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Förord 

Snöflingor i solsken, det är nu maj månad 2014. Vi är just hemkomna från ett ostigat äventyr genom 

skogsbrukets alla skrymslen och vrår. Det har sannerligen varit en fullspäckad resa tillsammans med 

fantastiska personligheter som har drivit oss till både skratt och gråt. Detta examensarbete, vid 

Sveaskog Norra Norrbotten, är något vi kommer minnas och värdesätta för resten av våra liv. I myllret 

av nya ansikten har dock ett antal utmärkt sig och gjort vår odyssé genom skogsbruket till en ytterst 

angenäm sådan. Vi har den karismatiske virkesmätaren Erik Häggström som har tagit sig tid och med 

glatt humör givit oss insikt i kalibreringsförfarandets dunkla komplexitet. Sedan har vi de två tappra 

riddarna från Malå, Ulf Jonsson och Peter Åström som trots våra idoga och ibland banala frågor alltid 

tagit sig tid att vägleda oss genom SDCs kodtunga djungel av nya begrepp. Till detta har vi de högst 

familjära sågverken Jutos Timber i Teurajärvi och Rolfs Såg strax utanför Kalix som med öppna armar 

bjöd på både bullar och kalla fakta. Inte nog med det, vi förunnades även chansen att träffa den mysige 

farbror Bisse som begeistrat tog oss med på ett åk genom furuskogens lunder i sin lingonröda Komatsu 

911. De långa och ibland eldiga samtalen med skördargeneralerna Tornberg, Kuoppa, Tillberg, Kyrö, 

Fagervall, Wikman samt hela lag 1619 med sina skarpsinta historier, är heller icke att förglömma. Ett 

särskilt tack ska även riktas till mäthjulsexperten Olov Johansson som öppnade våra Exceltrötta ögon 

för vad som slutgiltigen skulle visa sig vara den eftersökta pusselbiten. Sist, men i vanlig ordning inte 

minst, vill vi rikta ett hjärtligt tack till våra två handledare Erik Levén och Erik Vanhatalo, eller som vi 

kallat dem, ELev och EVan, vilka båda på sitt eget unika och generösa vis gjort detta vidunder till resa 

möjligt för oss. Det är nu maj månad och sommaren står vid vår tröskel. 

 

Jakob och Sofia 

 

Gammelstad, Maj 2014  



Sammanfattning 

Människan står inför en rad olika miljöproblem och skogen spelar en central roll som ett hållbart 

alternativ. Detta ställer i sin tur krav på skogsindustrin att leverera produkter till konkurrenskraftiga 

priser. För att göra skogsindustrins produkter attraktiva krävs ett starkt skogsbruk som kan tillgodose 

industrin med de råvaror den behöver i form av timmer och massaved. Sågverken är idag utsatta av 

hård global konkurrens och har därigenom behövt anpassa och effektivisera sin produktion vilket 

således ställt nya krav på skogsbruket. Skogsbruket klarar i dagsläget inte av att fullt nå sågverkens 

längdkrav på grund av en alltför stor längdvariation på kapade stockar. Ett sätt att angripa 

variationsproblem är genom den strukturerade problemlösningsmetodiken DMAIC. DMAIC står för 

Define, Measure, Improve, Analyze och Control där varje steg bygger på resultat från föregående steg 

för att på så sätt komma åt och åtgärda ett problems grundorsaker.  

 

Variation i avverkningsprocessen orsakar problem för kunden, främst om levererade stockar är för 

korta och då räknas som undermål. Ett företag som upplever variationsproblem i avverkningsprocessen 

är Sveaskog. I dagsläget räknas cirka 9-10 procent av levererade stockar från Sveaskog till kunden Jutos 

Timber i Norrbotten tillhöra undermål. Undermål innebär ett inkomstbortfall för Sveaskog då en stock 

som tillhör undermål också nedklassas att tillhöra underliggande modullängd och därmed betalas till 

ett lägre pris. Totalt beräknas Sveaskog Norra Norrbotten kunna spara cirka 890 000 kr per år bara 

genom att eliminera undermål. Det är samtidigt viktigt att minska maskinlagens standardavvikelse för 

att bättre kunna möta kundernas längdönskemål.  

 

Analysstudien har visat att det finns stora skillnader mellan maskinlagen i Norra Norrbotten, där vissa 

lag visat sig vara känsligare för exempelvis temperaturförändringar och hantering av skillnader mellan 

avverkningsområden. Detta föranledde en vidare utredning för att identifiera vilka faktorer som gjorde 

vissa maskinlag mer robusta mot förändringar. Genom en intervjustudie framkom att både mäthjul och 

kalibreringsförfarandet skiljde sig åt mellan maskinlagen, ett mönster som visade sig vara korrelerat 

med maskinlagens robusthet. Till detta undersöktes även kapfönsterstorlekens relation till producerad 

standardavvikelse samt hur statistisk centreringsberäkning kan användas för att eliminera undermål.  

 

De fyra faktorerna testades sedan på olika maskinlag för att utreda dess effekt. Resultatet av studien 

visade att ett dubbelt mäthjul med omlottmonterade kuggar gav den mest robusta längdmätningen. 

Vidare visade studien att undermålet gick att eliminera med hjälp av framtagen centreringsformel samt 

att det var möjligt att minska kapfönsterbredden till 1 centimeter men att den inledande 

rekommendationen är att minska till 2 centimeters kapfönsterbredd. Till detta framställdes även en 

gemensam kalibreringsrutin med hjälp av en enkätstudie för att möjliggöra en ökad 

erfarenhetsöverföring mellan maskinlagen. Avslutningsvis har studien framgångsrikt illusterat hur 

problemlösningsmetodiken DMAIC kan användas för att angripa variationsproblem inom skogsbruket. 

  



Abstract 

The forest industry is under great stress to deliver products to competitive prices. For this to be 

possible, a strong forestry that can deliver raw materials, meeting the increasing expectations of the 

customers regarding timber and pulp wood, is needed. Sawmills are exposed to global competition 

which forces them to continuously adapt and make their production more efficient which in turn 

increases their demand on the forestry sector. Today the forestry doesn’t fulfill the demands on specific 

timber lengths from the customers due to issues regarding variation. An effective way to address 

variation problems is to use DMAIC, a structured problem solving methodology. DMAIC is an acronym 

for Define, Measure, Improve, Analyze and Control. Each step of the method is based on the result from 

the previous step aiming to identify and rectify root causes for a specified problem.  

 

Variation in the harvesting process causes problems for the customers, particularly if the delivered logs 

are too short. A company that is experiencing problems with variation in their harvesting process is 

Sveaskog. About 9-10 percent of the delivered logs to their customer Jutos Timber in Norrbotten were 

shorter than requested. When a log is to short it is downgraded to the underlying module length which 

often implies a lower price per timber volume, hence causing a loss of revenue for Sveaskog. In total, 

Sveaskog in Northern Norrbotten could save 890 000 SEK annually just by securing that the delivered 

logs satisfies the length requirements. It is also important to simultaneously reduce the standard 

deviation for each harvesting team so that Sveaskog in a more predictable way can ensure that their 

harvesting process continuously will deliver logs above the lower specified tolerance limits. 

 

At the step Analyze a significant difference between the harvesting teams in the Northern Norrbotten 

where depicted. Teams with a lesser performance were showing greater sensitivity to changes in 

temperature or shifts in harvesting areas amongst other similar factors. This led to a further 

investigation to identify features making certain teams more robust against these changes. An 

interview study showed that the measuring wheel as well as the calibration procedure differed between 

teams, a pattern that was found to have correlation with the overall robustness of their harvesting 

process. In addition, the relation between the size of the cutting window and the standard deviation of 

the length was investigated. Also, using statistical calculations, a way to shift the center of the 

harvesting process to effectively decrease the percentage of short logs delivered was developed. 

 

These factors were then tested on different harvesting teams to investigate their effects on the 

standard deviation. The result of the study showed that a double measuring wheel with overlapping 

teeth produced the lowest standard deviation. Furthermore, it was possible to reduce the proportion of 

logs that are too short with use of the developed centre calculation formula. The study also showed 

that the width of the cutting window is possible to reduce to 1 centimeter, but the general 

recommendation to Sveaskog is to reduce the cutting window to 2 centimeters. In addition, a 

recommendation of a new calibration routine for Sveaskog was developed through a survey study. In 

conclusion, the study has successfully illustrated how the problem-solving methodology DMAIC can be 

used to address and rectify problems with variation within the forestry sector. 
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Ordförklaring 

Aptering ”Uppdelning av en trädstams skilda delar på olika sortiment.” (NE.se, 2014a) 

Kapfönster Ett längdintervall där skördaren är inställd att kapa.  

Modul En av kund efterfrågad timmerlängd.  

Modulträff Aggregerat histogram med intervall på 30 centimeter för avverkat timmer från samtliga 

moduler till en kund.  

 

Begreppsförklaring 

I detta examensarbete används begreppet Skogsbranschen som den sammanfattande benämning på 

de aktörer som brukar skogens råvara i olika marknadsmodeller. Inom skogsbranschen fokuserar denna 

rapport på skogsbruket och dess relation till deras kund skogsindustrin.  

 

Skogsindustrin 

”Sammanfattande benämning på de industrigrenar som har skogen som bas: trävaruindustrin med 

sågverk, trähus-, snickeri-, träskive- och trämöbelfabriker samt pappersmasse-, pappers- och 

pappersvaruindustrierna.” (NE.se, 2014b) 

 

Skogsbruket 

”Sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för 

efterföljande bearbetning och användning. Skogsbruket omfattar till exempel skogsskötsel i form av 

föryngringsåtgärder, röjning och gallring samt avverkning och virkestransporter.” (NE.se, 2014c) 

 

Några ord till läsaren 

Kapitel 3, Fallstudiespecifik bakgrund, är att betrakta som ett fristående kapitel för att klargöra 

grundläggande delar av skogsbruket, som ett stöd till dig utan tidigare erfarenhet av skogsbranschen 

och till er som redan har erfarenhet men vill få en samlad överblick. I Bilaga 8, Beskrivning av 

examensarbetets arbetsfördelning, ges en beskrivning av arbetsfördelningen författarna emellan.  
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1. Introduktion 
I kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till skogsbranschen och dess problembild. Utöver det 

presenteras examensarbetets syfte och avgränsningar samt rapportens disposition.  

1.1. Bakgrund  
Det är idag mer eller mindre allmänt vedertaget att mänskligheten står inför en rad utmanande 

miljöproblem, något som bidragit till ett globalt fokus rörande möjligheter till förnyelsebara alternativ 

som på sikt ska kunna ersätta vårt behov av deras fossila dito. Ett sådant förnyelsebart alternativ är 

skogen och dess råvaror. Skogen har utvecklats under miljontals år och har formats av skiftningar i 

klimatet (FAO, 2012). I alla tider har skogen försett människan med viktiga tillgångar för att bygga hus 

och vägar samt att skogen både har varit och är en viktig källa till mat och bränsle för att tillaga den 

(FAO, 2012). Idag är skogen en viktig tillgång som ger bland annat byggnadsmaterial, papper och 

kartong samt att skogen har ett högt rekreationsvärde (Rönnqvist, 2003).  

 

För att bibehålla skogsbranschen som ett attraktivt förnyelsebart alternativ till andra mindre 

miljövänliga alternativ är det viktigt att också göra det till ett lönsamt alternativ. Skogsindustrin har 

sedan 1990, med några få undantag, dragits med dålig lönsamhet, något som beskrivs som en 

företeelse med global spridning (Renell, 2010). Skogsbranschen är i många avseenden beroende av 

exportmarknaden och dras därför med krav på kostnadseffektivitet för att skapa marknadsfördelar 

(Rönnqvist, 2003). Stor del av sågverksprodukter från Sverige exporteras idag och år 2012 var Sverige 

världens tredje största exportör av trävaror och hade 12 procent av exportmarknaden på sågade 

barrträvaror (Skogsindustrierna.org, 2014). I framtiden förutses skogsindustrin behöva ett förbättrat 

flöde av material och användning av sofistikerade metoder för att öka produktionskapaciteten och 

utnyttjandet av råvaror (Rönnqvist, 2003). Företag inom svensk skogsindustri möter numera en stark 

konkurrens från internationella aktörer som har lägre kostnader för både råvara och arbetskraft, vilket 

innebär stora utmaningar för framtida lönsamhet (Skogsindustrierna, 2012).  

 

Ett sätt att öka produktiviteten menar Bergman och Klefsjö (2012) är att fokusera på att uppnå 

kvalitetsdimensionen felfrihet. För att närma sig felfrihet är det viktigt att organisationen redan i 

utvecklingsstadiet skapar förutsättningar för hög kvalitet, då varje justering, omarbetning eller 

kassation senare i ledet innebär en minskning av produktiviteteten. Ett begrepp som kopplas till bristen 

av felfrihet är uppkomsten av kvalitetsbristkostnader, vilket beskrivs som ”de kostnader som orsakas av 

defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter” (Bergman & Klefsjö, 2012, sid 

71). Kvalitetsbristkostnader kan i sin tur användas som en indikator i ett förbättringsarbete för att visa 

på konkreta resultat (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Bristande kvalitet står enligt Crandal & Julien (2010) för en stor del av ett företags totala kostnader och 

är en viktig framgångsfaktor för många branscher. Inom bil- och elektronikindustri har koncept såsom 

Total Quality Management (TQM) (Young & Winistorfer, 1999), Sex sigma, Lean Production (Dahlgaard 

& Dahlgaard-Park, 2006) och verktyg som Statistisk processtyrning (Young & Winistorfer, 1999) länge 
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använts för att hantera lönsamhetsproblem. För skogsbranschen fanns under 70- och 80-talet inte 

samma drivkrafter att använda dessa typer av koncept och verktyg då skogsindustrin under denna tid 

inte var utsatt för hård internationell konkurrens något som beskrivs ha varit fallet för bil- och 

elektronikindustrin som tvingades tävla om markandsandelar med exempelvis japanska företag (Young 

& Winistorfer, 1999). Idag beskrivs dock skogsindustriföretagen i de flesta fall vara helt beroende av att 

vara framgångsrika på exportmarknaden vilket resulterat i en skärpt global konkurrens 

(Skogsindustrierna, 2012).  

