels genom hela företaget från registrerad 
kundorder till färdig produkt. Kommunikationsbrister har uppstått under 
studiens gång och genom att kartlägga dessa kan ytterligare icke 
värdeskapande aktiviteter reduceras. 
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A1 

Bilaga A: Tidsstudier Sågavdelningen 

I denna bilaga redovisas samtliga genomförda tidsstudier på 
sågavdelningen. Först redovisas de enskilda tidsstudierna följt av en 
sammanlagd tidsstudie för varje såg. 

Avdelning: Sågen Schemalagda raster: 09.30 - 09.48, 14.00 - 14.12 

Station: Plywoodsåg Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.19 
  Slut klockan: 13.55 
  Datum: 4/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapning 99,6 30,4% 

Ställtid 27,7 8,4% 

Inlastning av plywood 30,2 9,2% 

 Utlastning av plywood till pall   26,9 8,2% 

Spillhantering 11,4 3,5% 

Hanterar färdig order 5,5 1,7% 

Rikta om plywood i maskin 8,4 2,6% 

Kontrollerar plywood vid inlastaren 3,3 1,0% 

Inväntar material från inlastaren 5,0 1,5% 

Hämtar material 3,8 1,2% 

Kör bort färdig order 10,3 3,1% 

Hanterar tompall 9,1 2,8% 

Mäter plywood 4,2 1,3% 

Rapportering/Hantering PC 5,0 1,5% 

Samtal i telefon 1,5 0,5% 

Samtal med kollega 7,7 2,3% 

Operatör ej på plats 54,7 16,7% 

Omarbete 14,1 4,3% 

Total tid: 328 minuter 6 sekunder 100,0% 

   Värdeskapande tid: 99 minuter 36 sekunder 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 150 minuter 30 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 78 minuter 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande 
tid: 
30% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
46% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
24% 

Plywoodsåg 4/4 
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Avdelning: Sågen Schemalagda raster: 09.30 - 09.48, 14.00 - 14.12 

Station: Plywoodsåg Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 10.53 
  Slut klockan:  16.00 
  Datum: 6/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapning 75,3 28,4% 

Ställtid 16,9 6,4% 

Inlastning av plywood 23,3 8,8% 

 Utlastning av plywood till pall   19,0 7,2% 

Hanterar färdig order  13,6 5,1% 

Spillhantering 12,5 4,7% 

Hämtar material 12,8 4,8% 

Kör bort färdig order 5,5 2,1% 

Hanterar tompall 5,0 1,9% 

Mäter plywood 1,2 0,4% 

Rapportering/Hantering PC 3,7 1,4% 

Rikta om plywood i maskin 28,7 10,9% 

Kontrollerar inlastaren/Starta inmatning 5,7 2,2% 

Inväntar material från inlastaren 10,2 3,8% 

Operatör ej på plats 18,2 6,9% 

Driftstopp 0,8 0,3% 

Letar material 1,1 0,4% 

Flyttar material 4,0 1,5% 

Väntar på material från truck 4,3 1,6% 

Samtal med truckchaufför 0,8 0,3% 

Samtal med optimerare 0,6 0,2% 

Samtal annan personal 1,5 0,6% 

Total tid: 264 minuter 36 sekunder 100,0% 

   Värdeskapande tid: 75 minuter 18 sekunder 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 158 minuter 6 sekunder 
 

Icke värdeskapande tid: 31 minuter 12 sekunder   
 

 
  

 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Värdeskapande tid: 
28% 

Icke 
värdeskapande 

men nödvändig tid: 
60% 

Icke 
värdeskapande tid: 

12% 

Plywoodsåg 6/4  
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Sammanlagd tid Plywoodsågen 
 Operation Tid[minuter] Andel[%] 

Kapning 174,9 29,5% 

Inlastning av plywood 53,5 9,0% 

 Utlastning av plywood till pall   45,9 7,7% 

Ställtid 44,6 7,5% 

Rikta om plywood i maskin 37,1 6,3% 

Spillhantering 23,9 4,0% 

Hanterar färdig order 19,1 3,2% 

Hämtar material 16,6 2,8% 

Kör bort färdigt order 15,7 2,7% 

Inväntar material från inlastaren 15,2 2,6% 

Hanterar tompall 14,1 2,4% 

Kontrollerar inlastaren/Starta inmatning 9,0 1,5% 

Rapportering/Hantering PC 8,6 1,5% 

Mäter plywood 5,3 0,9% 

Operatör ej på plats 72,9 12,3% 

Omarbete 14,1 2,4% 

Samtal med kollega 9,2 1,5% 

Inväntar material från truck 4,3 0,7% 

Flytta material 4,0 0,7% 

Samtal i telefon 1,5 0,3% 

Letar material 1,1 0,2% 

Driftstopp 0,8 0,1% 

Samtal med truckchaufför 0,8 0,1% 

Samtal med optimerare 0,6 0,1% 

Total tid: 592 minuter 42 sekunder 100% 

   Värdeskapande tid: 174 minuter 54 sekunder 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 308 minuter 36 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 109 minuter 18 sekunder 
 

 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
33% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

47% 

Icke värdeskapande 
tid: 
20% 

Sammanlagd tid Plywoodsåg 
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Avdelning: Sågen Schemalagda raster: 09.30 - 09.48, 14.00 - 14.12 

Station: Virkessåg Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.25 
  Slut klockan: 11.35 
  Datum: 5/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapning 41,3 18,0% 

Ställtid 12,8 5,6% 

Läser arbetsordrar  4,5 1,9% 

Inlastning av virke 22,8 9,9% 

Utlastning av virke till pall 22,2 9,6% 

Hantera färdigorder 15,2 6,6% 

Spillhantering 2,4 1,0% 

Hämtar virke 4,9 2,1% 

Kör bort färdig order 4,0 1,7% 

Hanterar tompall 3,7 1,6% 

Banda ihop order 5,1 2,2% 

Mäter virke 5,6 2,4% 

Rapportering/Hantering PC 5,6 2,4% 

Driftstopp 11,6 5,0% 

Samtal med optimerare 0,8 0,3% 

Samtal med truckförare 3,3 1,4% 

Samtal med teamledare 22,0 9,6% 

Inväntar optimerare 5,0 2,2% 

Inväntar truckförare 4,6 2,0% 

Operatör ej på plats 17,6 7,6% 

Inväntar material från truckförare 12,9 5,6% 

Letar virke 2,3 1,0% 

Total tid 230 minuter 100,0% 

   Värdeskapande tid 41 minuter 18 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid 108 minuter 42 sekunder 
 Icke värdeskapande tid 80 minuter 
  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid 
18% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid 

