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Förord 
 
 
Denna rapport har tillkommit som ett examensarbete vid LTU i Skellefteå. Den omfattar 10 
poäng och det är det sista som gör på denna utbildning. 
 
Jag vill tacka till Mattias Jonsson och arbetsledarna på Wb-trä. Jag vill även tacka Birger 
Norberg som har gett oss tips hur han går till väga när han gör sina egenkontroller på de 
företag som han är konsult åt. 
 
Skellefteå den 21 augusti 2006 
 
Daniel Pettersson  
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Sammanfattning      
Syftet med projektet är att WB-Trä vill få in ett mera fungerande kvalitetstänkande i 
företagets produktion, från godsmottagningen genom maskinhanteringen, ytbehandlingen och 
slutligen monteringen. De har inga krav från deras leverantörer att de ska skaffa ett 
kvalitetssystem än men det kanske kommer en förfrågan inom en snar framtid så då vill de 
vara väl förbereda inför detta. De vill även förbättra sig själva och sina produkter, varje 
medarbetare ska bli mer medveten om vilka krav som dom ska jobba efter. Detta för att de 
som jobbar ute i produktionen skall följa en enkel manual och på så sätt veta vilka krav som 
ställs på den produkt som de producerar. Detta kvalitetstänkande har sin grund i att de själva 
vill höja deras kvalité i deras produkter och få in kontrollrutiner i det dagliga arbetet. Samt att 
kunna visa upp för deras leverantörer hur deras kvalitetstänkande följs upp. 
 
Projektet omfattar en kontrollplan samt kontrollinstruktioner och tillhörande 
dokumentationsblad för de viktiga arbetsmomenten 
 
Jag har utformat 13 stycken kontrollinstruktioner där operatören ska följa de instruktioner 
som vi gemensamt har satt upp. När han har utfört detta ska han kunna stå för att han har 
genomfört sin del av operationen och skicka produkten vidare till nästa station. Dessa 
instruktioner är framtagna genom att jag har intervjuat arbetsledarna och operatörerna i de 
olika arbetsmomenten för att få mig en klarare bild av vad som har varit problem och vad som 
måste åtgärdas. Sedan har vi diskuterat igenom de olika förslag som jag har kommit med och 
med gemensamma krafter bestämt de olika momenten som måste kontrolleras.  
 
Har även utformat en kontrollplan där de olika momenten står och vem som utför detta, denna 
kontrollplan är till för att samla ihop alla kontrollinstruktioner på ett blad föra att snabbt och 
enkelt få en bild av hur kvalitetssäkringen ser ut samt att kunna visa upp för deras kunder om 
de önskar detta. 
 
Resultatet av mitt projektarbete blev 13 stycken kontrollinstruktioner och en kontrollplan. 
Kontrollinstruktionerna har fyra rubriker som jag har försökt att jobba efter och lägga upp 
frågor efter. Rubrikerna är egenskaper att kontrollera, krav, hjälpmedel/mätdon och 
kontrollens omfattning. De olika mätvärden som vi har bestämt skiljer sig på de olika 
instruktionerna. Kontrollplanen har fem rubriker som talar om, arbetsmomentet, egenskaper 
att kontrollera, kontrollinstruktioner, vem som är ansvarig samt om det ska dokumenteras. Har 
även utformat dokumentationsblad där den enskilda operatören ska dokumentera att han utfört 
kontrollen enligt Wb-trä krav. 
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1. Bakgrund  
Wb Trä AB har under en längre tid funderat på att få in rutiner inom produktionen för att höja 
kvalitén ytterligare inom företaget. De har känt och upptäckt att deras produkter har vissa fel 
när de kommer till monteringen. För att motverka detta vill de få in rutiner som operatören 
ska kontrollera för att han ska kunna säkerställa att arbetet han gör blir enligt de uppsatta 
målen. De dom vill ha gjort är att gå igenom alla de nödvändiga momenten i produktionen, 
från godsmottagningen, genom maskinhall 1 och 2, till ytbehandlingen och slutligen 
genomgång av montering/slutkontroll. Från dessa intervjuer ska vi olika kontrollinstruktioner 
och dessa ska läggas upp på en kontrollplan. 
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2. Introduktion 
Syftet: 
Är att WB-Trä vill få in ett mera fungerande kvalitetstänkande i företagets produktion, från 
godsmottagningen genom maskinhanteringen, ytbehandlingen och slutligen monteringen. 
Detta för att de som jobbar ute i produktionen skall följa en enkel manual och på så sätt veta 
vilka krav som ställs på den produkt som de producerar. Detta kvalitetstänkande har sin grund 
i att de själva vill höja deras kvalité i deras produkter och få in kontrollrutiner i det dagliga 
arbetet. Samt att kunna visa upp för deras leverantörer hur deras kvalitetstänkande följs upp. 
 
Målet: 

– Göra en kontrollplan för godsmottagning, maskinbearbetning, ytbehandling och 
slutmontering. I kontrollplanen ska det stå vilka arbetsmoment som ingår, egenskaper 
att kontrollera, kvalitetssäkring, ansvarig och dokumentation. 