 

För att effektivt hantera utmaningarna att nå framtida lönsamhet gäller det att ständigt förbättra 

kvalitet i verksamhetens alla led, då de externa kundkraven på kvalitet hela tiden ökar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Arbetet med ständiga förbättringar brukar ofta beskrivas genom Shewharts 

grundläggande förbättringscykel, PDSA vilket står för Plan, Do  Study, Act. Med denna cykel som bas 

har sedan mer utvecklade arbetsmodeller arbetats fram. En av dessa är DMAIC-cykeln som är en 

arbetsmodell inom förbättringskonceptet Sex Sigma (Bergman & Klefsjö, 2012). Sex Sigma använder 

sig av statistiska verktyg för maximalt utnyttjande av resurser och minimering av svinn för att på så sätt 

uppnå högre kundtillfredställelse (Schön, 2006). Det som särskiljer Sex Sigma från andra kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingskoncept är dels dess starka fokus på att minska variation och dels dess 

kraftfulla fokus på konkreta resultat där framgång baseras på sparade pengar och ökad 

kundtillfredställelse (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta gör att Sex Sigma med DMAIC-cykeln som 

arbetsmodell är väl anpassad för konkret problemlösning (Sörqvist & Höglund, 2007).  

 

1.2. Problemdiskussion 
Idag beskrivs de två stora skogsindustriföretagen Stora Enso och SCA båda ha aktivt inkorporerat 

förbättringskonceptet Sex Sigma i deras verksamheter som ett sätt att uppnå en ökad lönsamhet 

(Sörqvist & Höglund, 2007). För att säkerställa en god vidhållen intern kvalitet understryker dock 

Bergman och Klefsjö (2012) vikten av att företag även arbetar aktivt med sina leverantörers kvalitet, 

eftersom ett företags förbättringspotential står i starkt beroende av de råvaror som leverantörerna 

tillgodoser.  

 

Att leverera råmaterial som passar in i skogsindustrins ständigt förbättrade processer ställer således 

kontinuerligt nya krav på skogsbruket. Ett sätt för skogsbruket att bättre möta skogsindustrins 

efterfrågan på ständigt förbättrad kvalitet är arbeta aktivt med att minimera längdvariation i 

avverkningsprocessen. I Skogforsk senaste virkesvärdestest från 2006 baserat på sju skördare visade 

resultatet från längdmätningarna att i genomsnitt 83 procent av stockarna låg inom +/-2 centimeter 

från avsedd längd, en förbättring med bara en procentenhet jämfört med föregående test utfört 1996 

(Arlinger, Hannrup, Jönsson & Möller, 2008). Här uppstår således ett gap mellan det kunderna 

efterfrågar och vad skogsbruket i dagsläget klarar av att leverera. Från Lean-filosofin finns begreppet 

Rätt från mig, vilket i korthet handlar om att säkerställa kvalitet i eller innan varje processteg och 

undvika att leverera bristfälliga produkter vidare nedströms i flödet (Modig & Åhlström, 2011). Detta 

överensstämmer således väl med skogsbrukets utmaning, att genom minskad längdvariation i 

avverkningsprocessen öka sin förmåga att leverera Rätt från Skogsbruket. 
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1.3. Syfte och avgränsningar  
 

Syftet med examensarbetet är 

att illustrera hur den strukturerade problemlösningsmetodiken DMAIC kan användas för att 

angripa variationsproblem i avverkningsprocessen inom skogsbruket.  

 

För att få en rimlig omfattning på examensarbetet görs följande avgränsningar av syftet:  

 Enbart ett skogsbruksföretag kommer att studeras och dess specifika variationsproblem 

angripas med hjälp av DMAIC. Denna avgränsning motiveras eftersom arbetsmodellen är 

uppbyggd på så vis att ett problem behöver studeras på djupet för att författarna ska ges 

möjlighet att identifiera rotorsaker till att variation inom avverkningsprocessen uppstår. 

 Produkten som studerats är timmer som levererats till sågverk. Denna avgränsning motiveras 

genom att de kundkrav på dimensioner som finns främst omfattar timmerråvara. Dessutom 

mäts sågat timmer hos respektive kund vilket gör att det finns tillgänglig data med information 

om levererad stocklängd att analysera. 

 

1.4. Rapportens disposition 
Denna rapport är utformad efter arbetsmodellen DMAIC och har på grund av detta ett annorlunda 

upplägg än en traditionell rapport, vilket Error! Reference source not found.Figur 1.1 visar. Kapitel 3, 

Fallstudiespecifik bakgrund, tilläggs också som del utöver det traditionella upplägget på grund av 

författarnas initiala avsaknad av erfarenhet gällande skogsbrukets grundläggande delar samt för att 

framställa en samlad överblick över problemområdet. 

 

 

 

Figur 1.1 - Förklarade figur över skillnaden i upplägg jämfört med en traditionell rapport. 
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2. Teoretisk referensram 
I kapitlet nedan anges teorier kring de verktyg och arbetssätt som används i examensarbetet. 

Först ges en närmare beskrivning av Sex Sigma och DMAIC och därefter presenteras de verktyg 

och metoder som använts.  

2.1. Sex Sigma 
Sex Sigma är ett förbättringskoncept som beskrivs både som en filosofi och metodik för att förbättra 

kvalitet och att finna rotorsaker till problem med hjälp av ett faktabaserat och analytiskt 

problemlösningsförfarande (Markarian, 2004; Sörqvist & Höglund, 2007). Ett framgångsrikt Sex Sigma-

arbete bygger enligt Sörqvist & Höglund, (2007), på fem fokusområden som utgör basen för 

förbättringsarbete. Dessa är fokus på variation, fokus på kunder, fokus på processer, fokus på kroniska 

problem och fokus på resultat som det femte och sista fokusområdet (Sörqvist & Höglund, 2007). 

 

Att arbeta med Sex Sigma ska resultera i förbättrade processer genom minskad variation och 

förbättrad centrering (Markarian, 2004). Statistiskt sett refererar Sex Sigma till en process med ett 

intervall på sex standardavvikelser från ett målvärde till en toleransgräns (Markarian, 2004) och 

processens medelvärde får inte heller skifta mer än 1,5 standardavvikelse från målvärdet (Sörqvist & 

Höglund, 2007) Med dessa förbättringar resulterar en Sex Sigma process i 3,4 fel per miljon möjligheter 

(Markarian, 2004; Montgomery, 2013; Sörqvist & Höglund, 2007).  Sex sigma används främst för att 

hantera problem som saknar uppenbar lösning och tillämpningen kan förklaras genom en liknelse med 

ett äppelträd där Sex Sigma används för att komma åt de lite högre frukterna i trädet, se Figur 2.1 

(Sörqvist & Höglund, 2007).  

 
Figur 2.1 - Användning av Sex Sigma där äpplena illustrerar svårighetsgraden att finna lösningen på problemet, att 

komma åt äpplet. Fritt från Sörqvist & Höglund, (2007), sid 57. 
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För ett lyckat Sex Sigma arbete krävs engagerade medarbetare (Sörqvist & Höglund, 2007) och inom 

Sex Sigma finns en tydlig hierarkiskt ordnad struktur där olika personer i organisationen har olika roller 

och ansvarsområden (Magnusson, Kroslid, & Bergman, 2003). Champion har en sponsorroll och 

identifierar lämpliga projekt, säkerställer tillräckliga resurser och tillsätter lämpliga projektgrupper 

(Sörqvist & Höglund, 2007; Magnusson m fl., 2003). Master Black Belt arbetar heltid med 

förbättringsarbete och bidrar med expertkunskaper (Magnusson m fl., 2003). Black Belts har en 

nyckelroll inom Sex Sigma och är förbättringsledare i pågående förbättringsarbeten (Sörqvist & 

Höglund, 2007) och Green Belts deltar aktivt i problemlösning men har mindre erfarenhet och kortare 

utbildning än en Black Belt (Sörqvist & Höglund, 2007). White Belt är personer med operativa 

arbetsuppgifter som till stor del utför förbättringsarbetet (Magnusson m fl., 2003).  

2.1.1. DMAIC - Sex Sigmas arbetsmodell 

I förbättringsprojekt inom Sex Sigma används normalt arbetsmodellen DMAIC vilket står för Define, 

Measure, Analyze, Improve och Control (Sörqvist & Höglund, 2007). DMAIC är en sluten cirkel som 

eliminerar ickeproduktiva steg för att vara en så kraftfull förbättringsmodell som möjligt (Kwak & 

Anbari, 2006). Varje steg i DMAIC bygger på resultat från föregående steg (Bernadelli, 2012). DMAIC-

modellen är uppbyggd efter Shewarts PDSA cykel men lägger mer betoning på användning av specifika 

verktyg i respektive fas (Schroeder, Linderman, Liedtke & Choo, 2007). Figur 2.2 visar DMAIC-modellen 

och dess steg. 

 

Figur 2.2 - DMAIC-modellen, en cykel som börjar med Define följt av stegen Measure, Analyze, Improve och Control. 

 

Define 

Målet med Define-fasen är att nå en djupare förståelse om problemet och dess symptom genom att 

definiera det för att kunna upprätta en problemformulering (Montgomery, 2013). I Define-fasen ingår 

bland annat att bestämma möjlig avkastning, identifiera kunder och dess behov samt ta fram ett 

övergripande flödeschema. (Sörqvist & Höglund, 2007; Montgomery, 2013). 
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Measure 

I denna fas bearbetas frågeställningen som fastställts i Define-fasen för att utreda vilket 

informationsbehov som finns samt välja en lämplig mätmetod (Sörqvist & Höglund, 2007) så att 

grundorsaker till problemet kan identifieras (Magnusson m fl., 2003).  

Analyze 

I Analyze-fasen analyseras insamlat datamaterial för att skapa förståelse för påverkande faktorer och 

problem de orsakar (Sörqvist & Höglund, 2007). Data analyseras lämpligtvis med hjälp av statistiska 

metoder (Montgomery, 2013) för att identifiera grundorsaker till att problemen uppstår (Sörqvist & 

Höglund, 2007).  

Improve 

I fasen Improve framtas möjliga lösningar till problemets grundorsaker som identifierats i Analyze 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Möjliga lösningar identifieras och värderas för att säkerställa att den bästa 

lösningen väljs (Montgomery, 2013). Innan lösningen införs storskaligt testas den för att verifiera att 

lösningen avhjälper problemet som det var tänkt. (Sörqvist & Höglund, 2007)  

Control 

I Control-fasen ska valda lösningar standardiseras och en ny nivå fastställas (Sörqvist & Höglund, 2007). 

Det är även viktigt att styra och övervaka processen för att säkerställa att den nya nivån upprätthålls 

(Montgomery, 2013). Dessutom är en central del att dokumentera projektet och dela erfarenheter inför 

framtida projekt (Sörqvist & Höglund, 2007)  

 

2.2. Processer och kundbehov 
Sex Sigma och DMAIC är en förbättringsmetodik som utgår från kundernas behov (Mishra & Sharma, 

2014). I dagens samhälle med global konkurrens är kundnöjdhet en viktig faktor (Chen & Chuang, 

2008). Olika kunder har olika behov (Bergman & Klefsjö, 2012) och det är viktigt att undersöka vilka 

faktorer som har störst betydelse för att skapa nöjda kunder eftersom kunder utvärderar en tjänst eller 

en produkts kvalitet genom olika faktorer och dimensioner (Chen & Chuang, 2008). Bergman & Klefsjö, 

(2012 s. 470) definierar en process som att ”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden 

och vars syfte är att skapa värde åt någon intern eller extern kund”.  Därtill är syftet med varje process att 

tillfredsställa sina kunder med en så liten resursåtgång som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Processen bör alltså ha en stark koppling till kundernas behov och både kundbehov och processens 

utformning behöver fastställas med lämpliga modeller.  

2.2.1. KANO-modellen 

En modell för att ta reda på kunders behov är KANO-modellen som introducerades år 1984 (Bergman & 

Klefsjö, 2012). KANO-modellen beskriver sambandet mellan kundtillfredsställelse och hur väl en 

produkt eller service uppfyller kundbehov (Wang, 2005). I modellen används kundens behov genom 

uttalade och outtalade behov där de outtalade antingen är självklara basbehov eller behov som kunden 

är omedveten om men om de uppfylls ger det extra tillfredställelse (Bergman & Klefsjö, 2012). För att 
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vara konkurrenskraftig måste organisationer se till att uppfylla alla kundens behov och behoven kan 

dessutom förändras över tid så att ett uttalat behov med tiden blir ett basbehov (Wang, 2005).  