47% 

Icke värdeskapande 
tid 

35% 

Virkessågen 5/4 
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   Avdelning: Sågen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Virkessåg Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.00 
  Slut klockan: 10.50 
  Datum: 6/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapning 59,9 23,5% 

Ställtid 13,9 5,5% 

Läser arbetsordrar  13,5 5,3% 

Inlastning av virke 31,1 12,2% 

Utlastning av virke till pall 28,4 11,1% 

Hantera färdig order 20,9 8,2% 

Spillhantering 6,5 2,5% 

Hämtar virke 5,3 2,1% 

Kör bort färdig order 7,9 3,1% 

Hanterar tompall 4,4 1,7% 

Banda ihop order 5,1 2,0% 

Mäter virke 5,6 2,2% 

Rapportering/Hantering PC 2,3 0,9% 

Samtal teamledare 2,3 0,9% 

Samtal med truckförare 3,0 1,2% 

Inväntar truckförare 8,5 3,3% 

Operatör tar paus 4,1 1,6% 

Operatör ej på plats 12,0 4,7% 

Inväntar material från truckförare 16,1 6,3% 

Letar virke 4,4 1,7% 

Total tid 255 minuter 100,0% 

   
Värdeskapande tid 59 minuter 54 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid 144 minuter 48 sekunder 
 Icke värdeskapande tid 50 minuter 18 sekunder 
 

 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid 
23% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid 

57% 

Icke värdeskapande 
tid 

20% 

Virkessågen 6/4 
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   Sammanlagd tid Virkessågen 
 Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Kapning 101,3 20,9% 

Inlastning av virke 53,9 11,1% 

Utlastning av virke till pall 50,5 10,4% 

Hantera färdig order 36,1 7,4% 

Ställtid 26,8 5,5% 

Läser arbetsorder/ritning 17,9 3,7% 

Kör bort färdig order 11,9 2,5% 

Mäter virke 11,2 2,3% 

Hämtar material 10,2 2,1% 

Banda ihop order 10,2 2,1% 

Spillhantering 8,8 1,8% 

Hanterar tompall 8,1 1,7% 

Rapportering/Hantering PC 7,9 1,6% 

Operatör ej på plats 29,5 6,1% 

Inväntar material från truckförare 29,0 6,0% 

Samtal med teamledare 24,3 5,0% 

Inväntar truckförare 13,1 2,7% 

Driftstopp 11,6 2,4% 

Letar virke 6,7 1,4% 

Samtal med truckförare 6,3 1,3% 

Inväntar optimerare 5,0 1,0% 

Operatör tar paus 4,1 0,8% 

Samtal med optimerare 0,8 0,2% 

Total tid: 485 minuter 100,0% 

   Värdeskapande tid: 101 minuter 18 sekunder 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 260 minuter 6 sekunder 

 Icke värdeskapande tid: 123 minuter 36 sekunder 

 
 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
26% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

65% 

Icke värdeskapande 
tid: 
9% 

Sammanlagd tid Virkessågen 
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Bilaga B: Tidsstudier Tryckeriet 

I denna bilaga redovisas samtliga genomförda tidsstudier på tryckeriet. 
Först redovisas de enskilda tidsstudierna följt av en sammanlagd 
tidsstudie. 

Avdelning: Tryckeriet Schemalagda raster: 09.30 - 09.48 

Station: Klichémaskin Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.00 Morgonmöte: 07.00 - 07.20 

Slut klockan: 15.48 Informationsmöte: 10.00 - 10.30, 14.00 - 14.15 

Datum: 23/4 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Maskinen går 23,0 5,3% 

Uppstart valsar och transportbana 1,7 0,4% 

Ställtid 78,6 18,2% 

Inlastning manuellt 17,3 4,0% 

Utlastning av plywood från transportbana 18,1 4,2% 

Hämta och lasta in plywood på transportband 29,4 6,8% 

Färgbyte 7,2 1,7% 

Rapportering/Hantering PC 20,1 4,6% 

Kontroll av tryckt skiva 8,1 1,9% 

Diska klichéer  6,7 1,5% 

Jusering maskin 6,6 1,5% 
Skiftavbyte 4,0 0,9% 

Läser orderlapp/ritning 14,6 3,4% 

Väntar på plywood från inlastaren 2,4 0,6% 

Samtal kollega 13,8 3,2% 

Samtal konstruktör 11,7 2,7% 

Omarbete 75,1 17,4% 

Morgonmöte 20,0 4,6% 

Kompletteringsorder 25,8 6,0% 

Informationsmöte 30,0 6,9% 

Kontroll vid utlastning av skivor 10,7 2,5% 

Hjälper kollega 8,2 1,9% 

Total tid: 432 minuter 48 sekunder 100% 

Värdeskapande tid: 23 minuter 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 212 minuter 12 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 197 minuter 36 sekunder 
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   Avdelning: Tryckeriet Schemalagda raster: 09.30 - 10.00 

Station: Klichémaskin Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.00 Morgonmöte: 07.00 - 07.20 

Slut klockan: 15.00 
  Datum: 24/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Maskinen går 48,0 11,4% 

Uppstart av valsar & transportbana 3,5 0,8% 

Ställtid 57,5 13,7% 

Färgbyte 18,2 4,3% 

Inlastning manuellt 9,1 2,2% 

Utlastning av plywood från transportbana 35,3 8,4% 

Hämta och lasta in plywood på transportband 59,3 14,1% 

Rapportering/Hantering PC 19,6 4,7% 

Kontroll av tryckt skiva 9,0 2,1% 

Diska klichéer 4,2 1,0% 

Jusering maskin 7,6 1,8% 

Läser orderlapp/ritning  9,4 2,2% 

Väntar på plywood från inlastaren 11,8 2,8% 

Skiftavbyte 5,0 1,2% 

Omarbete 20,3 4,8% 

Driftstopp 2,3 0,5% 

Samtal kollega 9,5 2,3% 

Morgonmöte 20,0 4,8% 

Kontroll vid utlastning av skivor 6,2 1,5% 

Hjälper kollega 41,5 9,9% 

Väntar på lyftbord vid utlastning  7,0 1,7% 

Inväntar truck 12,4 2,9% 

Operatör ej på plats 3,5 0,8% 

Total tid: 420 minuter 88,6% 

   Värdeskapande tid: 48 minuter 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 249 minuter 24 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 122 minuter 36 sekunder 
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Sammanlagd tid tryckeriet 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Maskinen går 71,0 8,3% 