– Göra kontrollinstruktioner där det ska stå vilka viktiga arbetsmomenten som 
medarbetaren rutinmässigt ska kontrollera och dokumentera. Dessa kontroller ska 
göras för att de ska uppnå alla de krav som de ställer på sig själva i deras framtida 
kvalitetstänkande.  
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3 Metodbeskrivning 
Jag börjad med att gå runt i fabriken och intervjua arbetarna på golvet för få en bra bild av hur 
dom jobbar och vilka rutiner som dom går efter och inte. Utifrån detta har jag sedan format 
instruktioner för vart och ett av de olika momenten i produktionen. Det som har varit viktigt 
för mig och för Wb-trä var att tänka på och hålla isär vad som är en arbetsinstruktion och vad 
som är en kontrollinstruktion. En arbetsinstruktion talar om för operatören hur han ska ställa 
in maskinen eller hur han ska blanda rätt härdare till limmet, det är inte det vi har varit ute 
efter. I en kontrollinstruktion där ska man tala om för operatören vad som ska kontrolleras, 
vilka krav som ställs, vilka hjälpmedel och mätdon samt hur ofta det ska kontrolleras. Dessa 
väl utarbetade rutiner ska i slutändan hjälpa operatören och företaget att säkerställa ett 
heltäckande kvalitetssystem. Jag har haft en dialog med min handledare Mattias och 
arbetsledarna här på Wb-trä för att gemensamt komma fram till alla lösningar. Där det har 
behövts har jag hänvisat till en standard för att säkerställa att de håller för de krav som gäller. 
Men i vissa fall har företaget hållit mycket högre krav än standarden och de har gjort detta för 
de inte vill tumma på kvalitén. Jag upplever att de har en mycket hög kvalité på sina 
produkter men de är inte nöjda utan de vill höja ytterligare en nivå där varje operatör tar 
ansvar för sin del av arbetet och som i slutändan ska resultera i att företaget ska stå sig högt 
och konkurrera på marknaden. 
 
Jag började intervjua folk vid godsmottagningen vad dom har ansett gått fel eller vilka 
problem som dom har upptäckt och känt att detta skulle man ha gjort något åt. Massivträ har 
under en längre tid varit för fuktigt vid några leveranser och detta har medfört att bitar längre 
fram i produktionen vridit sig eller krympt för mycket så det har ställt till det i monteringen. 
Transportskador förekommer och det tyckte de att det är något som måste göras något åt och 
att den som tar emot godset ska kontrollera. Andra saker som de tyckte man skulle kontrollera 
är dimensionen på virket som kommer in samt hur stor mängd virke som har anlänt. Hur bra 
och stor måttnoggrannhet som virket har när det kommer från sågen beskrivs det i boken 
Sågverksteknik del II. Med virkets nominella mått menas det mått man strävar efter 
(börvärdet). I praktiken har ett virkesstycke alltid ett under- och eller övermål. Med undermål 
menar man hur mycket virkesstyckets faktiska mått understiger det nominella. För högst 10 % 
av ett levererat antal virkesstycken får måtten underskridas med 1 mm för mått t o m 99 mm 
och 2 mm för mått fr.o.m. 100 mm. För resten av leveranspartiet får måtten inte underskridas. 
Övermål är således tillåtet enligt svensk standard (Grönlund 1992).  
 
Sedan gick jag vidare till maskinhall 1 och intervjuade arbetsledaren och operatörerna som 
jobbade vid de olika maskinerna. Jag började vid kapen och klyven och här tyckte de att det 
måste göras något åt fuktkvoten, flera kontroller för att upptäcka att fuktkvoten ligger inom 
den gräns som de har beställt samt att operatören måste bli bättre och säkrare att kunna 
kontrollera kvalitén på virket. Tog mig vidare till massivlimningen för att intervjua operatören 
där och här ville de få in kontroller så att limfogen håller för de krav som är uppsatta enligt 
statens provningsanstalt samt de prover som ska vara graderade från en ett till fem skalor där 
ettan är exemplarisk och där femman inte ska vidare i produktionen. För att limfogen sak bli 
godkänd ska man göra ett spräckprov som går till på följande sätt. Spräckprovet tillgår så att 
limfogen spräcks upp med hjälp av ett vasst stämjärn. Uttagna komponenter kapas i 2 st 75 
mm långa stycken, (ett i vardera änden) och märks för identifikation. Provbitarna spräcks två 
timmar efter limningen (genomgång i HF-press eller uttag ur bänkpress) i samtliga limfogar. 
Stämjärnseggen placeras med stor omsorg i limfogen. Vid fullgod, uthärdande limfogar skall 
sprickningen normalt ske i trät vid sidan av fogen. Träbrottsandelen skall vara minst 90 % 
(Johannesson 1983). 
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Efter detta går jag vidare och intervjuar arbetsledaren och operatörerna vid ändbearbetningen, 
riktlisthyveln och listkapen. Jag får veta här att i hyveln så fungerar det relativt bra med 
måttnogranhet men operatören vet inte vilken tolerans som godtas, de jobbar efter nolltolerans 
men eftersom trä är levande så måste man det finnas en högre tolerans än så. I 
ändbearbetningen och i listkapen så får jag veta att det är problem med längdmåtten, när 
bitarna kommer till monteringen så stämmer inte listerna antingen är de för korta eller så är 
det för långa. Så det dom här är tydliga instruktioner hur toleranserna ska kontrolleras och 
vilka värden som ska sättas. 

 

Gick vidare till maskinhall 2 där jag frågade arbetsledaren och operatörerna vad som var 
problem här. Vid bredbandputsen var det problem med hur mycket bitarna måste putsas ner 
för att ytjämnheten ska bli fri från kutterslag och spånslag, det de ville ha fram här var 
uppsatta toleranser för de olika komponenterna samt vilka ytor som man ska putsa. Vid 
trälagning och spackling var operatören osäker vad som ska spacklas och lags och inte, så det 
vi tog fram här var instruktioner vilka ytor som var viktiga och vilka ytor som var mindre 
viktiga samt en arbetsinstruktion där komponenterna är uppsatta i profil. När det gäller kvistar 
och dess hållfasthet och hur de ska lagas har jag tittat efter i en standard där det står följande. 
Kvistar godtas om de sitter fast i virket och obetydligt nedsätter virkets hållfasthet och 
formstabilitet så att fönstrets funktion inte äventyras. Varje kvistmarkering i en yta räknas 
som kvist. Hörnkvist, d v s kvist i kant eller käl, räknas som två kvistar. Lagning av kvist 
räknas som kvist. Kvistdiametern anges som medelvärdet av kvistens längd och bredd, där 
bredden avser det största mot längden vinkelräta måttet. Då lagning efter bearbetning når ut 
till kant skall minst 2/3 av virket vara kvar. Ingen kvist oavsett placering får överstiga 70 % 
av bredden på den profilsida där kvisten är synlig (SVENSK STANDARD SS 81 81 04). Vid 
fanering, laminering och dörrpress här har det varit problem med att det inte finns eller varit 
dåligt om arbetsinstruktioner, så det dom ville ha här var att jag skulle skriva ner de viktiga 
momenten i limningen på kontrollinstruktionen samt även tala om hur detta ska gå tillväga. 