2.2.2. SIPOC 

SIPOC-analys är ett verktyg för att översiktligt kartlägga processer (Montgomery, 2013). SIPOC är en 

akronym för Supplier, Input, Process, Output och Customer och beskriver en process med kopplade 

flöden (Montgomery, 2013). Supplier är de som levererar råmaterial till processen och Input beskriver 

de råmaterial som konsumeras i processen (Mishra & Sharma, 2014). Process beskriver processen och 

dess ingående steg och är det arbete som utförs (Montgomery, 2013). Output är resultatet av processen 

(Mishra & Sharma, 2014) och är det som levereras till kund, Customer beskriver processens kunder 

(Montgomery, 2013). SIPOC-analysen ger en enkel överblick av processen och är användbart för att 

förstå och visualisera ett flöde (Montgomery, 2013).  

 

2.3. Variationsproblem i processer 
Att det är omöjligt att tillverka två helt identiska produkter kan anses vara accepterat som en generell 

sanning, något som således ger upphov till variation (Shewhart, 1930). Genom att bestämma en 

standard på en produkts kvalitet och försöka producera därefter genererar problem eftersom det är 

omöjligt att producera identiska produkter. Frågan blir därför istället hur mycket variation som anses 

vara acceptabelt och hur mycket som tillåts lämnas åt slumpen (Shewhart, 1930). Källor till variation 

finns överallt, exempelvis mellan material, dagar och människor (Bergman & Klefsjö, 2012) men 

variationens uppkomst kan grovt beskrivas tillhöra två olika grundkällor; variation från störfaktorer 

samt variation från kontrollerbara faktorer (Montgomery, 2013).  

 

Den japanska ingenjören Genichi Taguchi diskuterade vikten av att minska variation i processer redan 

under 1940-talet men teorierna spreds internationellt först under 1980-talet (Arvidsson & Gremyr, 

2008). Taguchi, Phadke, Kackar och Box & Jones har alla bidragit med metodik för att förbättra process 

och produktkvalitet (Gremyr, Arvidsson & Johansson, 2003). Ett sätt att hantera variation är genom 

robust konstruktion vilket handlar om att gör processer eller produkter mindre känsliga för variation 

(Bendell, Disney & Pridmore, 1989) genom att begränsa störfaktorernas inverkan (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det innebär att skapa processer och produkter som inte är känsliga för  exempelvis variation i 

råmaterial, variation i tillverkningsmetoder och variation i tillverkningsmiljön (Phadke, 1989). Under 

konceptutvecklingen finns den största möjligheten att konstruera bort potentiella källor till variation 

(Bergman & Klefsjö, 2012). För att identifiera robusta lösningar krävs kunskap om variationskällor och 

hur de påverkar produktens prestanda (Gremyr m fl., 2003).  

 

För att mäta variation identifieras och mäts indikatorer på en process prestanda, exempelvis längd, 

bredd, temperatur eller hastighet (Nolan & Provost, 1990). Genom att kunna förutspå hur ett fenomen 

kommer att variera i framtiden går det också att kontrollera och styra, däremot är inte alla system lika 

lätta att förutspå hur de kommer bete sig i framtiden i termer av vad som redan inträffat (Shewhart, 

1930). Genom att tolka variation är det lätt att göra två fel, det första är att reagera på variation som 

uppstår av slumpmässiga orsaker genom att ett stabilt system störs och det andra är att ett fenomen 
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som uppstår på grund av urskiljbara orsaker inte upptäcks (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att 

överföra variation till ett antal observerade värden indikerar det om det är rimligt eller inte att anta att 

det beror på slumpen (Shewhart, 1930).  Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som anger hur 

mycket ett enskilt uppmätt värde i genomsnitt avviker från medelvärdet och betecknas med σ och 

beräknas genom (1) (Vännman, 2002) 

 

   √
 

   
∑      ̅   

    ( 1 ) 

 

Vid flera observationer beräknas standardavvikelsen genom att vikta de enskilda observationers 

standardavvikelse (2) (Vännman, 2002) 

 

      √
        

          
            

 

              
 ( 2 ) 

 

Utfallet av ett försök kan tolkas med reella tal och betraktat innan försöket kallas variabeln som 

studeras för en slumpvariabel eller en stokastisk variabel eftersom den fortfarande kan påverkas av 

slumpen (Vännman, 2002). Efter genomfört försök kallas resultatet på den stokastiska variabeln för 

observerat värde (Vännman, 2002). Beroende på vad som mäts går resultatet att tolka genom en 

diskret eller kontinuerlig fördelning (Vännman, 2002). Om en stokastisk variabel endast kan anta ett 

ändligt antal värden tillhör dessa en diskret fördelning, om det istället undersöks storheter som kan 

anta alla värden i ett intervall tillhör de stokastiska variablerna en kontinuerlig fördelning (Vännman, 

2002)  

 

Normalfördelningen är en av de mest kända av alla kontinuerliga fördelningar (Vännman, 2002). Vid 

normalfördelning antas att datamaterialet har väntevärde μ och standardavvikelse α (Montgomery, 

2013). Visuellt är normalfördelningen en symmetrisk kurva där sannolikhetsmassan representerar arean 

under kurvan (Vännman, 2002) och ett exempel på en normalfördelning visas i Figur 2.3.  

 

 
Figur 2.3 - Normalfördelning där arean under kurvan motsvarar sannolikhetsmassan. 
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Beroende på hur stor standardavvikelsen är får kurvan olika utseende eftersom standardavvikelsen är 

ett spridningsmått (Montgomery, 2013). Två normalfördelningar med samma väntevärde men olika 

standardavvikelse skiljs åt genom att den med lägre standardavvikelse får en kurva med högre topp och 

som inte sträcker sig lika långt ut som en fördelning med lägre standardavvikelse som får ett mindre 

toppigt utseende med längre spridning på varje sida om väntevärdet (Montgomery, 2013). Med hjälp av 

normalfördelningen är det möjligt att beräkna med hur stor sannolikhet ett framtida värde kommer 

hamna inom eller utanför ett specifikt intervall med olika signifikansnivå, vilket beskriver beräkningens 

risk att ha fel (Vännman, 2002).  

 

2.4. Verktyg för variationsreducering 
Variation finns överallt och statistiska hjälpmedel är viktiga verktyg för att förstå variation (Bergman & 

Klefsjö, 2012). För att strukturera och analysera i huvudsak numerisk information kan Kaoru Ishikawas 

sju förbättringsverktyg vara lämpliga att börja med som en bas. Dessa består enligt Bergman & Klefsjö 

(2012) av; datainsamling, paretodiagram, uppdelning, styrdiagram, histogram, Ishikawadiagram samt 

sambandsdiagram. Om problemet behöver djupare analys kan verktyg som duglighet, statistisk 

processtyrning eller experiment vara användbara (Sörqvist & Höglund, 2007). De verktyg som används i 

examensarbetet presenteras kort i detta avsnitt.   

2.4.1. Datainsamling 

Att samla in data är ett av de viktigaste stegen i ett kvalitetsförbättringsprogram (Bergman & Klefsjö, 

2012). Först är det viktigt att fastställa syftet med datainsamlingen eftersom datamaterialet sedan 

utgör ett underlag för vidare handlingar och analys (Ishikawa, 1982), ett felaktigt eller missvisande 

datamaterial skapar problem även för de mest sofistikerade analysmetoderna (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det är viktigt att säkerställa att insamlad data är representativt för verkliga förhållanden, att det 

är möjligt att få ut intressant fakta ur materialet samt att det med analys med statistiska verktyg leder 

till objektiva slutsatser (Ishikawa, 1982).   

2.4.2. Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram kallas även för orsaks-verkan-diagram eller fiskbensdiagram och är ett verktyg för att 

ta fram tänkbara orsaker till att det valda problemet uppstår och introducerades första gången år 1943 

av Kaoru Ishikawa (Bergman & Klefsjö, 2012). Ishikawadiagram går att använda på alla typer av 

problem för att illustrera hur olika orsaker påverkar produktkvalitet genom att sortera ut och relatera 

dessa orsaker. Detta är ett kraftfullt verktyg som används på ett väldefinierat projekt och bör utföras av 

ett förbättringsteam (Montgomery, 2013). För att få stöd i arbetet är ett tillvägagångssätt att utgå från 

7M vilket står för Människa, Metod, Management, Material, Miljö, Maskin och Mätning och placera ut 

de tänkbara orsakerna under respektive kategori (Bergman & Klefsjö, 2012).   

2.4.3. Histogram  

När datamaterial är insamlat behövs metoder för att arrangera dessa data (Ishikawa, 1982). Genom att 

använda histogram är det möjligt att på ett enkelt och överskådligt sett illustrera hur en mätstorhet 

varierar (Bergman & Klefsjö, 2012). För att konstruera ett histogram för kontinuerlig data behöver 

datamaterialet delas in i klasser med lika stora intervall (Montgomery 2009a). Ett histogram som 
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innehåller för få eller för många klasser kommer inte att bli informativt så antalet klasser bör anpassas 

efter antalet observationer (Montgomery, 2013). Utifrån ett histogram är det möjligt att approximera 

observationerna till en normalfördelning (Vännman 2002).  

2.4.4. Uppdelning  

Uppdelning innebär att dela upp data i delgrupper för att på så sätt få fram information om orsaker till 

variation (Bergman & Klefsjö, 2012). En grundregel är att försöka undvika att blanda data med olika 

ursprung (Bergman & Klefsjö, 2012). Uppdelning kan exempelvis göras efter material, maskin, 

operatör, tid eller miljö (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.4.5. Sambandsdiagram 

I vissa fall kan det vara olämpligt eller omöjligt att dela upp datamaterialet, då är det möjligt att istället 

använda ett sambandsdiagram (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sambandsdiagram visar hur 

produktegenskaper varierar beroende på vilket värde en viss bakgrundsvariabel har (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Om många parametrar påverkar bör en serie av sambandsdiagram för olika 

produktegenskaper göras och jämföras (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.4.6. Matrisdiagram 

Matrisdiagram är ett av de sju ledningsverktygen och används för att organisera information så att 

logiska samband mellan olika element tydliggörs (Bergman & Klefsjö, 2012). Verktyget har många 

användningsområden, exempelvis för produktframtagning för att jämföra och vikta 

produktegenskaper, för att säkerställa kvalitet genom att jämföra kvalitetsparametrar med 

kontrollfunktioner eller för att bedöma lösningsförslags effektivitet genom viktning av specificerade 

faktorer (Mizuno, 1988).  

2.4.7. Duglighet 

En process förmåga att prestera inom, av kunden, satta toleransgränser kallas för dess duglighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Duglighetsstudier refererar till processens likformighet och beskriver hur en 

process presterar utifrån kundernas krav och är en viktig del i DMAIC (Montgomery, 2013). För korrekta 

tolkningar av duglighetsstudier krävs att datamaterialet är normalfördelat (Montgomery, 2013).  

 

Det första som brukar noteras i samband med duglighetsstudier är att processen som står inför 

utredning bör vara definierad som stabil för att tolkningen av processens duglighet ska ha någon reell 

innebörd för framtida förutsägelser (Bergman & Klefsjö, 2012). För att utreda dugligheten finns ett 

antal olika duglighetsmått, index, som kan beräknas, exempelvis Cp (3), Cpk (4), (5) och (6) CM (7) 

(Bergman & Klefsjö, 2012). För att beräkna dessa mått krävs kännedom om toleransgränser som 

kunden definierar, dessa gränser betecknas undre toleransgräns Tu och övre toleransgräns Tö (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Cp anger processens spridning i förhållande till toleransgränserna och Cpk är ett mått 

som även tar hänsyn till processens centrering. (Montgomery, 2013). CM är processens centreringsmått 

och anger avståndet mellan målvärdet och väntevärdet i förhållande till toleransgränserna 

(Montgomery, 2013).  

 
  



11 
 

   
     

  
                  ( 3 ) 

     
    

  
 ( 4 ) 

    
    

  
                                                                                                       ( 5 ) 

       (       )      (
    

  
 
    

  
)                                                             ( 6 ) 

   
|   |

         
                       ( 7 ) 

2.4.8. Experiment 

För att göra kvalitetsförbättringar baserade på fakta krävs att data insamlas och bearbetas på ett 

systematiskt sätt (Bergman & Klefsjö, 2012). Experiment är en viktig del i att förbättra och utveckla 

processer (Montgomery, 2009) och kan genomföras på olika sätt.  

 

När ett försök utformas är det viktigt att först ta reda på vilka faktorer som kan antas påverka 

responsen y och vilka av dessa som är kontrollerbara respektive okontrollerbara. I Figur 2.4 illustreras 

detta genom att x är de kontrollerbara faktorerna och z är de okontrollerbara faktorerna som påverkar 

output y för processen.  

 
Figur 2.4 - Faktorer som påverkar processens resultat, fritt från Montgomery, 2013, sid 3. 