Ställtid 136,0 15,9% 

Hämta och lasta in plywood på transportband 88,7 10,4% 

Utlastning av plywood från transportbana 53,3 6,3% 

Rapportering/Hantering PC 39,7 4,6% 

Inlastning manuellt 26,4 3,1% 

Färgbyte 25,4 3,0% 

Läser orderlapp/ritning  24,0 2,8% 

Kontroll av tryckt skiva 17,0 2,0% 

Väntar på plywood från inlastaren 14,2 1,7% 

Jusering maskin 14,1 1,7% 

Diska klichéer 10,9 1,3% 

Skiftavbyte 9,0 1,1% 

Uppstart av valsar och transportbana 5,2 0,6% 

Omarbete 95,4 11,2% 

Hjälper kollega 49,7 5,8% 

Morgonmöte 40,0 4,7% 

Informtionsmöte 30,0 3,5% 

Kompletteringsorder 25,8 3,0% 

Samtal kollega 23,3 2,7% 

Kontroll vid utlastning av skivor på transportb. 16,9 2,0% 

Inväntar truck 12,4 1,5% 

Samtal konstruktör 11,7 1,4% 

Väntar på lyftbord vid utlastning  7,0 0,8% 

Operatör ej på plats 3,5 0,4% 

Driftstopp 2,3 0,3% 

Total tid: 852 minuter 52 sekunder 100% 

   Värdeskapande tid: 71 minuter 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 464 minuter 
 Icke värdeskapande tid: 317 minuter 54 sekunder 
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8% 
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Bilaga C: Tidsstudier CNC-avdelningen 

I denna bilaga redovisas samtliga genomförda tidsstudier på cnc-
avdelningen. Först redovisas de enskilda tidsstudierna följt av en 
sammanlagd tidsstudie för respektive maskin.  

Avdelning: CNC Schemalagda raster: 09.30 - 09.48, 14.00 - 14.12 

Station: 5-axlig CNC Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.00 
  Slut klockan: 10.06 
  Datum: 25/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Femaxlig CNC arbetar 149,0 89,8% 

Ställtid 3,9 2,4% 

Utlastning av färdiga produkter 3,3 2,0% 

Inlastning material 2,3 1,4% 

Rapportering/Hantering PC 3,8 2,3% 

Städa 1,3 0,8% 

Operatör bemannar annan maskin 2,2 1,3% 

Total tid: 165 minuter 48 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 149 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 13 minuter 18 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 3 minuter 30 sekunder 
   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
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Femaxlig CNC 
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Avdelning: CNC Schemalagda raster: 09.30 - 10.00,  14.00 - 14.12 

Station: 3-axlig CNC Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 10.08 Möte: 11.20 - 12.00 
 Slut klockan: 13.38 

  Datum: 25/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
3-axlig CNC arbetar 13,0 7,2% 

Ställtid 19,2 10,7% 

Inlastning av material 4,8 2,7% 

Utlastning av färdiga produkter 4,9 2,7% 

Läser orderlapp/ritning 4,7 2,6% 

Justering maskin 2,3 1,3% 

Rapportering/Hantering PC 21,0 11,7% 

Mäter 1,6 0,9% 

Kör iväg färdig order 8,2 4,6% 

Hämtar material 3,2 1,8% 

Testkörning av plywood 2,2 1,2% 

Flyttar material 5,1 2,8% 

Samtal kollega 6,3 3,5% 

Hjälper kollega 5,4 3,0% 

Programmerar 12,8 7,1% 

Operatör bemannar annan maskin 22,5 12,6% 

Operatör ej på plats 2,0 1,1% 

Möte 40,0 22,3% 

Total tid: 179 minuter 100% 

  
  Värdeskapande tid: 13 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 69 minuter 48 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 96 minuter 18 sekunder 
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Avdelning: CNC Schemalagda raster: 09.30 - 09.48,  14.00 - 14.12 

Station: 3-axlig CNC Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 07.00 
  Slut klockan: 13.00 
  Datum: 27/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
3-axlig CNC arbetar 169,2 54,6% 

Ställtid 11,0 3,6% 

Inlastning av material 29,3 9,5% 

Utlastning av färdiga produkter 27,6 8,9% 

Kör iväg färdig order 6,4 2,1% 

Läser ordelapp/ritning 10,3 3,3% 

Hämtar material 12,9 4,2% 

Rapportering/Hantering PC 8,1 2,6% 

Flytta material 3,2 1,0% 

Operatör ej på plats 12,2 3,9% 

Städa 7,8 2,5% 

Hjälper kollega 3,0 1,0% 

Operatör bemannar annan maskin 2,7 0,9% 

Samtal kollega 6,3 2,0% 

Total tid: 310 minuter 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 169 minuter 12 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 105 minuter 36 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 35 minuter 12 sekunder 
  

  
 

    
    
    
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
55% 
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Sammanlagd tid Treaxlig CNC 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Treaxlig CNC arbetar 182,1 37,3% 

Inlastning av plywood 34,2 7,0% 

Utlastning av färdiga produkter 32,5 6,6% 

Ställtid 30,2 6,2% 

Rapportering/Hantering PC 29,0 5,9% 

Hämtar material 16,1 3,3% 

Läser orderlapp/ritning 15,0 3,1% 

Kör iväg färdig order 14,6 3,0% 

Justering maskin 2,3 0,5% 

Mäter 1,6 0,3% 

Möte 40,0 8,2% 

Operatör bemannar annan maskin 25,2 5,2% 

Operatör ej på plats 14,2 2,9% 

Programmerar 12,8 2,6% 

Samtal kollega 12,6 2,6% 

Hjälper kollega 8,4 1,7% 

Flyttar material 8,3 1,7% 

Städa 7,8 1,6% 

Testkörning av plywood 2,2 0,4% 

Total tid: 488 minuter 54 sekunder 100% 

   Värdeskapande tid: 182 minuter 6 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 175 minuter 24 sekunder 

 Icke värdeskapande tid: 131 minuter 24 sekunder 
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Avdelning: CNC Schemalagda raster: 09.30 - 09.48,  14.00 - 14.12 

Station: Robotfräs Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 13.40 
  Slut klockan: 14.48 
  Datum: 25/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Robotfräsen arbetar 18,0 33,7% 