 

Gick vidare till ytbehandlingen och intervjuade bara arbetsledaren och här var det först inga 
större problem men vi kom fram till att vi skulle kontrollera mytjockleken. Vi tyckte att det 
skulle vara bra både för våran del och för kunden att vet hur mycket färg och lack som vi 
sprutar på bitarna. Sagt och gjort så började vi forska i de hela med leverantörerna om vilken 
metod som var bäst och till en rimlig summa pengar. Det stod mellan våtmymätning och 
torrmymätning och i slutet blev det så att våtmymätningen van slaget. Det jag skulle ta fram 
var vilka krav som vi ska ställa med hjälp av leverantörerna när det gäller mytjockleken på 
produkterna samt ett dokumentationsblad där operatören ska sätta in resultatet. 

 

Gick vidare till den sista kontrollen, monteringen och slutkontrollen. Den här kontrollen är 
den viktigast av dem alla för det är här man lägger den sista handen på produkten innan man 
skickar iväg den till kunden. Intervjuade arbetsledaren och även andra på monteringen för att 
lokalisera vilka problem de hade här, men det var lite svårt att få ut någonting av dem de 
tyckte att det var små problem och att allting flöt på bra bara produkterna från produktionen 
höll måtten. Men det kom till ett beslut om att de skulle ordnas med bättre dokumentation så 
att alla vet vad som är gjort och vad som är skickat och till vem, den enskilda operatören ska 
skriva på med sin signatur så att man kan se vem som har gjort den sista slutkontrollen. Detta 
vill de ha fram för att öka medvetenheten och att den som skriver på ska få ett större ansvar. 
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När jag hade intervjuat alla de berörda personerna så ville vi få in dessa moment i någon form 
av instruktioner. Mattias hade fått ta del av ett material från en konsult som heter Birger. Han 
åker runt bland olika företag och föreläser om dessa viktiga saker och försöker få företag att 
förstå de viktiga i de hela. Och från dessa dokument har vi då tagit lite idéer från denna för att 
forma våran egen kontrollinstruktion. De fakta och problem som jag fick från operatörerna 
har jag tagit fram olika moment och skrivit ner dessa och visat upp detta för Mattias och sedan 
har vi diskuterat igenom förslagen för att till slut komma fram till de olika momenten som är 
viktiga och som ska kontrolleras. 

 

När alla kontrollinstruktionerna var klara skulle dessa in i ett dokument som heter 
kontrollplan. Denna kontrollplan hade vi även här tagit idéer från konsulten Birger men gjort 
om den lite för att den skulle passa våra önskemål. Förde in alla kontrollinstruktioner från 
godmottagningen till slutkontrollen. 

 

Vissa moment tyckte företaget var så pass viktiga så att de ville att jag skulle ta fram 
dokumentationsblad för vissa moment. Diskuterade igenom med arbetsledarna och Mattias 
vilka moment som skulle dokumenteras och hur dessa skulle se ut och vad denna skulle 
innehålla. Dessa dokument har vi konstruerat helt själva, de ska vara utformade så att det är 
lätt för operatören att skriva på de olika bladen och det ska inte ta för lång tid så att det 
bromsar in produktionen. 
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3 Resultat 

Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel

mätdon
Kontrollens
omfattning

Mottagningskontroll
av massivträ:

Fraktsedel

  -Transportskador Synlig koll Varje leverans

  -Fraktmängd Enl. fraktsedel Synlig koll Varje leverans

Följesedel

  -Mängd Enl. best./order. Synlig koll Varje leverans

  -Fuktkvot Enl. nedan Fuktkvotsmätare Ett stickprov/packet

  -Dimension Enl. best./order. Måttband Ett stickprov/packet

Kontrollinstruktion

Mottagning av massivträ

Kontrollinstruktioner
Fraktsedel: Kontrollera transportskador och att mängden stämmer med fraktsedeln.
Följesedel: Kontrollera att det är rätt mängd, fuktkvot och dimension, detta ska dokumenteras på 
följsedeln, finns det ingen skriv en egen och lämna in denna.

Krav
Fuktkvot: Vilken fuktkvot virket ska ha ser man efter i best./order. Om fuktkvoten ska vara 8-
10 % får virket inte vara över 10 % och där fuktkvoten ska vara 10-12 % får virket inte vara 
över 12 %.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Fraktsedel: Om det har uppstått transportskador och om fraktmängden inte stämmer ska detta 
dokumenteras på fraktsedeln av godsmottagaren.
Följesedel: Om mängden virke, fuktkvot och dimension inte stämmer med best./order. ta 
kontakt med arbetsledare för åtgärd?

Krav
Fuktkvot: Vilken fuktkvot virket ska ha ser man efter i best./order. Om fuktkvoten ska vara 8-
10 % får virket inte vara över 10 % och där fuktkvoten ska vara 10-12 % får virket inte vara över 
12 %.
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Godsmottagning 

• Fuktproblem 
• Transportskador 
• Mängd 
• Dimensioner 

Mottagningskontroll av massivträ 
Den som tar emot virket ska kontrollera transportskador och att mängden stämmer med 
fraktsedeln. Har det uppstått något fel ska detta klart dokumenteras på fraktsedeln av 
godsmottagaren och chauffören. På följesedeln ska det kontrolleras att det är rätt mängd, 
fuktkvot och dimension, detta ska dokumentera på följesedeln men finns inte detta ska man 
skriva en egen och lämna den till arbetsledaren. Om mängden virke, fuktkvot och dimension 
inte stämmer med beställning/orderkännande ska man ta kontakt med arbetsledare för åtgärd. 