 

För att undersöka vilka faktorer, x, som faktiskt påverkar processens utfall finns två vanliga 

tillvägagångssätt. Det första är att använda en-faktor-i-taget-försök där en faktor åt gången varieras 

samtidigt som andra påverkansfaktorer hålls konstanta (Czitrom, 2012). Om fler än två faktorer antas 

påverka processen är det fördelaktigt att istället utföra experiment enligt en försöksplan, så kallade 

faktorförsök. (Czitrom, 2012; Montgomery, 2009). Den stora fördelen med att använda 

försöksplanering är att det ger ett organiserat tillvägagångssätt som kan appliceras för experiment på 

både lätta och mer komplicerade problem samt att det kräver, i förhållande till andra 

experimentmetoder, färre antal experiment (Eriksson, Johansson, Kettaneh-Wold & Wold, 2001).  
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2.5. Mottagande av förändring 
För att ett företag ska förbättra sin kvalitet behöver de genomgå förändringar (Zu, Robbins, Fredendall, 

2010). Förändring är ett tillstånd som inte går att undvika och organisationer måste anpassa sig till sin 

omgivning för att överleva (Agboola & Salawu, 2011). En viktig del i ett förbättringsarbete är att se till 

att genomförda förändringar blir bestående genom standardisering (Sörqvist & Höglund, 2007), 

samtidigt som förändringsmotstånd måste hanteras för att möjliggöra en standardisering (Petersson, 

Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008). 

2.5.1. Standardisering av processer 

En standard är enligt Petersson m fl., (2008), ett samlingsbegrepp för definierade överenskommelser. 

Att införa ett standardiserat arbetssätt innebär att säkerställa att ett visst arbetssätt som fastställts 

vara det bästa används genom hela organisationen (Sörqvist, 2013). Ett enhetligt arbetssätt är ofta en 

förutsättning för att lyckas skapa avbrottsfria flöden som följer en given takt (Sörqvist, 2013). 

Standardiseringen behövs för att underlätta, för att hitta avvikelser samt bidra till större förutsägbarhet 

hos processen (Petersson m fl., 2008). Med ett standardiserat arbetssätt skapas förutsättningar för att 

alla ska arbeta på samma sätt och det i sin tur bidrar till en jämn kvalitet på produkten (Petersson m fl., 

2008). Det arbetssätt som väljs ut som standard bör vara ett resultat av medarbetarnas erfarenheter för 

att införandet ska genomföras utan att stöta på motstånd (Sörqvist, 2013).  

2.5.2. Förändringsmotstånd 

Alla förändringsprocesser tar tid och är inget som sker momentant utan utvecklas succesivt (Jacobsen, 

2005). Förändringsmotstånd uppkommer vid alla typer av förändringar i en eller annan form (Robbins & 

Judge, 2013). Flera forskare framhåller att organisationens kultur och klimat är avgörande för 

förändringens mottagande hos de anställda (Devos, Buelens & Bouckenooghe, 2010). Motståndet kan 

uppkomma genom att förändringen ses som ett hot (Robbins & Judge, 2013) eller att individen inte 

själv förstår förändringen (Jermias, 2001). Motståndet upplevs generellt sett varken aktivt eller 

offentligt utan är ofta dolt och passivt (Atkinson, 2005). Förändringsmotstånd kan ta olika yttranden, 

allt från bristande intresse och negativ inställning till att bli aggressivt motstånd genom vägran, 

ryktesspridning och förstörande (Jacobsen, 2005). 

 

Vad motståndet beror på kan vara svårt att avgöra och en förändring kan drabba olika individer eller 

grupper på olika sätt (Jakobsen, 2005). Devos m fl. (2010), menar att förändringar som uppfattas 

hotande påverkar de anställdas öppenhet för förändring och vidare menar Jakobsen, (2005) att det kan 

bero på en rädsla för det okända. Innan en förändring genomförs är det viktigt att skapa förtroende så 

att de anställda känner att de kan lita på ledningen (Kotter, 1995). Genom att de anställda vill vara med 

i förändringsprocessen skapas ett kontrollbehov som fungerar som en viktig drivkraft som även behövs 

för att genomdriva förändringar (Lines, 2004). Många förändringar misslyckas för att ledare 

underskattar den centrala roll varje individ har i förändringsprocessen (Choi, 2011). Enligt Lines, (2004) 

är det motiverat att rekommendera att lägga vikt vid deltagande kring förändringar och enligt Robbins 

& Judge, (2013), är en förändring du själv vart aktiv i svårare att motsätta sig. Perren (1996), menar att 

förändringsmotstånd också kan vara positivt för en organisation och fungerar som en naturlig 

överlevnadsmekanism som kan stoppa beslut som inte är faktabaserade. 
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3. Metod 
För att tillgodose examensarbetets syfte, har ett metodkapitel upprättas där olika 

tillvägagångssätt utvärderas och lämpliga val redovisas. Kapitlet inleds med att diskutera vald 

forskningsstrategi, syfte och ansats samt ger sedan en beskrivning av valt fallstudieföretag. 

Därefter ges en närmare beskrivning av DMAIC och verktyg som används i respektive del. Kapitlet 

avslutas med att utvärdera studiens reliabilitet och validitet.  

3.1. Forskningsstrategi, syfte och ansats 
Det finns enligt bland andra Creswell (2009), Saunders, Lewis och Thornhill (2012) samt Yin (2009) en 

stor samling av forskningsstrategier att välja mellan. Utifrån examensarbetets syfte, att med 

arbetsmodellen DMAIC illustrera hur ett variationsproblem i skogsbruket kan angripas, anser 

författarna till detta examensarbete att det endast finns ett lämpligt alternativ att välja och det är en 

fallstudie. I en fallstudie utforskas det valda området i sitt naturliga sammanhang och är därmed en bra 

strategi att använda för att få en djupare förståelse för den studerade processen (Saunders m fl., 2012), 

då den fångar komplexiteten i fallet (Stake, 1995). Behovet att studera variationsproblemet i sin 

naturliga kontext och inte i en exempelvis kontrollerad experimentmiljö är för att problemet består av 

både kvalitativa och kvantitativa delar, vilket ökar dess komplexitet (Larsen, 2009).  

Syftets natur kan således beskrivas vara av både utforskande och beskrivande karaktär då problemet 

behöver djupare förståelse för att kunna lösas (Saunders m fl., 2012), samtidigt som examensarbetet 

illustrerar ett sätt hur DMAIC-modellen kan användas för att minska variationen på kapat timmer. 

Syftets utforskande natur gör att studien blir flexibel och anpassningsbar för förändringar under 

projektets gång (Saunders m fl., 2012). Syftets beskrivande natur gör att studien väljer att betrakta 

variationsproblemet utifrån en deduktiv referensram. 

Resultatet av denna studie kan således beskrivas vara en produkt av en deduktiv ansats i och med att 

befintliga teorier testas mot insamlad data för att se hur väl dessa teorier lämpar sig för det valda 

sammanhanget, skogsbruket. Samtidigt kan resultatet utifrån skogsbrukets perspektiv ses som 

induktivt då studiens utforskande karaktär drivs av att ny datainsamling och nya analyser möjliggör 

bildandet av nya teorier för vad det specifika problemet består av och hur symptomen kan lindras eller 

hur orsaker kan elimineras (Saunders m fl., 2012; Holme & Solvang, 1997).  

 

3.2. Fallstudieföretag 
Ett skogsbruksföretag som lämpar sig väl för denna studie på grund av att de upplever liknande 

utmaningar gällande svårigheter med längdprecision är Sveaskog (Levén, 2013). Sveaskog ägs av 

staten och organisationen är Sveriges största skogsägare som köper och säljer skog, totalt äger 

Sveaskog 14 procent av Sveriges produktiva skogsmark (Sveaskog.se, 2014a). Sveaskogs vision är att 

vara det ledande skogsbolaget genom att vara lönsamma, leda utvecklingen och kombinera ett hållbart 

skogsbruk med visad miljöhänsyn (Sveaskog.se 2014b). Organisationen arbetar efter att vara 

förstahandsvalet både för affärspartners och för medarbetare och har ca 700 anställda (Sveaskog.se 
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2014b). Sveaskogs viktigaste kunder är sågverk samt massa- och pappersindustri dit timmer, massaved 

och biobränsle säljs (Sveaskog.se 2014c). Sveaskog är uppdelad i tre geografiska marknadsområden: 

Nord, Mitt och Syd (Sveaskog.se 2014d). Varje marknadsområde är i sin tur uppdelade i mindre 

resultatområden (Levén, 2013). 

 Av geografiska skäl har marknadsområde Nord valts som attraktivt att studera vilket består av 

resultatområdena Norra och Södra Norrbotten samt Västerbotten. Resultatområde Norra Norrbotten 

har uttalat ett intresse att utreda variationsproblem i sin avverkningsprocess (Levén, 2013), och studien 

avgränsas i huvudsak till detta resultatområde med undantag för mindre jämförelsestudier med Södra 

Norrbotten.  

 

3.3. Struktur för datainsamling och analys  
Som ramverk för datainsamling till denna studie används Sex Sigmas förbättringsmodell DMAIC. För 

examensarbetet har både primär och sekundär data insamlats. Primärdata beskrivs av Saunders m fl., 

(2012) som förstahandsinformation insamlat endast för studiens syfte och sekundärdata som tidigare 

insamlad data som använts i andra studier. Datainsamling genomförs med hjälp av traditionella 

insamlingsmetoder, främst genom insamling av data samt utförda intervjuer och observationer. 

Analysen baseras sedan på en sammanvägning av kvalitativ och kvantitativ data för att möjliggöra en 

kvalificerad och faktabaserad rekommendation till Sveaskog för att uppnå minskad längdvariation på 

levererat sågtimmer. Genom att använda flera olika källor skapas en bredare förståelse för 

problematiken och dess omfattning. 

3.3.1. Litteraturstudie 

Genom hela studien, med tyngdpunkt i ett tidigt skede, genomförs litteraturstudier på aktuell forskning 

främst från Skogforsk (Skogforsk.se, 2014) och genom artikelsök i databaserna PRIMO, Scopus, Google 

Scholar, Proquest, Ebesco Host och IEEE Explorer. Sökord som använts är bland andra Six Sigma, 

Forestry, Forest Industry, DMAIC och Robust design. Litteraturstudien kompletteras i huvudsak med 

kursböcker inom det valda området såsom Bergman & Klefsjö (2012), Montgomery (2013) och Sörqvist 

& Höglund (2007). 

3.3.2. Intervjuer 

Det finns enligt Saunders m fl., (2012) tre olika intervjutekniker; strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun innebär att intervjun följer ett förutbestämt 

frågeunderlag och lämpar sig bra för insamling av kvantifierbar data (Saunders m fl., 2012; Lantz, 2007; 

Larsen, 2009). För semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren framställt nyckelfrågor kring olika 

områden som kompletteras med öppna frågor och frågeunderlaget kan variera mellan intervjutillfällen 

(Saunders m fl., 2012; Lantz, 2007). Den ostrukturerade intervjun är informell och baseras inte på något 

färdigt frågeunderlag och respondenten tillåts prata fritt kring ett område och intervjuaren kan styra 

intervjun så att respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt (Saunders m fl., 

2012; Lantz, 2007). I denna studie används en kombination av alla tre intervjumetoder där de semi- och 

ostrukturerade intervjuerna dominerar i studien. I Tabell 3.1 beskrivs vem som intervjuats samt vilken 

typ av intervju som genomförts.  
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Tabell 3.1 - Redogörelse för genomförda intervjuer i fallstudien. 

Avsnitt/Kapitel Intervjukällor Typ av intervju 

Fallstudiespecifik 

bakgrund (FSB) 

Kontrollmätare (VMF Nord) 

Virkesmätare (VMF Nord) 

Kundtjänst (SDC) 

Forskare (Skogforsk: Teknik & Virke) 

Avverkningsledare (Sveaskog) 

Virkesvärdestekniker (Sveaskog) 

Resultatområdeschef (Sveaskog) 

Skördaroperatörer (Sveaskog & Entreprenörslag) 

Säljare (Sveaskog) 

Ostrukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Ostrukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Ostrukturerad 

Semi-strukturerad 

DEFINE 

Resultatområdeschef (Sveaskog) 

Virkesvärdestekniker (Sveaskog) 

Sågverkskunder (Jutos Timber & Rolfs Såg) 

Kundtjänst (SDC) 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

MEASURE 

Virkesmätare (VMF Nord) 

Virkesvärdestekniker (Sveaskog) 

Kundtjänst (SDC) 

Ostrukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

ANALYZE Skördaroperatörer (Sveaskog & Entreprenörslag) Strukturerad 

IMPROVE 

Kontrollmätare (VMF Nord) 

Skördaroperatör (Entreprenörslag, Södra Norrbotten) 

Skördaroperatörer (Sveaskog & Entreprenörslag) 

Virkesvärdestekniker (Sveaskog) 

Tekniker (John Deere) 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

Semi-strukturerad 

CONTROL - - 

 

3.3.3. Observationsstudie 

Observationsstudier handlar enligt Larsen, (2009) om att utföra systematiska iakttagelser i direkt 

anslutning till avsett händelseförlopp där iakttagelser antecknas antingen direkt eller efteråt. Creswell, 

(2009) rekommenderar användning av ett observationsprotokoll för att anteckna information under 

observationen där det ska finnas utrymme både för beskrivande och reflekterande aspekter. 

Observationsstudier används i studien, se Tabell 3.2, för att skapa förståelse för avverkningsprocessen 

och problemet samt för att göra en första analys av vilka faktorer som kan ge upphov till variation.  
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Tabell 3.2 - Redogörelse för genomförda observationer i fallstudien. 