Ställtid 9,6 18,0% 

Inlastning 3,3 6,1% 

Kör iväg färdig order 7,5 14,1% 

Mäter skivor 3,2 6,0% 

Rapportering/Hantering PC 4,1 7,8% 

Läsa orderlapp/ritning 4,5 8,5% 

Hjälper kollega 3,1 5,8% 

Total tid: 53 minuter 18 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 18 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 32 minuter 18 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 3 minuter 
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värdeskapande tid: 

6% 

Robotfräs 25/4 
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Avdelning: CNC Schemalagda raster: 09.30 - 10.00,  14.00 - 14.12 

Station: Robotfräs Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 13.00 
  Slut klockan: 14.00 
  Datum: 27/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Robotfräsen arbetar 24,5 41,1% 

Stämpla skivor 0,8 1,3% 

Ställtid 3,5 5,8% 

Inlastning 1,7 2,9% 

Uppstart maskin 2,2 3,6% 

Rapportering/Hantering PC 0,8 1,4% 

Mäter skivor 2,9 4,9% 

Kör iväg färdig order 7,5 12,6% 

Samtal kollega 1,6 2,7% 

Operatör bemannar annan maskin 1,7 2,9% 

Flyttar material 2,8 4,7% 

Hämtar verktyg/material 9,6 16,1% 

Total tid: 59 minuter 36 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 25 minuter 18 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 18 minuter 36 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 15 minuter 42 sekunder 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

Värdeskapande tid: 
43% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

31% 

Icke värdeskapande 
tid: 
26% 

Robotfräs 27/4 
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Sammanlagd tid Robotfräs 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Robotfräsen arbetar 42,5 37,6% 

Stämpla skivor 0,8 0,7% 

Kör iväg färdig order 15,0 13,3% 

Ställtid 13,1 11,6% 

Mäter skivor 6,1 5,4% 

Inlastning 5,0 4,4% 

Rapportering/Hantering PC 5,0 4,4% 

Läser orderlapp/ritning 4,5 4,0% 

Uppstart maskin 2,2 1,9% 

Hämtar truck 9,6 8,5% 

Hjälper kollega 3,1 2,8% 

Flyttar material 2,8 2,5% 

Operatör bemannar annan maskin 1,7 1,5% 

Samtal kollega 1,6 1,4% 

Total tid: 112 minuter 54 sekunder 100,0% 

   Värdeskapande tid: 43 minuter 12 sekunder 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 50 minuter 54 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 18 minuter 48 sekunder 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
51% 

Icke 
värdeskapande 

men nödvändig tid: 
42% 

Icke 
värdeskapande tid: 

7% 

Sammanlagd tid Robotfräs 
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Bilaga D: Tidsstudier Monteringen 

I denna bilaga redovisas samtliga genomförda tidsstudier på 
monteringsavdelningen. Först redovisas de enskilda tidsstudierna följt av 
en sammanfattning av de två dagarna. 

Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Spika medar Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.10     

Slut klockan: 07.27     

Datum: 16/4     

      

Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spik 14,8 27,1% 

Ställtid 2,1 3,8% 

Hämta och placera virke på bord 12,1 22,2% 

Fylla på spik i spikpistol 0,3 0,6% 

Lägga färdiga medar på pall 4,7 8,5% 

Kontrollräkning 0,8 1,4% 

Samtal kollega 2,4 4,3% 

Operatör ej på plats 15,6 28,5% 

Operatör tar paus 2,0 3,6% 

Total tid: 54 minuter 40 sekunder 100,0% 

      

Värdeskapande tid: 14 minuter 48 sekunder   

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 19 minuter 56 sekunder   

Icke värdeskapande tid: 19 minuter 56 sekunder   
 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Värdeskapande tid: 
27% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

37% 

Icke värdeskapande 
tid: 
36% 

Spika medar 16/4 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Spika palldäck Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 08.51     

Slut klockan: 10.32     

Datum: 16/4     

      

Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spikning 10,8 13,9% 

Ställtid 2,5 3,2% 

Hämta och placera virke på bord 27,0 34,7% 

Fylla på spik i spikpistol 1,0 1,3% 

Lägga färdiga palldäck på pall 6,7 8,6% 

Klyva bräda 11,2 14,3% 

Samtal kollega 0,7 0,8% 

Operatör ej på plats 13,7 17,6% 

Operatör tar paus 0,4 0,5% 

Städning 4,0 5,1% 

Total tid: 77 minuter 42 sekunder 100% 

      

Värdeskapande tid: 10 minuter 48 sekunder   

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 37 minuter 6 sekunder   

Icke värdeskapande tid: 29 minuter 48 sekunder   
 
  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Värdeskapande tid: 
14% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

48% 

Icke värdeskapande 
tid: 
38% 

Spika palldäck 
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Avdelning: Montering 
Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 
09.48 

Station: Montera palldäck på medar Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 11.32     

Slut klockan: 13.50     

Datum: 16/4     

      

Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spikning 8,3 8,4% 

Stämpla pall 6,4 6,6% 

Ställtid 1,0 1,0% 

Placera medar på bord 7,5 7,7% 

Placera palldäck på medar inkl. justering 12,7 12,9% 

Fylla på spik i spikpistol 0,8 0,8% 

Rapportering/Hantering PC 1,5 1,5% 

Mäter 2,4 2,5% 

Läser ritning 1,5 1,5% 

Operatör ej på plats 10,7 10,9% 

Operatör tar paus 1,1 1,1% 

Hämta material/verktyg 2,4 2,5% 

Flyttar pallar 3,7 3,7% 

Transportera färdig pall till mellanlager 5,2 5,2% 

Samtal teamledare 1,8 1,9% 

Samtal kollega 3,7 3,8% 

Hjälper kollega 1,3 1,3% 

Inväntar truck för lyfta av pall  26,3 26,8% 

Total tid: 98 minuter 16 sekunder 100,0% 

      

Värdeskapande tid: 14 minuter 42 sekunder   

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 27 minuter 28 sekunder   

Icke värdeskapande tid: 56 minuter 6 sekunder   
 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Värdeskapande tid: 
15% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

28% 

Icke värdeskapande 
tid: 
57% 

Montera palldäck på medar 16/4 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Defekta pallar Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.08 
  Slut klockan: 07.18 
  Datum: 18/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Ställtid 2,0 2,9% 