Mottagningskontroll av glas 
Den som tar emot glaset ska kontrollera transportskador och att mängden stämmer med 
fraktsedeln. Om det har uppstått något fel ska det klart dokumenteras på fraktsedeln av 
godsmottagaren och chauffören. Som det är nu så kontrolleras inte antalet glas mot 
följesedeln men det har inte varit något problem, antalen glas brukar stämma med 
beställningen. 

Mottagningskontroll av beslag & övrigt 
Den som tar emot beslag & övrigt gods ska kontrollera transportskador och att mängden 
stämmer med fraktsedeln. Godset ska kontrolleras mot följesedeln och beställningen så att 
man vet vad man har tagit emot och vad som är beställt. Om antalet beslag eller övrig gods 
inte stämmer med beställning/orderkännande ska man ta kontakt med inköp för beslut om 
åtgärd. 

Mottagningskontroll av skivor, laminat & faner 

Den som tar emot skivor, laminat & faner ska kontrollera transportskador och att mängden 
gods stämmer med fraktsedeln. Om det har uppstått något fel ska det klart och tydligt 
dokumenteras på fraktsedeln av godsmottagaren och chauffören. På följesedeln ska det 
kontrolleras och dokumenteras att det är rätt mängd skivor, laminat och faner. Om mängden 
skivor, laminat och faner inte stämmer med följesedeln ska man ta kontakt med inköp för 
beslut om åtgärd. 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Kontroll av
massivträ:
      -Fuktkvot Enl.nedan Fuktkvotsmätare 2 prov/paket

      -Kvalité Enl.nedan Synlig koll 1 prov/paket

Kontrollinstruktion

Kap & klyv

Kontrollinstruktion
Den som sprättar paketet ska sätta fast en kontrollapp/"gula lappen" mitt på traven, på denna 
lapp ska det dokumenteras paket nr, beställd fuktkvot och kvalité. Det ska även göras två 
prov/paket där datum skrivs in, om vi bedömer att kvalitén är ok, ett maxvärde samt signatur. 
Dessa kontrollappar ska sparas i ett särskilt fack vid kapen.
Fuktkvot: På det översta lagret och i det mittersta lagret där lappen är fastsatt, plockas fyra 
slupmässiga ämnen ut. Fuktkvotsmätarens stift ska ner till centrum av biten för en säker 
fuktmätning och för att kontrollera att den ligger i den nivå som vi har beställt. 
Kvalité: Den som sprättar paketet gör en snabb översyn på virkespaketets kvalité för att bedöma 
om det stämmer med beställningen. 

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på virket ska man ta kontakt med arbetsledare för 
beslut om hur man ska åtgärda problemet.

Krav 
Fuktkvot: Vilken fuktkvot virket ska ha ser man efter i beställningen/"gula lappen". 
Beställer man  8-10 % får virket inte vara över 10 %. 
Beställer man 10-12 % får virket inte vara över 12 %.
Ädelträ där får fuktkvoten inte vara över 8 %.
Kvalité: Vilken kvalité virket ska ha bedöms enligt de gällande normer som finns.
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Maskinhall 1 
• Fuktkvot 

• Kvaliten på virket 

• Limresultat 

• Toleranser  

Vid klyvning och kapning 
Den som sprättar paketet ska sätta fast en kontrollapp/ ”gula lappen" mitt på traven, på denna 
lapp ska det dokumenteras paket nr, beställd fuktkvot och kvalité. Det ska även göras två 
prov/paket där datum skrivs in, om vi bedömer att kvalitén är ok, ett maxvärde samt signatur. 
Dessa kontrollappar ska sparas i ett särskilt fack vid kapen. 
Fuktkvot: På det översta lagret och i det mittersta lagret där lappen är fastsatt, plockas fyra 
slupmässiga ämnen ut. Fuktkvotsmätarens stift ska ner till centrum av biten 50 cm från ändan 
för en säker fuktmätning och för att kontrollera att den ligger i den nivå som Wb-trä har 
beställt.  
Kvalité: Den som sprättar paketet gör en snabb översyn på virkespaketets kvalité för att 
bedöma om det stämmer med beställningen. 
Dimensioner: Man kollar på paketet vilken dimension som står på lappen, man gör 
stickprovskontroller med ett måttband, som det är nu så har de bestämt att det räcker att göra 
denna kontroll. Det har varit ett litet problem eftersom de oftast klyver isär virket till mindre 
bitar och limmar ihop dessa så att det blir t ex en början på en karm. 
Krav  
Vilken fuktkvot virket ska ha ser man efter i beställningen. Om fuktkvoten ska vara 8-10 % är 
det bestämt att virket inte får vara över 10 % och där fuktkvoten ska vara 10-12 % får virket 
inte vara över 12 %. Enligt svenska standard står det att fuktkvoten får vara 12 +/- 2 % i 
profiler och komponenter men Wb-trä ligger under detta för att de tycker virket blir mer 
formstabilt. Att det är satt en gräns på max 10 % och 12 % är dels för att ha koll på att 
leverantörerna håller den fuktkvot som de har lovat. Gränsen är även satt för att de som 
kontrollerar fukten inte ska släppa på kraven utan är det någon bit som är över ska han i 
samråd med arbetsledaren utföra fler kontroller för att säkerställa att det inte är några fler bitar 
som inte håller för kraven. Det kan vara så att den bit som inte höll för kravet var en rotbit och 
denna kan den ta lite längre tid att torka än en toppbit. Tanken är inte att man ska skicka 
tillbaka paketet om någon är för fuktig utan om man märker att hela översta lagret på paketet 
är flera procent över maxvärdena är det sagt att man ska skicka tillbaka paketet och få ett 
annat och bättre paket som håller för kraven. Vilken kvalité virket ska ha bedöms enligt 
gällande kvalitetsnormer. 
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på virket ska man ta kontakt med arbetsledare för 
beslut hur man ska åtgärda problemet. 
 