Avsnitt/Kapitel Observationskällor Plats 

FSB 

Kontrollmätning (VMF Nord) 

Avverkning med John Deere (Entreprenörslag) 

Avverkning med Komatsu (Sveaskog) 

Kalibrering med Komatsu (Sveaskog) 

Stockmätning av VMF (VMF Nord) 

Kalix 

Kalix 

Kalix 

Kalix 

Rolfs Såg 

DEFINE - - 

MEASURE - - 

ANALYZE - - 

IMPROVE Mäthjulsdemonstration (Entreprenörslag, Södra Norrbotten) Piteå 

CONTROL - - 

 

3.3.4. Mätdata 

Data insamlas genom Skogsdatacentralens databas VIOL. Här finns exempelvis både data från 

skördare och data från virkesmätningsföreningens inmätta stockars längder i sågverken (SDC.se, 

2014a). Insamlad data sammanställs och analyseras, den första analysen genomförs på inmätt data hos 

utvalda kunder för att se hur Sveaskog tidigare presterat samt för att utläsa orsaker till variation. För att 

komplettera avverkningsstatistik med uppgifter om exempelvis skördare, avverkningstidpunkt och 

avverkningsområdesbeskrivning används centrala skogsmaskinregistret, CSR, samt Sveaskogs 

produktions- och logistikdatabas, ProLog, se Tabell 3.3. 

 

Tabell 3.3 - Redogörelse för datakällor använda i fallstudien. 

Avsnitt/Kapitel Datakällor Databas 

FSB - - 

DEFINE Modulträffsrapport från Resultatområdeschef (Sveaskog) PRINS 

MEASURE 
Avverkningsstatistik (Sveaskog & Entreprenörslag) 

Skogsmaskinregistret (Sveaskog & Entreprenörslag) 

PRINS/VIOL 

CSR 

ANALYZE 
Avverkningsstatistik (Sveaskog & Entreprenörslag) 

Logistikstatistik (Sveaskog & Entreprenörslag) 

PRINS/VIOL 

ProLog 

IMPROVE Avverkningsstatistik (Entreprenörslag, Södra Norrbotten) PRINS/VIOL 

CONTROL - - 
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3.3.5. Kvalitetsverktyg 

Genom studien har olika kvalitetsverktyg, vilka finns beskrivna i Bergman & Klefsjö (2012), använts för 

att bearbeta insamlad data. Vilka kvalitetsverktyg som använts i fallstudien redovisas i Tabell 3.4. 
 

Tabell 3.4 - Redogörelse för kvalitetsverktyg använda i fallstudien. 

Avsnitt/Kapitel Kvalitetsverktyg Datakälla 

FSB - - 

DEFINE 

Histogram 

KANO-modellen 

SIPOC-modellen 

Modulträff från PRINS 

Intervju med kunder 

Observationsstudie 

MEASURE Ishikawa-diagram Intervju & Observation 

ANALYZE 

Histogram 

Uppdelning 

Sambands-diagram 

Duglighet 

VIOL 

VIOL 

VIOL 

VIOL 

IMPROVE Matris-diagram Intervju & Observation 

CONTROL - - 

 

3.4. Studiens trovärdighet 
För att säkerställa att undersökningen blir trovärdig ska det redan från början säkerställas att den har 

hög reliabilitet och validitet (Eliasson, 2013). Då denna studie kan beskrivas vara uppdelad i två syften, 

dels det övergripande syftet med examensarbetet och dels det inre syftet för fallstudien, beskrivs 

härefter hur god reliabilitet och validitet har säkerställts för dessa två syften var för sig. 

3.4.1. Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att undersökningen ska gå att upprepa genom samma tillvägagångssätt och 

förutsättningar och att det då ska uppbringa samma resultat och slutsatser igen (Eliasson, 2013; Yin, 

2009). I Tabell 3.5 beskrivs hur författarna aktivt arbetat för att säkerställa en god reliabilitet för de två 

respektive syftena. 
  

Tabell 3.5 – Redogörelse för reliabilitetsstärkande insatser för examensarbetet och dess fallstudie. 

Reliabilitetsstärkande insatser för examensarbetet Reliabilitetstärkande insatser för fallstudien 

Använt den standardiserade DMAIC-strukturen enligt 

Sörqvist & Höglund (2007) vilket gör det enklare att upprepa 

Fört loggbok över arbetsinsatser                                                    

och tankar under arbetets gång 

Följt arbetsgången DMAIC i dess angivna ordning samt 

dokumenterat samtliga steg utförligt 

Upprättat en fallstudieportfolio där samtliga dokument 

använda under fallstudien finns arkiverade 

Använt insamlings- och analysverktyg som alla är väl 

förankrade i teorier inom kvalitetsutveckling 

Dokumenterat intervjuer och observationer vilka samtliga 

finns tillgängliga i antingen loggbok eller rapport 

Arbetat aktivt med att försäkra en god reliabilitet för 

fallstudien och dess genomförande 

Dokumenterat, motiverat och presenterat sökvägar i 

databaser samt analys av data 
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3.4.2. Validitet 

Validitet handlar om att säkerställa att undersökningen mäter det den avsedd till att mäta (Eliasson, 

2013; Saunders m fl., 2009). Det finns i Saunders m fl., (2009) beskrivet tre olika perspektiv att utreda 

validiteten för de valda datainsamlingsmetoderna; konstruerad-, intern- och extern validitet. För en 

utforskande och beskrivande studie är det främst konstruerad och extern validitet som berörs 

(Saunders m fl., 2009). I Tabell 3.6 beskrivs hur författarna aktivt arbetat för att säkerställa en god 

validitet för de två respektive syftena. 

 

Tabell 3.6 – Redogörelse för validitetsstärkande åtgärder för examensarbetet och dess fallstudie. 

Validitetsstärkande insatser för examensarbetet Validitetsstärkande insatser för fallstudien 

DMAIC-metodiken rekommenderade aktiviteter beskrivna 

av Sörqvist & Höglund (2007) har samtliga värderats utifrån 

dess funktionalitet och värde för skogsbruksföretag 

En stor mängd primärdata i form av utförda intervjuer och 

observationer har i ett tidigt skede insamlats för att 

konkretisera författarnas förståelse för fallstudiens 

omfattning, komplexitet och ingående beroendefaktorer 

Vid teoretiska och beskrivande inslag har flera källor aktivt 

används för att säkerställa att en nyanserad bild framställs 

Dataanalys av avverkningsstatistik har baserats på väl 

förankrad och accepterad data från databasen VIOL 

 

Virkesvärdestekniker inom Sveaskog tillsammans med övrig 

expertis har i stor utsträckning konsulterats för att försäkra 

författarnas förståelse av insamlad avverkningsdata 

 

För att uppnå hög extern validitet, det vill säga studiens generaliserbarhet, studeras flera olika 

maskinlag med olika förutsättningar för att få ett representativt urval. DMAIC metodiken kräver att ett 

problem studeras på djupet och därav finns inte möjlighet att studera fler skogsbruksföretag just i 

denna studie, vilket annars hade varit bra för att ytterligare öka studiens generaliserbarhet.  
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4. Fallstudiespecifik bakgrund 
Kapitlet nedan har upprättas för att skapa djupare förståelse till de olika delar som bygger upp 

fallstudien. I kapitlet beskrivs avverkningsprocessen, operatörslag och skördare, kundavtal och 

prislistor, virkesmätning, skogsdatabasen samt att forskning från Skogforsk presenteras kort. 

4.1. Introduktion till viktiga intressenter för skogsbruket 
Nedan presenteras Virkesmätningsföreningen, Skogsdatacentralen och Skogforsk kort. Alla tre 

intressenter är viktiga delar inom skogsbruket som bidrar med viktig kunskap och tjänster.  

4.1.1. Virkesmätningsföreningen (VMF) 

Virkesmätningsföreningen, hädanefter kallat VMF, är en förening som ägs av säljare och köpare av 

skogsråvara och är en oberoende part vars främsta uppgift är att utföra virkesmätning (VMFnord.se, 

2014). En av VMF:s uppgifter är att opartiskt ansvara för inmätning av stockar vid sågverken. Dessa 

data skickas sedan till Skogsdatacentralen som sammanställer faktureringsunderlag för skogsbruket till 

skogsindustrin (SDC kundtjänst, 2014). VMF erbjuder också en certifiering där operatörslag kan 

certifieras och kontrolleras så att de mäter längd och diameter rätt. Då är VMF kontrollorganet som 

följer upp, utvärderar och gör revisioner på hur väl skördaren och operatören mäter timmer 

(Häggström, 2014).  

4.1.2. Skogsdatacentralen (SDC) 

Skogsdatacentralen, hädanefter kallat SDC, är en viktig informationslänk mellan skog och industri 

(SDC.se, 2014b). Skogsdatacentralen är skogsbranschens it-företag som samlar in och sammanställer 

data. (SDC.se, 2014b) Från Sveaskog skickas skördardata till SDC och från VMF skickas data på inmätt 

timmer vid sågverken (SDC.se, 2014c). SDC tillhandahåller olika databaser som sammanställer data 

från bland annat skördare och VMF. För det här examensarbetet insamlas data från databaserna VIOL 

och Prins. Figur 4.1 - Dataflöde mellan Sveaskog, SDC och VMF.Figur 4.1 visar hur dataflödet mellan 

Sveaskog, VMF och SDC ser ut.  

 

 
Figur 4.1 - Dataflöde mellan Sveaskog, SDC och VMF. 
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4.1.3. Skogforsk 

En tredje viktig intressent är Skogforsk där stora delar av forskning- och utvecklingsarbetet för 

skogsbruket sker. Skogforsk är skogsbrukets forskningsorgan som samfinansieras av skogsintressenter 

och staten. Skogforsk ska bidra med aktuell forskning för att stärka skogsbrukets konkurrenskraft så att 

det blir lönsamt och hållbart. Forskning vid Skogforsk är främst inriktad på skogsförädling, driftteknik 

och skoglig logistik men också på natur- och miljövård, mark- och vattenpåverkan samt 

virkesutnyttjande. (skogforsk.se, 2014) 

 

4.2. Affär med markägare och kund samt prislistor 
Att göra affärer med markägare och kund är en viktig del av Sveaskogs verksamhet. Vid affärer med 

markägare och kund används en grundprislista som underlag, där prislistan anger ett grundpris 

beroende på stockens diameter, och sen görs ett avdrag från diameterpriset beroende på stockens 

längd och kvalitetsklass. Stor del av den mark som Sveaskog avverkar äger de själva och utöver den 

egna marken gör Sveaskog affärer med markägare där markägaren ger Sveaskog rätt att avverka ett 

visst område. Sveaskog erbjuder då markägaren ett pris utifrån uppskattad volym på det anvisade 

området. (Jonsson, 2014b) 

 

Affärer med kunder som önskar köpa skogsråvara görs regelbundet av Sveaskogs säljare. Sveaskog 

Norra Norrbotten erbjuder sågtimmer av tall och gran men också massaved i olika trädslag. Vid en affär 

med timmerkund avtalas årsvis de volymer som efterfrågas. Halvårsvis avtalas sedan en prislista för 

den efterfrågade volymen. Prislistans uppgifter används som apteringsunderlag i skördarnas datorer. 

Grundprislistan utgör basen för den slutgiltiga prislistans utformning men det finns möjlighet att ändra 

den efter olika kunder och deras behov. Prislistan kan exempelvis ha en kundorderstyrd utformning 

genom att vissa längder ger så dåligt betalt att de inte ska falla ut stockar i de dimensionerna. Detta 

regleras med att de dimensioner som kunderna önskar får ett högre pris för att apteringsdatorn ska 

prioritera att göra så många stockar som möjligt i de dimensionerna. (Jonsson, 2014a; Jonsson, 2014b; 

Levén, 2014) 

 

4.3. Avverkningsprocessen 
Skog avverkas när den uppnått mogen ålder vilket inträffar när den inte förräntar sig i tillräckligt snabb 

takt (Sveaskog 2014e). En skördare fäller, kvistar och kapar träd till stockar och sorterar dessa i högar 

beroende på vilken kund det ska till. Sorteringen kan också kompletteras med en färgmärkning i 

stockens ända. En skotare lastar, transporterar och kör ut timret till ett väglager där stockarna förvaras 

innan transport till kund. (Kommes, 2014) 

4.3.1. Operatörslag, avverkningsledare och skördare 

Sveaskog Norra Norrbottens avverkning sköts dels av tre egna operatörslag och dels av 

entreprenörslag där majoriteten av operatörslagen består av entreprenörer. Området Norra 

Norrbotten är uppdelat i fyra mindre områden; Kalix, Överkalix, Gällivare och Tärendö. Dessa områden 

har även en siffra; 15, 16,17, eller 18 och dessa siffror utgör de första två siffrorna i varje operatörslags 

lagnummer. Den geografiska uppdelningen visas i Figur 4.2.  
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Figur 4.2 - Karta över avverkningsområden. 