Rapporteing/Hantering PC 0,9 1,2% 

Reparera pall 5,9 8,5% 

Identifiera defekter 8,1 11,6% 

Lasta pall till bord 3,1 4,5% 

Invänta truck för lyft av pall 12,3 17,6% 

Flytta pallar 8,0 11,4% 

Samtal teamledare 1,8 2,5% 

Samtal kollega 5,6 8,0% 

Operatör ej på plats 19,5 27,9% 

Hämta verktyg 1,9 2,7% 

Operatör tar paus 0,9 1,3% 

Total tid: 70 minuter 100,0% 

   

   Värdeskapande tid: 0 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 0 
 Icke värdeskapande tid: 70 minuter 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Pallspikning Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 09.00 
  Slut klockan: 10.21 
  Datum: 18/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spikning 9,4 17,7% 

Ställtid 3,7 7,0% 

Hämta och placera virke på bord 9,7 18,3% 

Fylla på spik i spikpistol 0,5 0,9% 

Utlastning av färdig pall 1,6 3,0% 

Justering pall 11,6 21,9% 

Läser ritning 1,9 3,6% 

Rapporering/Hantering PC 1,5 2,8% 

Mäter 8,7 16,3% 

Klyva bräda 2,6 4,8% 

Samtal teamledare 1,9 3,5% 

Total tid: 53 minuter 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 9 minuter 24 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 39 minuter 12 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 4 minuter 24 sekunder 
 

    

  
 

  

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
18% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

74% 

Icke värdeskapande 
tid: 
8% 

Pallspikning 18/4 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Montera palldäck Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.04 
  Slut klockan: 06.48 
  Datum: 17/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spikning 2,9 6,4% 

Stämpla pall 3,1 6,9% 

Ställtid 0,5 1,1% 

Placera medar på bord 4,4 9,7% 

Placera palldäck på medar inkl. justering 14,2 31,6% 

Fylla på spik i spikpistol 0,1 0,3% 

Rapportering/Hantering PC 0,7 1,5% 

Transportera färdig pall till mellanlager 2,3 5,0% 

Operatör tar paus 1,4 3,1% 

Hämta material/verktyg 0,8 1,7% 

Omarbete 9,0 20,0% 

Inväntar truck för lyfta av pall  4,3 9,5% 

Städa 1,4 3,0% 

Total tid: 45 minuter 100,0% 

   Värdeskapande tid: 6 minuter 
 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 19 minuter 54 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 19 minuter 6 sekunder 
 

    

 
 

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
13% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

44% 

Icke värdeskapande 
tid: 
43% 

Montera palldäck 17/4 
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Sammanlagd tid palltillverkning    

Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Spikning 46,2 11,6% 

Stämpla pall 9,6 2,4% 

Hämta och placera virke på bord 48,8 12,2% 

Placera palldäck på medar inkl. justering 26,9 6,8% 

Placera medar på bord 11,9 3,0% 

Justering av pall 11,6 2,9% 

Mäter 11,1 2,8% 

Ställtid 9,8 2,5% 

Lägga färdiga palldäck på pall 6,7 1,7% 

Lägga färdiga medar på pall 4,7 1,2% 

Rapportering/Hantering PC 3,6 0,9% 

Läser orderlapp/ritning 3,4 0,9% 

Fylla på spik i spikpistol 2,8 0,7% 

Utlastning av färdig pall 1,6 0,4% 

Kontrollräkning 0,8 0,2% 

Operatör ej på plats 59,5 14,9% 

Inväntar truck för lyft av pall  42,9 10,8% 

Omarbete 38,9 9,8% 

Klyva bräda 13,7 3,4% 

Samtal kollega 12,3 3,1% 

Transportera färdig pall till mellanlager 7,4 1,9% 

Operatör tar paus 5,8 1,5% 

Samtal teamledare 5,5 1,4% 

Städning 5,3 1,3% 

Flytta pallar 3,7 0,9% 

Hämta material/verktyg 3,2 0,8% 

Hjälper kollega 1,3 0,3% 

Total tid: 398 minuter 42 sekunder 100,0% 

      

Värdeskapande tid: 55 minuter 42 sekunder   

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 143 minuter 30 sekunder   

Icke värdeskapande tid: 199 minuter 24 sekunder   
 
  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

Värdeskapande 
tid: 
14% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
36% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
50% 

Sammanlagd tid Palltillverkning 
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Avdelning: Montering Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Emballering Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 10.33 
  Slut klockan: 13.23 
  Datum: 18/4 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Spika pall 21,0 22,1% 

Banda ihop emballage 15,3 16,1% 

Plasta & Tejpa emballage 4,2 4,4% 

Stämpla virke 1,4 1,4% 

Utlastning av färdig pall 1,2 1,3% 

Hämta material 11,0 11,6% 

Läser arbetsorder/ritning 0,8 0,8% 

Hantera emballage 3,4 3,6% 

Rapportering/Hantering PC 2,1 2,2% 

Mätning 3,7 3,9% 

Kapa virke 5,6 5,8% 

Städa 1,3 1,3% 

Operatör tar paus 3,1 3,2% 

Samtal kollega 5,6 5,9% 

Samtal truckchaufför 5,7 6,0% 

Samtal teamledare 3,2 3,4% 

Hjälper kollega 4,1 4,3% 

Hämta verktyg 2,5 2,6% 

Total tid: 95 minuter 100% 

  
  Värdeskapande tid: 28 minuter 52 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 40 minuter 47 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 25 minuter 21 sekunder 
   

  

    

 
 

  

   

   

   

  
  

      

      

      

      

      

      

      

Värdeskapande 
tid: 
44% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
29% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
27% 

Emballering 18/4 
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Avdelning: Montering Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Emballering Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan:  
  Slut klockan:  
  Datum: 18/4 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Spika pall 19,7 20,7% 

Banda ihop emballage 8,3 8,7% 

Plasta & Tejpa emballage 5,3 5,6% 

Stämpla virke 1,7 1,7% 

Utlastning av färdig pall 2,0 2,1% 

Hämta material 9,3 9,8% 

Hantera emballage 2,4 2,5% 

Rapportering/Hantering PC 1,5 1,6% 

Mätning 5,4 5,6% 

Kapa virke 5,6 5,8% 

Läser arbetsorder/ritning 1,6 1,7% 

Hämta verktyg 2,5 2,6% 

Operatör tar paus 3,1 3,2% 

Samtal kollega 5,6 5,9% 

Samtal truckchaufför 2,3 2,5% 

Total tid: 76 minuter 80% 

  
  Värdeskapande tid: 34 minuter 54 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 27 minuter 36 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 13 minuter 30 sekunder 
  

  
 

  

   

   

   

   

   

  
  

      

      

      

      

      