Vid limning av massivträ 
Före limning: När man kontrollera limmets ålder, ska man titta efter på limbehållaren vilken 
dag limmet är tillverkat. När man har gjort detta gäller det att ställa in limspridaren så man får 
en jämn och täckande spridning av limmet på bitarna. Limmar man feta träslag som teak ska 
det limmas på båda sidorna. Värmen i den här limpressen är högfrekvens och då är det sagt att 
anodströmmen ska ligga på 3A och den får inte understiga 1A, gallerströmmen ska ligga 
mellan 0,5-0, 8A. Högfrekvenspressen har en timer som ska vara ställd att under press så ska 
strömmen vara på mellan 1- 2 min sedan ska den stängas av, längre behövs inte.  
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Under limning: Ska man ha koll på limmets öppen - tid och att man har rätt presstryck, dessa 
punkter är väldigt viktiga för att det ska bli ett bra limresultat. 
Veckovis: Ska det göras ett limprov för att säkerställa att lim - fogen håller och inte går isär 
vid bearbetningen. Detta spräcktest ska jämföras med olika uppsatta prover för att lätt kunna 
bedöma det färdiga resultatet. Hur spräcktestet ska utföras och bedömas ser man efter enligt 
Statens provningsanstalt. Resultaten ska dokumenteras en gång i veckan där datum, signatur 
och träslag för att säkerställa att limningen fungerar och att limfogen håller för deras krav som 
de har satt upp. 
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på limningsresultatet ska man ta kontakt med 
arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
Vid ändbearbetning 
Före bearbetning: Här ska man kontrollera att den digitala längdmätningen stämmer och är 
rätt kalibrerad. Detta ska göras vid en närliggande mätstation med hjälp av en stållinjal. 
Denna kontroll är väldigt viktig eftersom stämmer inte längdmåttet kan det bli stora problem 
vid monteringen. 
Under bearbetning: Här ska man kontrollera att längdmåttet stämmer med det nominella 
måttet. De har bestämt att det ska göras en förstabitskontroll för att se att måttet stämmer efter 
det sker kontrollen löpande så att man försäkrar sig om att det nominella måttet inte ändras, 
toleransen är satt att det inte det inte får vara mer än +/- 0,2 mm.  
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid bearbetning ska arbetsledaren kontaktas för 
beslut hur man ska åtgärda problemet.  
 
Vid riktlisthyvling och fräsning 
Under bearbetning: Det som är viktigt här är att operatören ska kontrollera att 
dimensionerna stämmer enligt det nominella på detaljen. Denna kontroll av dimensioner ska 
utföras när man har kört första biten sedan sker kontrollen löpande. Kravet som de har ställt 
på dimensionerna är att toleranserna inte får vara mer än +/- 0,1 mm.  
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid bearbetning ska arbetsledaren kontaktas för 
beslut hur man ska åtgärda problemet. 
 
Vid listkapning 
Före bearbetning: Här ska man kontrollera så att den digitala längdmätningen stämmer och 
är rätt kalibrerad. Detta ska göras vid en närliggande mätstation med hjälp av en stållinjal, 
kalibrering sker vid en förstabitskontroll. 
Under bearbetning: Här är det längdmåttet som ska kontrolleras. Det är sagt att längdmåttet 
ska kapas 0,3 mm kortare än det nominella måttet på grund av att de ska passa perfekt vid 
monteringen och toleranserna är satt att det inte får vara mer än +/- 0,2 mm. 
 
Maskinhall 2 

• Toleranser 
• Ytjämnhet 
• Limresultat  

Vid bredbandsputsning 
Före putsning: Ska man göra en synlig kontroll av putsbanden, för att upptäcka att de är i så 
pass bra kondition att det putsar ordentligt överallt. Är det så att putsbandet är dåligt och 
operatören inte upptäcker detta så kommer putsresultatet att bli dåligt och det kan uppstå 
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problem vid ytbehandlingen. Denna kontroll ska utföras varje gång som man startar upp 
maskinen. Operatören ska även kontrollera dimensionen på den första biten och jämföra mot 
det verkliga måttet och det nominella. Kontrollen utförs med hjälp av skjutmått. 
Under putsning: Ska man kontrollera ytjämnheten så att den blir bra, operatören ska efter så 
att kutterslagen, spånslagen och ojämnheter putsas bort. 
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår under putsning ska man ta kontakt med arbetsledare 
för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
Vid trälagning & spackling 
Ska man kontrollera ytfinishen på det ytor som ska lagas och spacklas. De ytor som man ska 
titta efter är A, B, C och D ytor. Vilken yta som är vad ska man titta efter i 
arbetsbeskrivningen som sitter uppsatt utmed kontrollinstruktionen.  
Kravet för de olika ytorna är:  
A = Kvistringar, sprickor och urslag ska spacklas igen. 
B = Inte lika bra som A men tänk ändå på att det ska bli en bra yta. 
C = Lagas inte om det är ett fast glas men om det är en öppningsbar karm ska denna vara hel. 
D = Ingen åtgärd, det är inte synligt. 
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår under trälagningen/spacklingen ska man ta kontakt 
med arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
 
Vid fanering, laminering och dörrpress 
Före limning: Ska man kontrollera att limspridaren är rätt inställd så att det blir en jämn och 
täckande spridning av limmet. Limmängd och härdare ska blandas rätt enligt 
arbetsbeskrivningen som sitter utmed limspridaren. Som hjälpmedel har man en våg där man 
väger limmet och härdaren, detta ska göras efter varje ny limsats. 
Under limning: Ska man kontrollera att det är rätt temperatur, presstryck och presstid samt 
att man ska ha koll på öppen tiden på limmet. Hur de olika parametrarna ska ställas in ser man 
efter i arbetsbeskrivning.  
Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på limningsresultatet ska man ta kontakt med 
arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
 
Ytbehandling 

• Mytjocklek 
Mytjocklek: Här är det tänkt att man ska kontrollera hur mycket färg eller lack som man 
lägger på ytorna. Tanken är att när man lägger ett lager så ska man se efter med våtmymätaren 
hur mycket som är lagt. Hur mycket som är kvar när laken eller färgen har avdunstat ska de få 
veta av leverantören. Dessa uppgifter är inte klara i skrivandets stund så jag vet inte vart det 
ska leda men de jobbar på det. När de har fått dessa uppgifter är det tänkt att kontrollen ska 
göras en gång i månaden och resultatet ska dokumenteras mer tycker de för tillfället inte det 
ska behövas men det kan ändras allt eftersom de börjar med kontrollen.   