 

Varje lag leds av en avverkningsledare som bestämmer vilka avverkningsobjekt som ska avverkas 

beroende på kundens krav på dimensioner. Olika operatörslag har olika maskiner och de 

maskintillverkare som används mest i Norra Norrbotten är John Deere och Komatsu. Maskinerna är 

också av olika storlek och vissa lag har mindre maskiner anpassade för gallring eller avverkning i klenare 

skog och andra lag har stora maskiner anpassade för slutavverkning. Sveaskog äger de egna lagens 

maskiner och entreprenörerna äger sina maskiner. Under intervjuer av operatörer och 

produktionstekniker har en bild av att maskinerna presterar likvärdigt i avseende på längd och 

diametermätning framkommit. En skördares väsentliga delar består av en motor, en kranarm, ett 

skördaraggregat och ett apteringsprogram. I Bild 4.1 visas en skördare under arbete som kvistar, matar 

och kapar en stam. (Levén, 2014; Sandström, 2014) 

 

 
Bild 4.1 - John Deere skördare, maskinens storlek är anpassad för gallring och slutavverkning i klenare bestånd. 
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Skördaraggregatet monterat på skördaren består i sin tur av fem kvistknivar, varav fyra rörliga, tre 

matningshjul, ett mäthjul och en motorsåg för att kapa stammar till stockar. De rörliga kvistknivarna 

agerar även som gripklor under kapprocessen och som instrument för diametermätning. Mäthjulet fälls 

ut när de rörliga kvistknivarna greppar stammen och mäter längd genom att rulla över stockens rygg 

vartefter stammen matas fram. I Bild 4.2 visas två olika aggregat, ett från en John Deere-skördare och 

ett från en Komatsu-skördare. (Kommes, 2014; Tornberg, 2014) 

 

 
Bild 4.2 - Skördaraggregat på en John Deere, till vänster, respektive en Komatsu, till höger. 

 

Skördardatorn får information om stockens diameter från kvistknivarna och utifrån detta beräknas en 

optimal längd beroende på prislistans utformning för att få ut ett så stort värde som möjligt av 

stammen. Skördardatorn bedömer stammens längd och avsmalning utifrån rotstockens längd och 

diameter och denna beräkning görs sedan om vid varje kapställe. Operatören kan välja att bara kapa 

efter vad skördardatorn föreslår men det finns också möjlighet att ta manuella beslut och kapa en 

annan längd än den föreslagna till exempel om stammen har synliga skador eller rotröta så att en annan 

längd är att föredra. (Kommes, 2014) 

 

På skördardatorns skärm visas den viktigaste informationen om varje stock, exempelvis uppmätt längd 

och apterad längd, uppmätt diameter, trädslag samt om stocken är föreslagen som timmer eller massa, 

se Bild 4.3. Genom menyval går det att även att få fram maskininställningar så som knivtryck, 

bromssträcka och frammatningshastighet. Skördardatorn styrs med hjälp av styrspakar och har även 

ett tangentbord kopplat till den. Skördardatorn sparar all data från dagens avverkning och skickar det 

till SDC vid dagens slut. (Kommes, 2014) 
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Bild 4.3 - Skördardator inuti en Komatsu, styrs med hjälp av två styrspakar och ett tangentbord. 

4.3.2. Kapning och begrepp 

När en stock kapas görs det mot någon av kundernas efterfrågade längder, vilket inom skogsbruket 

kallas för moduler, i prislistan. Kundernas undre toleransgräns motsvarar den efterfrågade modulen. 

Området mellan efterfrågad modul och ovan ett 4 centimeter stort standardkapfönster betecknas som 

målträffsområdet, alltså 0,0 till och med 6,9 centimeter. Allt under efterfrågad modul räknas som 

undermål och allt ovanför målträffsområdet räknas som övermål. Om en stock är kortare än 

efterfrågad modul faller den ner till nästa modul. Standardlängden mellan moduler är 30 centimeter 

och för att undvika att stockar tillfaller undermålet kapas stocken några centimeter ovanför efterfrågad 

modul. I skördaren ställs detta in genom att bestämma ett kapfönster, ett område vari maskinen tillåts 

kapa inom, som i dagsläget är inställt på 3 till och med 6 centimeter ovanför efterfrågad modul. I Figur 

4.3 ges en illustration av samtliga begrepp. (Levén, 2014; Jonsson, 2014a; Åström, 2014) 

 
Figur 4.3 - Illustration av begrepp i kapprocessen. 
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Kapfönstret är idag inställt på ett fyra centimeters intervall för att skördaren beskrivs behöva ha ett 

visst spelrum inom vilket den kan välja att kapa för att undvika produktivitetsförluster. Skördaren mäter 

upp en längd och kapar automatiskt om den anser att sågen är placerad i kapfönstret för den specifika 

modulen. (Levén, 2014) 

4.3.3. Kalibrering av skördare 

För att säkerställa att skördaren verkligen kapar i det faktiska kapfönstret behöver skördaren 

regelbundet kalibreras. Kalibrering av skördaren sker regelbundet för att säkerställa att maskinen är 

rätt inställd. Kontroll av kalibrering rekommenderas vid varje skift och bör speciellt utföras vid byte av 

avverkningsobjekt, upplevda kapfel och vid stora temperaturförändringar över dagen. Olika trädslag 

kalibreras var för sig och som kalibreringsunderlag rekommenderar maskintillverkarna att upp till tio 

stockar används. Träden som används ska vara av representativt skick för avverkningsobjektets 

bestånd vilket i de flesta fall innebär att det ska vara rakt, med lagom mängd grenar. (Kommes, 2014; 

Tornberg, 2014; Häggström, 2014) 

För att samla in kalibreringsunderlag används ett digitalt mätdon kallat dataklave, vilket kan beskrivas 

som ett stort skjutmått. Till dataklaven finns ett måttband med digitala funktioner som är trådlöst 

kopplat till dataklaven. Dataklaven förser automatiskt måttbandet med stockarnas angivna längder 

som jämförs med det verkliga utfallet. Operatören mäter stockarnas längd med hjälp av måttbandet 

som fästs med en krok i stockens ända. Stockens uppmätta längd avrundas till närmaste hela 

centimeter och registreras manuellt i mätdonet. Stockens angivna längd enligt skördardatorn finns 

digitalt angivet i mätdonet så att en jämförelse kan betraktas. Operatören mäter sedan stockarnas 

diameter med hjälp av skjutmåttet med början i stockens topp och sedan efter varje meter till stockens 

botten. Diametern korsklavas för att generera ett medelvärde då en stock oftast inte är helt rund. 

Korsklavning innebär att skjutmåttet avläses två gånger vid varje mätpunkt och vinkeln mellan de två 

klavmåtten rekommenderas vara 90 grader. Diametermåtten registreras automatiskt i dataklaven. 

Efter att alla stockar har kontrollmätts jämförs data från dataklaven med skördardata. Detta sker 

automatiskt i dataklaven och på klavens display visas ett kalibreringsförslag digitalt i procentenheter. 

Dataklaven kopplas tillbaka in i skördardatorn och kalibreringsförslaget visas på skördardatorns display. 

Om operatören accepterar detta kalibreras skördaren om enligt den angivna procentsatsen. 

(Häggstöm, 2014) 

4.3.4. Kvalitetssäkringssystem 
I led med att förbättra skördarnas längd- och diametermätning lanserade Skogforsk tillsammans med 

Sveaskog och andra skogsbruksföretag, SDC och VMF år 2007 ett kvalitetssäkringssystem för att 

möjliggöra en mer tillförlitlig aptering. Kvalitetssäkringssystemet bygger på att maskinens 

apteringsdator slumpar fram minst en kontrollstam per skift, vilket i praktiken innebär cirka en stam per 

800 träd. När skördarföraren får ett kontrollträd kapas det enligt apteringsdatorns förslag och sedan 

kontrollmäts stammen på samma sätt som det gör vid en kalibrering, förutom att operatören i det här 

fallet inte ser längden som skördaren mätt upp. Olika maskin- och systemtillverkare använder idag 

olika beräkningsmodeller för att kalibrera sitt mätsystem. Gemensamt för alla dessa är att de behöver 

kalibreras när förutsättningar förändras, exempelvis beroende på vilken skog som ska avverkas eller vid 

temperaturförändringar. Vid stora temperatur- och väderförändringar över dygnet tränger mäthjulets 
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taggar längre in i barken vilket innebär att mäthjulets omkrets som längdmätningen baseras på blir 

olika stor.  

 

För att kvalitetssäkra maskinen finns en kvalitetscertifiering som tillhandahålls av VMF. Ett lag som är 

kvalitetscertifierat kontrolleras regelbundet av VMF för att säkerställa att laget lever upp till ställda 

krav. För att kontrollera skördarens längdmätning slumpas en kontrollstam fram under varje skift. 

Dessa kontrollstammar mäts av apteringsdatorn genom sin kapningsprocess och för att sedan 

kontrollmätas av en operatör som matar in sina uppmätta värden i dataklaven på samma sätt som vid 

en kalibrering förutom att operatören i det här fallet inte ser värdet som skördaren mätt upp. Data 

skickas till SDC och varje tvåveckorsperiod görs en sammanställning av VMF som baseras på minst 25 

längdmått och 100 diametermått som skickas tillbaka till operatörslagen. För längdmåtten ska 60 

procent av de manuellt uppmätta kontrollstammarna ligga inom +/- 2 centimeter från det värde som 

skördarens apteringsdator mätt upp. Om ett operatörslag med sin skördare inte uppnår de uppställda 

kraven får de en varning att fel föreligger. Visar nästa tvåveckorssammanställning att kraven 

fortfarande inte möts tappar den specifika skördaren sin kvalitetscertifiering. (Häggström, 2014) 

 

Två gånger om året utförs också en revision av operatörers mätnoggrannhet med hjälp av en utsänd 

virkesmätare från VMF. Besöket sker oanmält, vilket innebär att det aviseras först kvällen innan för att 

säkerställa att förhållandena är så nära den praktiska vardagen som möjligt. VMF ber operatören att 

kapa tillräckligt många stammar för att få ut 15 kontrollstockar med ett visst mellanrum som 

operatören mäter och sedan kontrollmäter VMF:s utsände virkesmätare för att utvärdera operatörens 

mätnoggrannhet. Mellan operatörens och virkesmätarens mätningar på minst 15 stockar får maximalt 

10 procent vara utanför intervallet +/- 2 centimeter och den standardavvikelsen får vara maximalt 1,2 

centimeter. Bild 4.4 nedan visar en kontrollmätning utförd av en virkesmätare. (Häggström, 2014) 

  

 
Bild 4.4 - Kontrollmätning av stock vid VMF revision. 
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Alla Sveaskog Norra Norrbottens operatörslag är certifierade enligt VMF:s krav på längd- och 

diametermätning. Även många entreprenörslag har valt att certifiera sig, det är dock inget krav 

Sveaskog ställer i dagsläget. (Jonsson, 2014a) 

4.3.5. Skogforsks syn på kalibrering 

Olika faktorer påverkar behovet att kalibrera maskinen på ett lämpligt sätt för att uppnå en godkänd 

centrering kring målvärden. Skogforsk utförde under 2011 en större studie för att kartlägga problem 

med kalibreringen idag och vad som behöver göras för att kalibreringen ska bli bättre i framtiden. För 

att inte lura systemet menar Nordström och Möller (2013) att underlaget bör vara tillräckligt stort och 

utförda på lämpliga stammar, felfria och representativa för beståndet. Som resultat av Nordström och 

Möllers (2013) studie kartlades fem huvudområden som står i behov av utveckling för att uppnå bättre 

kalibrering av skördarens mätsystem, dessa består av; klavning, kunskap om mätsystem, förarstöd i 

maskinen, systemens gränssnitt samt attityder. (Nordström & Möller, 2013) 

Klavning 

Inom området klavning konstaterades att korsklavningen i många fall är bristfällig samt att rutiner för 

kontroll av handredskapen klave och måttband inte alltid efterföljs. Till detta efterfrågade vissa 

respondenter digitala måttband för att möjliggöra en ökad längdprecision. Att kontrollmätningens 

resultat sedan presenteras i volym beskrivs också göra det möjligt för kalibreringen att träffa rätt i 

volymberäkningen även om längd- och diameter var och en skulle ha ett visst fel. (Nordström & Möller, 

2013). 

Kunskap om mätsystem 

Inom området kunskap om mätsystem konstaterades att uppskattningsvis endast en av tio förare har 

kännedom om hur mätsystemet fungerar samt att uppdragsgivarnas stöd till skördarlagen varierar 

stort. Till detta beskrivs det även finnas ett behov av en enklare form av manual eller schema vid 

felsökning som underlättar för föraren att fatta rätt beslut när mätningen avviker. (Nordström & Möller, 

2013) 

Förarstöd i maskinen 

Det finns behov av stödfunktioner som hjälper föraren att visa hur mätningen ligger till och larma vid 

avvikelser. Att kunna skilja mellan mekaniska fel och kalibreringsbehov samt att signalera om det finns 

ett tillräckligt underlag för kalibrering uppges också vara viktigt. Till detta beskrivs en önskan att kunna 

filtrera bort eventuellt orimliga mätvärden samt bättre kunna se sambandet mellan maskininställningar 

och mätresultat. Operatörer beskrivs även vilja ha möjlighet att förfina kalibreringsförslagen, bevaka 

temperaturförändringar samt förstå när mäthjulet behöver bytas ut samt kontrollera pulsgivarnas 

funktion. (Nordström & Möller, 2013) 

Systemens gränssnitt 

Inom området systemens gränssnitt konstaterades att dagens system många gånger är svåra att 

orientera sig i, framförallt när det gäller kontrollmätning och kalibrering (Nordström & Möller, 2013). 
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Attityder 

Inom området attityder konstaterades att någon typ av systematisk uppföljning uppfattades påverka 

mätningen i skördarna positivt samt att ökad kunskap oftast leder till ett ökat intresse. Ett för stort 

fokus på en fråga i taget upplevs som störande då respondenterna beskrivs vilja känna att det finns en 

kontinuitet och långsiktighet i arbetssättet. Avslutningsvis framgår det utifrån denna studie att det i 

huvudsak är den enskildes vilja och incitament som kommer att avgöra om mätningen blir bra eller inte. 