Värdeskapande tid: 
46% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

36% 

Icke värdeskapande 
tid: 
18% 

Emballering 18/4 
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Sammanlagd tid Emballeringen 
 Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Spika pall 40,7 23,8% 

Banda ihop emballage 23,6 13,8% 

Plasta & Tejpa emballage 9,5 5,5% 

Stämpla virke 3,0 1,8% 

Hämta material 20,3 11,9% 

Kapa virke 11,1 6,5% 

Mätning 9,1 5,3% 

Hantera emballage 5,8 3,4% 

Rapportering/Hantering PC 3,6 2,1% 

Utlastning av färdig pall 3,3 1,9% 

Läser arbetsorder/ritning 2,4 1,4% 

Samtal kollega 11,3 6,6% 

Samtal truckförare 8,0 4,7% 

Operatör tar paus 6,1 3,6% 

Hämta verktyg 4,9 2,9% 

Hjälper kollega 4,1 2,4% 

Samtal teamledare 3,2 1,9% 

Städa 1,3 0,7% 

Total tid: 171 minuter 100,0% 

   Värdeskapande tid: 76 minuter 48 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 55 minuter 24 sekunder 

 Icke värdeskapande tid: 38 minuter 48 sekunder 

 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande 
tid: 
45% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
32% 

Icke 
värdeskapande tid: 

23% 

Sammanlagd tid Emballeringen 
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Avdelning: Montering Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station/Operation: Montera stålprofil på pall Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 12.35 
  Slut klockan: 13.02 
  Datum: 18/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Montera stålprofil 9,9 36,8% 

Ställtid 1,8 6,6% 

Utlasning av färdig pall 0,9 3,1% 

Inlastning av pall 1,1 4,1% 

Fylla på spik i spikpistol 0,4 1,4% 

Hämta,placera och justera stålprofil 8,4 31,1% 

Mäta 1,9 7,0% 

Kapa virke 2,7 9,9% 

Total tid: 27 minuter 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 9 minuter 54 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 14 minuter 24 sekunder 

Icke värdeskapande tid: 2 minuter 42 sekunder 
   

   

  
 

    
    
  

   

     
    
  

   

   
   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
37% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

53% 

Icke värdeskapande 
tid: 
10% 

Montera stålprofil på pall 18/4 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Montera stålprofil på pall Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 11.37 
  Slut klockan: 13.05 
  Datum: 17/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Montera stålprofil 19,98 36,3% 

Ställtid 1,13 2,1% 

Borra hål i stålprofil 7,57 13,8% 

Utlasning av färdig pall 2,43 4,4% 

Inlastning av pall 2,63 4,8% 

Hämta, placera och juster stålprofil 10,43 19,0% 

Kontrollmäter 1,28 2,3% 

Hämtar verktyg/material 3,83 7,0% 

Inväntar truck för lyft av pall 2,62 4,8% 

Samtal kollega 2,53 4,6% 

Operatör tar paus 0,55 1,0% 

Total tid: 55 minuter 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 20 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 25 minuter 30 sekunder 

Icke värdeskapande tid: 9 minuter 30 sekunder 
   

   

  
 

    
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande 
tid: 
37% 

Icke 
värdeskapande 
men nödvändig 

tid: 
46% 

Icke 
värdeskapande 

tid: 
17% 

Montera stålprofil 17/4  
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Montera stålprofil Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.51     

Slut klockan: 09.03     

Datum: 17/4     

      

Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Montera stålprofil 20,6 19,1% 

Ställtid 2,5 2,3% 

Hämta, placera och juster stålprofil 30,6 28,3% 

Utlasning av färdig pall 11,5 10,6% 

Inlastning av pall 7,5 7,0% 

Fylla på spik i spikpistol 0,4 0,4% 

Rapportering/Hantering PC 5,5 5,1% 

Hämta spik 1,8 1,7% 

Städa 0,8 0,7% 

Samtal kollega 2,1 1,9% 

Hjälpa kollega 0,7 0,6% 

Operatör ej på plats 24,0 22,2% 

Total tid: 108 minuter 100,0% 

      

Värdeskapande tid: 20 minuter 36 sekunder 

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 58 minuter   

Icke värdeskapande tid: 29 minuter 24 sekunder 
 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Värdeskapande tid: 
19% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

54% 

Icke värdeskapande 
tid: 
27% 

Montera stålprofil 17/4  
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Sammanlagd tid montering av stålprofil 
 

   Montera stålprofil 50,5 26,6% 

Hämta, placera och juster stålprofil 49,4 26,0% 

Utlasning av färdig pall 14,8 7,8% 

Inlastning av pall 11,3 5,9% 

Borra hål i stålprofil 7,57 4,0% 

Ställtid 5,5 2,9% 

Rapportering/Hantering PC 5,5 2,9% 

Mäter 3,2 1,7% 

Fylla på spik i spikpistol 0,8 0,4% 

Operatör ej på plats 24,0 12,6% 

Samtal kollega 4,6 2,4% 

Hämta verktyg/material 3,8 2,0% 

Kapa virke 2,7 1,4% 

Inväntar truck för lyft av pall 2,6 1,4% 

Hämta spik 1,8 1,0% 

Städa 0,8 0,4% 

Hjälpa kollega 0,7 0,4% 

Operatör tar paus 0,6 0,3% 

Total tid: 190 minuter 100,0% 

   Värdeskapande tid: 50 minuter 30 sekunder 

Icke värdeskapande men nödvändig tid: 98 minuter 
 Icke värdeskapande tid: 41 minuter 36 sekunder 

 

 
 

  

   

   

     
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

Värdeskapande tid: 
27% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

51% 

Icke värdeskapande 
tid: 
22% 

Sammanlagd tid montering stålprofil 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Pressa fästplåt Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 06.33 
  Slut klockan: 08.48 
  Datum: 16/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Pressa profil 5,2 6,7% 

Ställtid 3,0 3,9% 

Inlastning av plywood i press 19,9 25,9% 

Utlastning av plywood till pall 8,8 11,4% 

Kontroll av pressad plywood 0,8 1,1% 

Justering av press 1,6 2,1% 

Hantera pall 1,2 1,6% 

Operatör ej på plats 13,2 17,1% 

Hjälper kollega 13,7 17,8% 

Samtal kollega 8,5 11,0% 

Operatör tar paus 1,1 1,4% 

Total tid: 76 minuter 54 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 5 minuter 12 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 35 minuter 18 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 36 minuter 24 sekunder 
 

    

 
 

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
7% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