Vid avvikelser eller felaktigheter 
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid målning eller ytbehandlingen ska arbetsledaren 
kontaktas för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
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Vecka Datum Sign. Ytbehandling Resultat

Mytjocklek 
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Slutkontroll 
• Produkter 

• Kvalité 

• Moduler 

• Medleverans  
Vid packning/häckning: Det hör till den viktigaste kontrollen av dem alla därför att detta är 
det sista man gör innan produkten lämnar fabriken. Det ska göras en översyn på produktens 
kvalité samt att den är funktionsduglig. Det ska även kontrolleras att det är rätt antal och typ 
av produkt. Det medlevererade ska sättas fast och dokumenteras på packlista/slutkontroll, var 
den är fastsatt så att den följer med till rätt ställe och vid rätt tid. Medlevererade är ett 
gemensamt ord för t ex beslag, spanjoletter, lister mm.  

Vid leverans: ska man kontrollera att packlistan stämmer med leveransplanen så att man har 
säkerställt att allt är med vid leveransen. 

 

Kontrollplan 
Utifrån de olika kontrollinstruktionerna har vi utformat en kontrollplan där det står vilka 
arbetsmoment som ska göras, vilka egenskaper som ska kontrolleras, om det finns en 
kontrollinstruktion, vem som är ansvarig samt om det ska dokumenteras. 
 
Kontrollplanens och därmed arbetsmomentens behov av kvalitetsstyrning, sker genom 
bedömning/analys utifrån följande två grundprinciper: 
 
A. Arbetsmoment där många kvalitetspåverkande faktorer gör att riskerna för fel eller brister är 

påtagliga, eller där de negativa konsekvenserna för kund eller Wb Trä AB blir betydande när ett 
fel eller en brist uppstår. Vid sådana arbetsmoment sker styrningen via dokumenterade 
instruktioner eller rutiner, samt via den kompetens som finns hos den medarbetare som utför 
arbetsmomentet.  

 
B. Arbetsmoment som behöver styras enbart med utgångspunkt från den särskilda kompetens som 

behöver finnas hos den medarbetare som utför de olika arbetsuppgifterna 
 
 
 

 17



Arbetsmoment Egenskaper att 
kontrollera

Kvalitets - 
säkring

Ansvarig Dokumentation

Mottagning av 
massivträ 

Mängd & fuktkvot Ja Godsmott. B

Mottagning av 
skivor, faner/laminat

Mängd & skador Ja Godsmott. B

Mottagning av 
glas,beslag & övrigt

Mängd & skador Ja Godsmott. B

Kap & klyv Fuktkvot, dimension & 
kvalité

Ja Maskinhall 1 A

Massivlimning Limmängd, presstryck & 
temp

Ja Maskinhall 1 A

Ändbearbetning Längdmått Ja Maskinhall 1 B

Hyvling & fräsning Dimension Ja Maskinhall 1 B

Listkapning Längdmått Ja Maskinhall 1 B

Bredbandsputsning Dimension/
Ytjämnhet

Ja Maskinhall 2 B

Trälagning & 
spackling

Ytfinish Ja Maskinhall 2 B

Fanering, laminering 
& dörrpress

Limmängd, presstryck & 
temp

Ja Maskinhall 2 B

Ytbehandling Mytjocklek Ja Ytbehandling A

Slutkontroll Produkt, kvalité &
funktion

Ja Montering A

Kontrollplan
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5 Slutsatser 
I och med att jag har utformat dessa kontrollinstruktioner så ser jag att det har blivit ett mera 
kvalitetstänkande här på företaget, operatörerna har fått upp ögonen för problemen och nu har 
de fått redskapet att förverkliga det hela. Dessutom har det kommit fram andra saker som de 
har tänkt göra men inte blivit av t ex så har de tagit fram behövande arbetsbeskrivningar som 
är direkt kopplade till kontrollinstruktionerna. 

Sammanfattning: 

• 13 stycken kontrollinstruktioner 

• 1 kontrollplan där kunderna kan se upplägget 

• Arbetsinstruktioner till många av momenten är under utveckling 

• Dokumentationsblad 

• Ett högre kvalitetstänk bland de anställda 

• Ett större ansvar för sin operation 

• Ett bättre slutresultat på produkterna 

 
6 Diskussioner/framtida arbete  
• I förlängningen kan det tänkas att företaget ska kvalitetssäkra ytterligare. När det här 

jobbet är slutfört skulle jag tro att dom får upp ögonen för hur bra detta är och vilken 
positiv effekter detta medföljer.  

• Företaget har tänkt ta hit en oberoende utbildare inom virkeskvalité, därför de har 
upptäckt att leverantörerna inte håller den kvalité som Wb-trä är ute efter utan de vill 
kunna göra sin egen bedömning och kunna ifrågasätta de olika leverantörer som de anlitar. 

• I framtiden ska dom installera en mätstation för att kunna kontrollera längdmåtten. De 
tycker att detta är ett måste eftersom CNC-maskinerna har höjt kraven ytterliggare med 
sin exakta precision.   

• Det ska utformas och tas fram arbetsinstruktioner för massivlimning, listkapning, 
bredbandsputsning, trälagning/spackling, fanering, laminering och dörrpress samt i 
ytbehandlingen.   

• Undertiden jag har varit här på företaget har dom även pratat om att utveckla monteringen 
ytterligare genom att skaffa en såkallad ”gigg”, denna ska användas i monteringen när 
dom ska kontrollera att fönstrets karm och båge är rakt och fungerar utan problem. 