(Nordström & Möller, 2013) 

 

4.4. Leverans till kund 
När timmer är avverkat levereras det vidare till kund och transport från skog till kund sker i regel med 

lastbil. Timret mäts in på sågverken av VMF som även gör en okulär kvalitetsbedömning. Varje stocks 

längd och diameter registreras och volymberäknas vilket ligger till grund för betalningen av timret.  

(Levén 2014) 

4.4.1. Inmätning av virke 

När de uppkapade stockarna levereras till kund mäts de av en oberoende virkesmätare från VMF. 

Tillsammans med den automatiska volymberäkningen anger virkesmätaren en kvalitetsklassning på 

timret samt gör volymavdrag för diverse virkesfel. Tall har fyra olika kvalitetsklasser och gran har två. 

Om stockar inte lever upp till ställda krav sorteras de ut och klassificeras som vrak, vilket innebär att de 

inte kan användas som timmer utan istället i regel går till massa. Den vanligaste orsaken till vrak på 

talltimmer upplevs vara att stocken är krökt följt av kapsprickor. För gran är den vanligaste vrakorsaken 

röta. Sveaskog får ett garantipris för de volymer som vrakas, ett pris som är lägre än massapris. (VMF-

operatör, 2014) 

 

Det finns två sätt att mäta stockar på sågverken, antingen mäts travar med stockar, vilket kallas 

kollektivmätning eller så mäts varje stock för sig vilket kallas för stockmätning. Vid kollektivmätning 

görs en uppskattning av volymen timmer på en lastbil eller i en trave utifrån en beräkningsmodell. Vissa 

travar tas regelbundet ut för kontrollmäntingmätning där varje stock mäts för sig och resultat jämförs 

sedan med den kollektiva beräkningen. Om differensen är stor korrigeras beräkningen för att försöka få 

beräkningen att bättre representera utfallet i varje trave. Ofta görs kollektivmätning när det är stora 

volymer och när det är viktigt att det går snabbt då detta är en mindre tidskrävande process än att 

stockmäta varje stock för sig, se Bild 4.5. Kollektivmätning genomförs om alla stockar tillhör samma 

kvalitetsklass och stockmätning om det är flera olika kvalitetsklasser i samma trave. Stockmätning 

används också ofta om avverkning sker mot en privat markägare för att hen ska få rätt betalt för den 

skog som avverkats. (VMF-operatör, 2014) 
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Bild 4.5 - Stockmätning med VMF operatör där stocken också kvalitetsklassas efter en okulär bedömning. 

 

I mätstationen mäts timmerlängden med hjälp av en pulsgivare som skickar ut en ljussignal. Varje dag 

kontrolleras längdmätningen genom att en plastimitation av en stock i två bestämda dimensioner mäts 

upp av mätramen. Om det uppmätta värdet avviker mer än 2 cm från det egentliga värdet körs stocken 

igenom tio gånger till. Om avvikelse uppstår någon av dessa gånger stoppas mätningen till en 

utomstående person kalibrerat maskinen. Utöver detta görs revisionskontroller en gång per halvår där 

plaststocken mäts och körs igenom mätramen ett stort antal gånger för att bland annat få fram 

mätutrustningens standardavvikelse. (VMF-operatör, 2014) 

4.4.2. Betalning 

Betalingen av timmervolymen baseras på ett handelsmått. Handelsmåttet beskriver den volym som är 

betalningsgrundande. Det finns två olika handelsmått, ett som beräknas som en cylinder utifrån 

stockens toppdiameter och ett konformat mått där hela stocken tas med i beräkningen. (Jonsson, 

2014b) De två handelsmåtten illustraras grafiskt i Figur 4.4.  

 

 

Figur 4.4 - Illustration av handelsmått. Handelsmått 1 är beräknat efter en cylinder och handelsmått 2 efter en kon. 

För norra Sveriges sågverk debiteras den totala volymen utifrån handelsmått två och total uppmätt 

längd. Detta innebär att Sveaskogs kunder även betalar för övermålet trots att det sågas bort i 

sågverken och blir till råflis. För handelsmått två beräknas volymen under bark, enheten för det är 

m3fub. SDC sammanställer data från VMF och dessa uppgifter skickas sedan till Sveaskog som 

fakturerar sina kunder. Det finns en skillnad för betalning av övermål mellan norra och södra Sverige. 

Enligt SDC betalar Sveaskogs kunder i södra Sverige endast för den längd de efterfrågar och övermål är 

något som Sveaskog tvingas skänka bort. För norra Sverige däremot sker betalning för hela stockens 

längd, alltså betalas även övermålet. (Jonsson, 2014b; SDC kundtjänst, 2014) 
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4.5. Utveckling inom skogsbruket 
På 1980-talet formulerades ett, enligt Nordström och Möller (2013, s. 5), ambitiöst och långsiktigt mål 

för skogsbruket att ”90 procent av längd- respektive diametermätningarna ska hamna inom +/- 2 cm 

respektive +/- 4 mm från det manuellt uppmätta kontrollvärdet”.  För att uppnå detta menar Nordström 

& Möller (2013) att det sannolikt kommer krävas ny, beröringsfri, mätteknik. Olika lösningar för detta 

har utretts i bland annat Andersson, Hannrup, Larsson, Nyström & Oja (2008, s. 4) studie där de 

konstaterar att “... ett grundläggande utvecklingsarbete återstår innan tekniken [för längdmätning] kan bli 

ett alternativ till mätning med berörande mäthjul”.  Vid intervjuer med skördaroperatörer beskrivs dock 

detta ligga långt borta då ett skördaraggregat är en tuff miljö att installera mycket teknisk utrustning i 

på grund av bland annat hårt slitage, väderlek och temperaturskillnader. Dessutom beskrivs det att 

stora investeringar redan är gjorda genom exempelvis nyliga inköp av skördare och aggregat med lång 

återbetalningstid vilket skapar en naturlig fördröjning till att ny teknik introduceras i skogsbruket 

(Levén, 2014). 

 

Idag sker de flesta dataflöden till, från och mellan skogsmaskiner enligt StanForD, skogsbrukets egen 

standard för styrning, produktionsrapportering, kvalitetssäkring och driftsuppföljning (Arlinger, 2011). 

En ny omarbetad version benämnd, StanForD 2010, har nu skapat nya möjligheter till mer detaljerad 

och flexibel styrning och uppföljning av skördare och skotare (Arlinger, 2011). Detta system beskrivs 

möjliggöra bland annat tidsoberoende aptering, produktionsrapportering för varje stam online, rutiner 

för kvalitetssäkring samt separat registrerade driftsuppföljningar (Arlinger, 2011). I och med den nya 

versionen av StanForD kommer den idag ofta summerade produktionsdata som många företag nöjer 

sig med att försvinna som alternativ då endast individuell data om avverkade stockar kommer att 

kunna redovisas (Nordström m.fl., 2010). Utifrån skördardata ska skogsbruket kunna beskriva det virke 

som är på väg in till industrin exempelvis genom egenskaper såsom; densitet, fukthalt, kvistgrovlek, 

kvisttyp och grenvarvsavstånd etcetera (Nordström m.fl., 2010). Denna utveckling anses även främja 

möjligheterna för en ökad spårbarhet gällande timmer (Nordström m.fl., 2010).  
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5. Fallstudie – Förbättringsprojekt enligt DMAIC 
För att tillgodose examensarbetets syfte genomförs ett förbättringsprojekt enligt DMAIC vid 

Sveaskog, resultatområde Norra Norrbotten. Kapitlets struktur följer den föreslagna metodiken 

från Sörqvist & Höglund (2007) med ansats att utreda och minimera orsaker till längdvariation i 

Sveaskogs avverkningsprocess. 

5.1. DEFINE 
Define-fasen kan ses som en förstudie till ett eventuellt förbättringsprojekt och ger beslutsunderlag till 

Champion-rollen som genom en problembeskrivning får stöd att avgöra om projektet bör initieras eller 

ej. Define-fasen i detta examensarbete består av följande delar; problematisering, möjlig avkastning 

och betydelse, kunder och deras behov, övergripande flödesschema samt förbättringsprojektets 

planering.  

5.1.1. Problematisering 

Enligt intervju med Erik Levén (2014) var det var när en stor kund inom resultatområde Norra 

Norrbotten under hösten 2013 började anmärka att Sveaskogs levererade timmerråvara inte höll sig 

inom efterfrågad målträffsområde på sju centimeter som frågor rörande längdvariation först kom upp 

på agendan. Det visade sig också vid efterföljande undersökning att olika operatörslag inom Sveaskog 

presterade olika när det kom till både längdspridning och centrering. Detta blev ett uppvaknade för 

Sveaskog merparten av deras lag är kvalitetscertifierade och uppfyllt VMF:s krav. Ett exempel på hur 

längdvariationen kan se ut vid avverkning från ett avverkningsobjekt och av ett operatörslag uttaget ur 

SDC:s databas visas i Figur 5.1. Det som framgår av detta exempel är att längdvariationen överstiger 

den efterfrågade målträffsområde på sju centimeter då både under- och övermål produceras, vilket 

med andra ord innebär att de producerar utanför kundens toleransgräns.  

 

 
Figur 5.1 - Modulträffsrapport november 2013: Utfall på 6499 stockar av olika dimensioner från ett avverkningsobjekt och 

operatörslag till Jutos Timber AB. Skalan är i centimeter och beskriver längden utifrån efterfrågade målvärden. 

 

För detta exempel motsvarade undermålet 3 procent, målträffsområdet 82 procent och övermålet 16 

procent av timmerstockarna. Utifrån föregående kapitel, där det framgick att norra Sveriges 
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timmerkunder får betala timmerpris för total inmätt volym, uppstår därmed den avgörande 

kvalitetsbristkostnaden hos de procent som motsvarar undermål. Vid en genomgång av samtliga 

modulträffsrapporter från november månad till kunden Jutos Timber, se Bilaga 1, framgår det att 

undermålet i genomsnitt uppskattas till 5,5 procent under denna månad. Utifrån ovanstående 

problematisering uppstår således följande problemformulering: 

Sveaskogs avverkningsprocess genererar i dagsläget ett undermål på 5,5 procent, vilket resulterar i en 

inkomstförlust då stockar tillhörande undermål nerklassas till underliggande modul. Samtidigt uppkommer 

en kontinuerligt skiftande operatörslags- och avverkningsobjektsberoende längdvariation som ännu ej är 

utredd och som inte klarar av att möta kundernas efterfrågade målträffsområde på 7 centimeter. 

5.1.2. Möjlig avkastning och projektets betydelse 
Ett projekts möjliga avkastning och betydelse kan enligt Sörqvist & Höglund (2007) fastställas utifrån 

tre olika dimensioner; pengar, kund och medarbetare.  

Pengar 
Sveaskog producerar idag undermål samt att Sveaskog producerar en längdvariation som överstiger 

kundens efterfrågade målträffsområde. När Sveaskog levererar en timmerstock klassificerad tillhöra 

undermål ökar Sveaskogs kvalitetsbristkostnader genom minskade intäkter på grund av nedklassning. 

Vid ett antagande att Sveaskogs totalt sammanvägda undermål för år 2013 motsvarade de 5,5 

procenten, skulle intäktsförlusten för resultatområde Norra Norrbotten motsvara cirka 565 000 kronor 

för år 2013.  

Vad gäller övermål innebär det för resultatområde Norra Norrbotten i dagsläget ingen direkt 

intäktsförlust då Sveaskogs kunder i Norrbotten ännu inte har kravspecificerat någon övre 

toleransgräns med tillhörande intäktsavdrag. Här finns det en klar skiljelinje mellan sågverk från södra 

och norra Sverige där de i södra Sverige endast betalar för timmervolymen upp till modulernas 

specifika dimensioner medan de i norr betalar för hela den inmätta timmervolymen enligt prislistans 

närmast underliggande modul. Detta innebär således att resultatområde Norra Norrbotten får betalt 

enligt timmerpris för samtliga centimetrar ovan respektive modul. Till detta tillkommer att varje 

överstående centimeter ovan modul indirekt påverkar de totala intäkterna, exempelvis genom att: 

 antalet timmerstockar tillhörande de mer lönsamma modulerna med längre stockar kan bli färre 

 den inmätta toppdiametern riskerar att klassa ned timmerstocken till en enligt prislistan lägre 

prissatt modul, dock beskrivs denna risk vara väldigt låg 

 antalet uppkapade timmerstockar per avverkningsobjekt riskerar att minska 

Utöver detta finns en risk att kostnaderna för resultatområde Norra Norrbotten även kommer att 

beröra övermålet vid en eventuell övergång till södra Sveriges betalningsmodell mot klassbotten 

istället för på total inmätt längd. Det skulle enligt Peter Åströms beräkning orsaka en värdeförlust på 

ytterligare 1,5 kronor/m3fub för varje centimeter längre än de enskilda modulerna.  
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Kund 

För Sveaskogs kunder beskrivs undermålet vara det största lönsamhetsproblemet genom att stora 

timmervolymer, upp till 29 centimeter för längden mellan standardmoduler, plus ytterligare 10 

centimeter för den underliggande modulens kapmån, kapas bort och blir massa eller flis istället för 

virke samtidigt som de betalas enligt timmerpris. Samma gäller för övermålet, men då i mindre 

volymer. Övermålet kan också användas som ett ytterligare försvar mot kvalitetsbrister så som 

kortkrökar och kapsprickor och ses således mer som acceptabelt ont. En minskad variation och mängd 

undermål är därför av stor betydelse för Sveaskogs kunder för att långsiktigt säkra deras lönsamhet och 

fortsatta överlevnad. I en allmän diskussion med anställda inom Sveaskog framhålls det dock att 

kundernas krav på kvalitet är och har varit väldigt konjunkturberoende exempelvis genom att 

kravställningen historiskt setts minska i takt med ett ökande konjunkturläge och vise versa.  