46% 

Icke värdeskapande 
tid: 
47% 

Pressa fästplåt 16/4 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Pressa fästplåt Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan:  
  Slut klockan:  
  Datum: 16/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Pressa profil 6,6 11,4% 

Ställtid 4,7 8,0% 

Inlastning av plywood i press 24,2 41,5% 

Utlastning av plywood till pall 9,7 16,6% 

Hantera pall 1,9 3,2% 

Kontroll av pressad plywood 1,2 2,0% 

Operatör ej på plats 2,4 4,2% 

Hjälper kollega 0,8 1,4% 

Samtal kollega 5,8 9,9% 

Operatör tar paus 1,1 1,9% 

Total tid: 58 minuter 12 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 6 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 41 minuter 30 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 10 minuter 6 sekunder 
 

    

 
 

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
12% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

71% 

Icke värdeskapande 
tid: 
17% 

Pressa fästplåt 16/4 
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Sammanlagd tid Pressning fästplåt 
 Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Pressa profil 11,8 8,7% 

Inlastning av plywood i press 44,1 32,6% 

Utlastning av plywood till pall 18,4 13,6% 

Ställtid 7,7 5,7% 

Kontroll av pressad plywood 2,0 1,5% 

Justering av press 1,6 1,2% 

Hantera pall 3,1 2,3% 

Operatör ej på plats 15,6 11,5% 

Hjälper kollega 14,5 10,7% 

Samtal kollega 14,2 10,5% 

Operatör tar paus 2,2 1,6% 

Total tid: 135 minuter 6 sekunder 100,0% 

   Värdeskapande tid: 11 minuter 48 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 70 minuter 12 sekunder 

 Icke värdeskapande tid: 53 minuter 6 sekunder 

 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
9% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

57% 

Icke värdeskapande 
tid: 
34% 

Sammanlagd tid Pressning fästplåt 
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Avdelning: Montering Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Kapa stålprofil/fästplåt Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 10.14 
  Slut klockan: 10.40 
  Datum: 17/4  
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapa stålprofil 1,6 6,0% 

Kapa fästplåt 2,1 8,2% 

Ställtid 1,2 4,5% 

Hämta och placera stålprofil i kap 1,8 6,9% 

Hämta och placera fästplåt i kap 5,2 19,9% 

Utlastning stålprofil 1,1 4,3% 

Utlastning fästplåt 1,1 4,3% 

Rapportering/Hantering PC 4,6 17,5% 

Hantera färdiga stålprofiler 2,3 8,7% 

Hantera färdiga fästplåtar 2,7 10,1% 

Läsa ritning 2,0 7,6% 

Spillhantering 0,5 1,8% 

Total tid: 26 minuter 12 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 3 minuter 42 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 22 minuter 30 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 0 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
14% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

86% 

Kapa stålprofil & fästplåt 
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Avdelning: Monteringen Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 09.48 

Station: Kapa stålprofil/Fästplåt Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan: 10.41 
  Slut klockan: 11.05 
  Datum: 17/4 
  Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Kapa stålprofil 1,3 5,3% 

Kapa fästplåt 1,9 7,9% 

Ställtid 1,2 4,9% 

Rapportering/Hantering PC 4,0 16,4% 

Hämta och placera stålprofil i kap 2,3 9,5% 

Hämta och placera fästplåt i kap 5,4 22,5% 

Utlastning stålprofil 1,0 4,1% 

Utlastning fästplåt 1,3 5,5% 

Hantera färdiga stålprofiler 2,8 11,4% 

Hantera färdiga fästplåtar 2,3 9,7% 

Spillhantering 0,7 2,7% 

Total tid: 24 minuter 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 3 minuter 11 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 20 minuter 10 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 0 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
13% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

87% 

Kapa stålprofil/fästplåt 
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Avdelning: Monteringen 
Schemalagda raster: 07.30 - 07.42, 09.30 - 
09.48 

Station: Kapa stålprofil/Fästplåt Schemalagd lunch: 12.00 - 12.30 

Start klockan:  
  Slut klockan: 10.11 
  Datum: 17/4 
  

   Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 
Kapa rullprofil 1,5 7,3% 

Kapa  fästplåt 1,5 7,2% 

Ställtid 1,6 7,8% 

Rapportering/Hantering PC 4,9 23,6% 

Hämta och placera stålprofil i kap 2,4 11,3% 

Hämta och placera fästplåt i kap 2,9 14,1% 

Utlastning stålprofil 0,7 3,4% 

Utlastning fästplåt 0,8 3,8% 

Hantera färdiga stålprofiler 2,0 9,4% 

Hantera färdiga fästplåtar 2,1 10,0% 

Spillhantering 0,5 2,2% 

Total tid: 20 minuter 42 sekunder 100,0% 

  
  Värdeskapande tid: 3 minuter 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 17 minuter 15 sekunder 
 Icke värdeskapande tid: 0 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
15% 

Icke 
värdeskapande 

men nödvändig tid: 
85% 

Kapa stålprofil & fästplåt 
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Sammanlagd tid Kapning stålprofil/fästplåt 
 Aktivitet Tid[minuter] Andel[%] 

Kapa  fästplåt 5,5 7,8% 

Kapa stålprofil 4,4 6,2% 

Hämta och placera fästplåt i kap 13,5 19,1% 

Rapporeting/Hantering PC 13,4 18,9% 

Hantera färdiga fästplåtar 7,1 9,9% 

Hantera färdiga stålprofiler 7,0 9,8% 

Hämta och placera stålprofil i kap 6,5 9,1% 

Ställtid 4,0 5,6% 

Utlastning fästplåt 3,2 4,6% 

Utlastning stålprofil 2,8 4,0% 

Läser ritning 2,0 2,8% 

Spillhantering 1,6 2,2% 

Total tid: 70 minuter 54 sekunder 100,0% 

   Värdeskapande tid: 9 minuter 54 sekunder 

 Icke värdeskapande men nödvändig tid: 59 minuter 24 sekunder 

 Icke värdeskapande tid:  0 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Värdeskapande tid: 
14% 

Icke värdeskapande 
men nödvändig tid: 

86% 

Sammanlagd tid Kapning stålprofil & fästplåt 
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Bilaga E: Klassificering av aktiviteter 

I denna bilaga presenteras klassificeringen av de registrerade 
aktiviteterna. Bokstaven V representerar värdeskapande aktivitet, I 
representerar Icke värdeskapande aktivitet och N står för icke 
värdeskapande men nödvändig tid. 