• I slutkontrollen ska Mattias göra till leveransplan/packlista, den är under utredning hur det 
ska utforma dessa listor. Dessa listor kommer att tas fram inom en snar framtid, tillsvidare 
ska packlistan jämföras med leveransplanen och det ska sättas en signatur den som utför 
arbetet.  

• Ytbehandlingens krav på mytjocklek kommer lite senare och då bestämmer vi vilka krav 
som gäller. 

• Kraven på hur spräcktestet ska gå till och vilka krav som gäller kommer inom några 
dagar. 
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8 Bilagor 

Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel

mätdon
Kontrollens
omfattning

Mottagningskontroll
av glas:

Fraktsedel

  -Transportskador. Synlig koll Vid varje leverans

  -Fraktmängd Enl. fraktsedel Synlig koll Vid varje leverans

Mottagningskontroll
av beslag & övrigt:

Fraktsedel

  -Transportskador. Synlig koll Vid varje leverans

  -Fraktmängd Enl. fraktsedel Synlig koll Vid varje leverans

Följesedel

  -Mängd Enl. följe./best. Synlig koll Vid varje leverans

Mottagning av glas, beslag & övrigt

Kontrollinstruktion

Kontrollinstruktioner
Fraktsedel: Kontrollera transportskador och att mängden stämmer med fraktsedeln.
Följesedel: Kontrollera att det är rätt antal beslag, detta ska dokumenteras på följesedeln.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Fraktsedel: Om det har uppstått transportskador eller om fraktmängden inte stämmer ska detta 
dokumenteras på fraktsedeln av godsmottagaren.
Följesedel: Om antalet beslag inte stämmer med best./order. ta kontakt med inköp
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel

mätdon
Kontrollens
omfattning

Mottagningskontroll av 
skivor & laminat/faner

Fraktsedel

  -Transportskador. Synlig koll Vid varje leverans

  -Fraktmängd Enl. fraktsedel Synlig koll Vid varje leverans

Följesedel

  -Mängd Enl. följesedel Synlig koll Vid varje leverans

Kontrollinstruktion

Mottagning av skivor, laminat & faner

Kontrollinstruktioner
Fraktsedel: Kontrollera transportskador och att mängden stämmer med fraktsedeln.
Följesedel: Kontrollera att det är rätt antal skivor samt rätt mängd laminat och faner, detta ska 
dokumenteras på följesedeln.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Fraktsedel: Om det har uppstått transportskador och om fraktmängden inte stämmer ska detta 
dokumenteras på fraktsedeln av godsmottagaren.
Följesedel: Om antalet skivor och mängden laminat/faner inte stämmer med följesedeln ta 
kontakt med inköp.
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Paket nr: …………………………………………….

Best. Fukt: 8-10 % 10-12 % Ädelträ 6-8 %

 (Ej över 10 %)      (Ej över 12 %)     (Ej över 8 %) Test 1

Kvalité:

Utskott V O/S A Övrigt

Test 1 Test 2

Datum ……… Kvalité OK Min%………Sign ………….
Max%……..

Test 2

Datum ……………. Min%………Sign …………..
Max%……..

Paket nr: …………………………………………….

Best. Fukt: 8-10 % 10-12 % Ädelträ 6-8 %

 (Ej över 10 %)      (Ej över 12 %)     (Ej över 8 %) Test 1

Kvalité:

Utskott V O/S A Övrigt

Test 1 Test 2

Datum ……… Kvalité OK Min%………Sign ………….
Max%……..

Test 2

Datum ……………. Min%………Sign …………..
Max%……..  
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Före limning:

  -Lim mängd Enl.nedan Synlig koll Förstabitskontroll
sedan löpande

  -Presstid 1-2 min Timer Löpande

  -Anodström 1-3 A Enl. mätare Löpande

  -Gallerström 0,5-0,8 A Enl. mätare Löpande

Under limning:

  -Öppentider Max 6 min Löpande

  -Rätt presstryck Enl.tabell Tryck mätare Löpande

Veckovis:

  -Limprov/spräcktest Enl.nedan Stämjärn 1 gång i veckan
dokumenteras

Massivlimning

Kontrollinstruktion

Kontrollinstruktion
Limmängd:  Feta träslag som teak ska det limmas på båda ytorna, alla de andra träslagen 
limmas på den ena ytan.
Limprov: Ett spräcktest ska göras varje vecka och det ska dokumenteras datum, sign, träslag 
och resultatet på limprovet. 

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på limningsresultatet ska man ta kontakt med 
arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 

Krav 
Limmängd: Ställ in limspridaren så att det blir en jämn och täckande spridning av limmet. 
Limprov: Det utförda spräcktestet jämnförs med uppsatta bitar som har olika bra limresultat. 
Spräcktestet ska även bedömas enligt gällande SIS standard eller annan form av bedömning. 
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Vecka Datum Sign. Träslag Resultat

Limprov massivträ 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

  -Måttband Enl.nedan Stållinjal 1 gång i veckan

Före bearbetning:

  -Längdmätningen Enl.nedan Stållinjal Förstabitskontroll

Under bearbetning:

  -Längdmått Enl.nedan Måttband Förstabitskontroll
sedan löpande

Ändbearbetning

Kontrollinstruktion

Krav
Måttband: Får ha en tolerans på +/- 0,1 mm.
Längdmätningen: Ska vara rätt kalibrerad enligt stållinjalen.
Längdmått: Nominellt mått får ha en tolerans på +/- 0,2 mm.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid bearbetning ska arbetsledaren kontaktas för beslut 
hur man ska åtgärda problemet. 