Klassificering Plywoodsågen 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Kapning V V V V 

Inlastning av plywood N N N N 

 Utlastning av plywood till pall   N N N N 

Ställtid N N N N 

Rikta om plywood i maskin N N N N 

Spillhantering N N N I 

Hanterar färdig order N N N N 

Hämtar material I N N I 

Kör bort färdig order N N N I 

Inväntar material från inlastaren N N N N 

Hanterar tompall N N N N 

Kontrollerar inlastaren/Starta inmatning N N N N 

Rapportering/Hantering PC N N N N 

Mäter plywood N N N N 

Operatör ej på plats I I I I 

Omarbete I I I I 

Samtal med kollega N N I I 

Inväntar material från truck I N I I 

Flytta material I N I I 

Samtal i telefon I N I I 

Letar material I I I I 

Driftstopp I I I I 

Samtal med truckförare N N I I 

Samtal med optimerare N N I I 
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Klassificering Virkessågen 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Kapning V V V V 

Inlastning av virke N N N N 

Utlastning av virke till pall N N N N 

Hantera färdig order N N N N 

Ställtid N N N N 

Läser arbetsorder/ritning N N N N 

Kör bort färdig order N N N N 

Mäter virke N N N N 

Hämtar material N N N N 

Banda ihop order N N N I 

Spillhantering N N N N 

Hanterar tompall N N N N 

Rapportering/Hantering PC N N N N 

Operatör ej på plats I I I I 

Inväntar material från truckförare I I I I 

Samtal med teamledare N I I I 

Inväntar truckförare I I I I 

Driftstopp I I I I 

Letar virke N I I I 

Samtal med truckförare N I I I 

Inväntar optimerare N I I I 

Operatör tar paus I I I I 

Samtal med optimerare N I I I 
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Klassificering Tryckeriet 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Maskinen går V V V V 

Ställtid V N N N 

Hämta och lasta in plywood på transportband V N N N 

Utlastning av plywood från transportbana V N N N 

Rapportering/Hantering PC N N N N 

Inlastning manuellt V N N N 

Färgbyte V V N N 

Läser orderlapp/ritning   V N N N 

Kontroll av tryckt skiva V N N N 

Väntar på plywood från inlastaren N N N N 

Jusering maskin N N N N 

Diska klichéer N N N N 

Skiftavbyte N N N N 

Uppstart av valsar och transportbana N N N N 

Omarbete I I I I 

Hjälper kollega N I I I 

Morgonmöte N N I I 

Informtionsmöte N  N I I 

Kompletteringsorder I I I I 

Samtal kollega N I I I 

Kontroll vid utlastning av skivor på transportb. N N I I 

Inväntar truck I I I I 

Samtal konstruktör N I I I 

Väntar på lyftbord vid utlastning  I I I I 

Operatör ej på plats N I I I 

Driftstopp I I I I 
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Klassificering CNC 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Treaxlig CNC arbetar V V V V 

Femaxlig CNC arbetar V V V V 

Robotfräs arbetar V V V V 

Stämpla skivor N V V V 

Ställtid N N N N 

Inlastning av material N  N N N 

Rapportering/Hantering PC N  N N N 

Utlastning av färdiga produkter N  N N N 

Kör iväg färdig order N  N N I 

Läser orderlapp/ritning N N N N 

Hämtar material I N  N N 

Mäter N N N N 

Justering maskin N N N I 

Uppstart maskin N N N N 

Möte I I I I 

Operatör bemannar annan maskin N I I I 

Operatör ej på plats I I I I 

Samtal kollega I I I I 

Programmerar N I I I 

Hämtar truck I I I I 

Hjälper kollega I I I I 

Flyttar material I I I I 

Städa I I I I 

Testkörning av plywood I I I I 
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Klassificering Palltillverkning 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Spikning V V V V 

Stämpla pall N V V V 

Hämta och placera virke på bord N N N N 

Placera palldäck på medar inkl. justering N N N N 

Placera medar på bord N N N N 

Justering av pall N N N N 

Mäter N N N N 

Ställtid V N N N 

Lägga färdiga palldäck på pall N N N I 

Lägga färdiga medar på pall N N N I 

Rapportering/Hantering PC N N N N 

Läser orderlapp/ritning N N N N 

Fylla på spik i spikpistol N N N N 

Utlastning av färdig pall  N  N  N  N 

Kontrollräkning N N N I 

Operatör ej på plats I I I I 

Inväntar truck för lyft av pall  N I I I 

Omarbete I I I I 

Klyva bräda N I I I 

Samtal kollega N I I I 

Transportera färdig pall till mellanlager N I I I 

Operatör tar paus I I I I 

Samtal teamledare N I I I 

Städning N I I I 

Flytta pallar I I I I 

Hämta material/verktyg N I I I 

Hjälper kollega N I I I 
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Klassificering Pressa fästplåt 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Kapa  fästplåt V V V V 

Kapa stålprofil V V V V 

Hämta och placera fästplåt i kap N N N N 

Rapporeting/Hantering PC N N N N 

Hantera färdiga fästplåtar N N N N 

Hantera färdiga stålprofiler N N N N 

Hämta och placera stålprofil i kap N N N N 

Ställtid N N N N 

Utlastning fästplåt N N N N 

Utlastning stålprofil N N N N 

Läser ritning N N N N 

Spillhantering N N N N 
 

Klassificering Kapning fästplåt 
& stålprofil 

    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Pressa profil V V V V 

Inlastning av plywood i press N N N N 

Utlastning av plywood till pall N N N N 

Ställtid N N N N 

Kontroll av pressad plywood N N N N 

Justering av press N N N I 

Hantera pall N N N N  

Operatör ej på plats I I I I 

Hjälper kollega N I I I 

Samtal kollega N I I I 

Operatör tar paus I I I I 
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Klassificering Emalleringen 
    Aktivitet Operatör 1 Operatör 2 Produktionschef Egen åsikt 

Spika pall V V V V 

Banda ihop emballage V V V V 

Plasta & Tejpa emballage V V V V 

Stämpla virke N V V V 

Hämta material N N  N I 

Kapa virke N N N N 

Mätning N N N N 

Hantera emballage N N N N 

Rapportering/Hantering PC N N N N 

Utlastning av färdig pall N N N N 

Läser arbetsorder/ritning N N N N 

Samtal kollega N I I I 

Samtal truckförare N I I I 

Operatör tar paus I I I I 

Hämta verktyg N I I I 

Hjälper kollega I I I I 

Samtal teamledare N I I I 

Städa I I I I 
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