Kontrollinstruktion
Måttband: Kontrollera måttbandet mot en stållinjal på en meter och två meter för att se att 
bandet är rätt.
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Under bearbetning:

  -Dimensioner Enl.nedan Skjutmått Förstabitskontroll
sedan löpande

Kontrollinstruktion

Hyvling & fräsning

Krav
Dimensioner: Nominellt mått får ha en tolerans på +/- 0,1 mm.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid bearbetning ska arbetsledaren kontaktas för beslut 
hur man ska åtgärda problemet. 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

  -Måttband Enl.nedan Stållinjal 1 gång i veckan

Före bearbetning:

  -Längdmätningen Enl.nedan Stållinjal Förstabitskontroll

Under bearbetning:

  -Längdmått Enl.nedan Måttband Förstabitskontroll
sedan löpande

Listkapning

Kontrollinstruktion

Krav
Måttband: Får ha en tolerans på +/- 0,1 mm,
Längdmätningen: Ska vara rätt kalibrerad enligt stållinjalen.
Längdmått: Ska kapas 0,3 mm kortare än det nominella och toleransen ska ligga mellan 
+/- 0,2 mm.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid bearbetning ska arbetsledaren kontaktas för beslut 
hur man ska åtgärda problemet. 

Kontrollinstruktion
Måttband: Kontrollera måttbandet mot en stållinjal på en meter och två meter för att se att 
bandet är rätt.
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Före putsning:

  -Putsbanden Bra kondition på 
banden

Synlig koll Före uppstart

  -Dimension Enl. nominellt Skjutmått Förstabitskontroll

Under putsningen:

  -Ytjämnhet Enl. nedan Synlig koll Under körning

Kontrollinstruktion

Bredbandsputsning

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår under putsning ska man ta kontakt med arbetsledare 
för beslut hur man ska åtgärda problemet. 

Krav
Putsbanden: När man putsar furu tänk på att den tätar igen banden vilket medför sämre 
putsresultat, så ha koll på detta under putsningen.
Dimension: Karmen får inte putsas ner mer än 0,2 - 0,3 mm från det nominella måttet och bågen
får inte putsas ner mer än 0,3 - 0,4 mm från det nominella måttet.
Ytjämnhet: Kontrollera att kutterslag eller spånslag putsas bort.
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

  -Ytfinish Enl. nedan Synlig koll Löpande

Trälagning/spackling

Kontrollinstruktion

Krav
A = Kvistringar, sprickor och urslag ska spacklas igen.
B = Inte lika noga som A men det ska spacklas igen kvistringar, sprickor och urslag.
C = Lagas inte om det är ett fast glas men om det är en öppningsbar karm ska denna vara             
hel.  
D = Ingen åtgärd.

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår under trälagningen/spacklingen ska man ta kontakt 
med arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 

Kontrollinstruktioner
Vilka som är A, B, C och D ytor ser man efter i arbetsbeskrivningen. 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Före limning:

  -Limmängd Enl. nedan Synlig koll Förstabitskontroll
sedan löpande

  -Limmängd/härdare Enl. arbetsbesk. Våg Varje ny limsatts

Under limning:

  -Rätt temp. Enl. arbetsbesk. Temp. mätare Löpande

  -Rätt presstryck Enl. arbetsbesk. Tryck mätare Löpande

  -Presstid Enl. arbetsbesk. Timer Löpande

  -Öppen tid Enl. arbetsbesk. Löpande

Fanering, laminering & dörrpress

Kontrollinstruktion

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår på limningsresultatet ska man ta kontakt med 
arbetsledare för beslut hur man ska åtgärda problemet. 

Krav
Limmängd: Kontrollera att limspridaren är rätt inställd så att det blir en jämn och täckande 
spridning av limmet. 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

  -Mytjocklek Enl.nedan Mätare 1 gång i månaden
dokumenteras

Kontrollinstruktion

Målning & ytbehandling

Krav
Mytjocklek:
D - dur = 
Träff = 
US - Grund =
Le Tonkinois = 

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid målning eller ytbehandlingen ska arbetsledaren 
kontaktas för beslut hur man ska åtgärda problemet. 
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Egenskaper att
kontrollera Krav Hjälpmedel 

Mätdon
Kontrollens 
Omfattning

Vid packning/häckning:

  -Produkt Enl. nedan Synlig koll Varje enhet

  -Kvalité Enl. WB`s
kvalitetsnorm

Synlig koll Varje enhet

  -Funktion Rätt funktion Varje storlek

Vid leverans:

  -Antal moduler Enl. packlista Synlig koll Varje leverans

  -Medlevererade Enl. packlista Synlig koll Varje leverans

Kontrollinstruktion

Slutkontroll

Krav
Produkt: Kontrolleras mot uppställningsritning.(dörrnota, bågnota och produktionsnota??)

Vid avvikelser eller felaktigheter
Om avvikelser eller felaktigheter uppstår vid slutkontrollen ska arbetsledaren kontaktas för 
beslut hur man ska åtgärda problemet. 

Kontrollinstruktion:
Vid packning/häckning: Gör en översyn på produktens kvalite samt att den är funktionsduglig. 
Kontrollerar att det är rätt antal och typ av produkter och att det medleverade sätts fast så att det 
följer med till rätt ställe. Den som paketerar medlevereransen ska se till att det är rätt antal 
komponenter. Detta ska dokumenteras och signeras på packlista/slutkontroll.
Vid leverans: Kontrollera packlistan mot leveransplanen för att säkerställa att allt är med vid 
leverans.
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Leveransplan/ Följesedel
Märke: Signe Sats: 2 Lev V: 

Order nr: 6891 Lev nr: 1 Sign: ML

Typ/Enhet Littra Best ant Lev ant Rest ant Lev ant Rest ant Lev ant Rest ant

Fönster F1 12

     " F2 14

     " F3 5

     " F4 3

     " F5 4

     " F6 4

     " F7 4

     " F8 4

     " F9 4

Hus 9
HUS PLAN Ord lev datum Rest lev datum Rest lev datum
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Packlista / Slutkontroll
Märke: Signe Sats: 2 Order nr: 6891

Packe 6891-2-9: 1 2

DP ML
Typ/Enhet Littra Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal

Fönster 0 F1 4 2

     " F2 3 3

     " F3 5

     " F4 3

     " F5

     " F6

     " F7

     " F8

     " F9

Hus 9
HUS Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign
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