Medarbetare 

Inom denna kategori finns en uppdelning mellan Sveaskoganställda skördaroperatörer och 

upphandlade entreprenörsoperatörer med egna skördare. Vad gäller Sveaskogs interna operatörer 

beskrivs de ej påverkas ekonomiskt av vare sig över- och undermål eller längdvariation, även om det 

underförstått bör hållas så lågt som möjligt. För entreprenörsoperatörerna erbjuds dock en ökad intäkt 

på en krona per producerad timmervolym om de håller sina skördare kvalitetscertifierade enligt VMF. 

Alltså att skördarens längdmätning till åtminstone 60 procent överensstämmer, inom +/- 2 centimeter, 

med de av operatören manuellt inmätta längdvärdena vid stickprovskontroller. Att upprätthålla en låg 

längdvariation innebär således både en ekonomisk fördel och en ökad konkurrensfaktor för 

skördarentreprenörerna. 

5.1.3. Kunder och deras behov 

Sveaskog resultatområde Norra Norrbottens talltimmerkunder är Stora Enso, Jutos Timber, Krekula 

Lauri, Rolfs Såg, SCA Munksund och Stenvalls Trä. De olika kunderna har olika förutsättningar och 

behov och för att skapa en uppfattning om kundernas behovsbild har två kundbesök genomförts; vid 

Jutos Timber i Teurajärvi samt vid Rolfs Såg i Kalix. Dessa kunder valdes ut för att Sveaskog levererar 

stora mängder timmer dit som också stockmäts, vilket särskiljer dessa kunder från de övriga som 

kollektivmäter. Till detta skiljer sig dessa två kunder åt genom att Jutos Timber är utrustade med en 

relativt ny och modern sågverksteknik, från 1999, medan Rolfs Såg är utrustad med en äldre såg, från 

1988. Olika grundförutsättningar för respektive kund beskrivs därav påverka hur deras behov och krav 

ser ut. Författarnas uppfattning är att Jutos Timber verkar arbeta mer aktivt för att både att tillgodose 

sin fulla kapacitet samt utnyttja sin produktionstekniska exakthet medan Rolfs Såg, som beskriver sig 

stå inför mer interna utmaningar, således kan anses ha ett annat fokus. 

 

Både Jutos Timber och Rolfs Såg beskriver sågverken som konjunkturkänsliga på grund av att 

merparten av deras produkter går på export. Detta skapar ett behov av ökad flexibilitet i både 

prissättning och efterfrågade modullängder. Båda parter talar således varmt om en möjlig utveckling 

mot målstocksnota vilket för skogsbruket skulle innebära att produktionen av timmer efter specifikt 

efterfrågade modulkvoter behöver preciseras. I samma anda efterfrågas samtidigt ett förbättrat 

informationsflöde mellan samtliga parter inom skogsbranschen för att möjliggöra en bättre 



33 
 

helhetsförståelse över de respektive parternas rådande förutsättningar att tillgodose varandras behov. 

Både Jutos Timber och Rolfs Såg beskriver sig vara beroende av Sveaskogs förmåga att leverera råvara 

av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris för att själva behålla sin konkurrensstyrka och menar att:  

 

”Får vi rätt produkt har vi förmåga att betala ett högre pris” - Jutos Timber 

”Konkurrens är alltid bra, men parterna måste inse nyttan av varandra” - Rolfs Såg 

 

Kunderna anser alltså att det är viktigt att det existerar en god relation mellan skogsbruket och 

sågverken där båda parter värnar om varandras överlevnad. När det kommer till att leverera rätt 

produkter menar både Jutos Timber och Rolfs Såg att det är viktigt att de inlevererade 

timmerstockarna har rätt längd och är relativt fria från felaktigheter såsom exempelvis; kortkrök, 

kapsprickor, kvistar, barkskador och besvärliga rotstrukturer. Att de får in timmerstockar som inte 

håller de efterfrågade längdkraven för efterfrågade moduler anses dock vara det mest kostsamma för 

kunderna. På Rolfs Såg beskrivs exempelvis avkapade timmerbitar som går till torrflis generera ett 

intäktsbortfall på runt 70 kronor per m3 fub. Att minska dessa kvalitetsbristkostnader som uppstår hos 

sågverken beskrivs således vara viktigt för deras framtida lönsamhet och fortlevnad. I Figur 5.2 beskrivs 

de av författarna uppfattade behoven i enighet med Kano-modellen.  

 

 

Figur 5.2 - Kundernas behov olika behov framställda i Kano-modellen. 
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5.1.4. Övergripande flödesschema 

För att skapa en helhetssyn över avverkningsprocessen upprättas ett SIPOC-diagram. SIPOC är en 

akronym för Supplier, Input, Process, Output och Customer (Montgomery, 2013) och beskriver 

processen samt kopplade flöden. Med Supplier menas de leverantörer som bidrar med material eller 

information till processen, Input är det material som processen kräver, Process beskriver 

avverkningsprocessen, Customers är processens kunder och Requirements är de behov och krav som 

finns kopplade till processen. I Figur 5.3 visas SIPOC-diagrammet i sin helhet.  

 

 

Figur 5.3 - SIPOC-diagram över avverkningsprocessen och specificering av leverantörer, input, output, kunder och krav. 

 

Avverkningsprocessen definieras som den del av processen där trädet avverkas, det vill säga från det att 

skördaren sätter an aggregatet mot trädet till det att hela stammen är kvistad, uppdelad på sortiment 

och toppen är avkapad. Avverkningsprocessen är densamma både för gallring och slutavverkning och 

sker under hela året.  Suppliers, Inputs, Outputs och Customers är generellt sett de ovan beskrivna. 

Variation antas förutom i avverkningsprocessen uppkomma genom att input till processen ständigt 

varierar i och med att varje träd är unikt samt att olika lag bland annat har olika maskiner, rutiner och 

erfarenhet.     
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5.1.5. Förbättringsprojektets planering  

I denna del presenteras förbättringsprojektets syfte, uppföljningsbara mål, rollfördelning, resursplan 

samt potentiella risker och hot i enlighet med Sörqvist och Höglunds (2007) upplägg.  

Syfte  

Syftet med förbättringsprojektet är  

att undersöka befintlig mät- och skördardata i SDC, utreda eventuella mönster mellan 

operatörslag och deras olika förutsättningar samt föreslå åtgärder till hur undermål och 

kapningsrelaterad längdvariation kan minimeras. 

Uppföljningsbara mål 

Utifrån förbättringsprojektets syfte kan följande mål formuleras: 

 Kartlägg och analysera operatörslagens respektive standardavvikelse, undermål och förmåga 

att producera inom efterfrågade intervall utifrån befintlig SDC-data med avseende på 

avverkningsobjekt och kundspecifikation. 

 Utred kapfönstrets effekt på operatörslagens standardavvikelse, undermål och förmåga att 

producera inom efterfrågade intervall. 

 Minska operatörslagens standardavvikelse och undermål samt öka deras förmåga att 

producera inom efterfrågade intervall. 

Roller 

Inom Sex sigma finns en tydlig rollstruktur. Rollerna som presenteras nedan är en tolkning av 

föreslagen Sex Sigma-rollfördelning men med tillägget att ingen av innehavarna av rollerna i dagsläget 

har en gällande certifiering.   

 Champion - Erik Levén: Resultatområdeschef Norra Norrbotten, Sveaskog 

 Master Black Belt - Erik Vanhatalo: Akademisk handledare, Luleå tekniska universitet 

 Black Belt - Sofia Tidblad och Jakob Holmgren: Examensarbetare, Luleå tekniska universitet 

Nödvändiga resurser 

För genomförandet av efterföljande faser i DMAIC-cykeln har följande resurser ansetts nödvändiga för 

att säkerställa måluppfyllelse: 

 Tillgång till SDC-databas för datainsamling av mät- och skördardata 

 Tillgång till transportmedel för intervju- och observationsstudier 

 Tillgång till dataprogrammet Excel för analys av datamaterial 
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Risker och hot 

För att säkerställa förbättringsprojektets måluppfyllelse reflekterar följande stycke över möjliga hinder. 

Varje risk bedöms utifrån dess sannolikhet och påverkan på en skala mellan 1-5 där 1=mycket låg (liten), 

2=låg (liten) 3=varken hög (stor) eller låg (liten), 4=hög (stor) 5=mycket hög (stor). Varje risk tillägnas 

därefter en föreslagen åtgärd. Identifierade risker och hot presenteras i Tabell 5.1 

 
Tabell 5.1 - Tabell över identifierade risker och hot för projektet. 

Tidsplanen brister 

Sannolikhet: 1 Utifrån en preliminär tidsplan, ej redovisad i denna rapport, identifierades följande 

risker som möjligtvis kan bidra till att tidsplanen brister: Att för Analyze-fasen 

oanvändbar mätdata samlas in i Measure-fasen från SDC samt att rapportens 

framställning tar för stor tid i anspråk. Påverkan: 5 

Åtgärd 

För att minimera uppkomsten av denna risk har tiden att utreda bakgrunden till 

problemet valts att vara relativt lång, cirka åtta veckor, för att på så vis säkerställa 

att en god förståelse etableras innan nästa fas påbörjas. På så vis kan det enskilt 

största bidraget till denna risk, att fel saker mäts, anses ha minimerats efter bästa 

förmåga. 

Mätresultat 

Sannolikhet: 2 
Det finns risk att mätresultat är svårtolkade eller att fel slutsatser dras utifrån 

analyserad data. 
Påverkan: 4 

Åtgärd 

Risken hanteras genom att kontinuerlig kontakt med personer med lång 

erfarenhet av SDC-data och längdvariation etablerats. Att resultat är svårtolkade 

är en risk svår att kontrollera men som kan minimeras genom att användandet av 

statistiska verktyg. 

Uppdragsgivare är ej nöjd med resultatet 

Sannolikhet: 2 Det finns en risk att uppdragsgivaren inte blir nöjd med förbättringsprojektets 

resultat om exempelvis förbättringsförslagen upplevs vara alltför kostsamma, 

otillräckliga, svåranvända eller bristfälligt förankrade i den rådande situation som 

skogsbruket befinner sig i. 
Påverkan: 4 

Åtgärd 

Genom regelbunden kontakt med projektets Champion på Sveaskog, frekvent 

kontakt med operatörers praktiska situation samt frekvent kontakt med Sveaskogs 

mångfald av produktions- och virkesvärdeskunniga kan Sveaskogs allmänintresse 

tillges högsta prioriteras och således minimera att risken blir verklighet. 
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5.2. MEASURE 
Efter att förbättringsprojektets Champion godkänt Define-avsnittet och ansett att problemet är 

relevant att undersöka vidare är nästa steg Measure-fasen. I Measure-fasen ingår att bestämma 

informationsbehov, identifiera viktiga mått, välja metod och utforma mätning, testa mätmetoden och 

utvärdera mätsäkerhet, fastställa krav och definiera nuläge samt att planera och genomföra mätningen 

(Sörqvist & Höglund, 2007).  

5.2.1. Informationstillgänglighet och behov 

För att genomföra förbättringsprojektet behövs information som kan bidra till att identifiera tänkbara 

orsaker till längdvariation i avverkningsprocessen. Utifrån förbättringsprojektets framställda syfte 

behövs information om vilken data som är möjlig att ta fram från befintlig mät- och skördardata i SDC. 

Denna information inhämtas med hjälp av produktions- och virkesvärdestekniker vid Sveaskog samt 

personal vid SDC. Till detta behövs information om hur tillförlitligt datamaterialet är samt hur 

tillförlitlig inmätningen vid de olika mätställena är på respektive sågverk. Denna information inhämtas 

med hjälp av personal vid VMF. Information om vilka maskiner lagen använder inhämtas från det 

centrala skogsmaskinregistret och information om avverkningsobjekt hämtas via databasen ProLog.  

5.2.2. Identifiera viktiga mått 

För att utreda problemet och uppfylla syftet med projektet behöver data samlas in och för att göra det 

effektivt behöver först viktiga mått identifieras. Utifrån intervjuer och observationer för framställande 

av tidigare avsnitt samt brainstorming har författarna till detta examensarbete listat tänkbara faktorer 

som kan påverka variationen i ett orsak-verkan diagram utifrån modellen 7M: människa, metod, 

material, maskin, miljö, management och mätning och det presenteras i Bilaga 2.  

 

Från Sveaskogs avverkningsprocess genereras i dagsläget en stor mängd information i form av bland 

annat skördardata vilken finns att tillgå i SDC:s databassystem. Till detta genereras mätdata från VMFs 

stockmätning vid de olika sågverken. Inmätt data samt skördardata finns för tre år tillbaka i tiden. Det 

finns möjlighet både till egen insamling av data samt analys av SDC-data. SDC-data kan sammanställas 

på många olika sätt och mycket information går att få fram genom befintlig data och därav används 

dessa data i första hand. I Tabell 5.2 visas vilken typ av data som går att ta ut från SDC och vilka 

kategorier av inmätningsdata som vidare går att sortera ut, exempelvis registreras träslag och där är 

det mjöligt att sortera ut om det är tall, gran, björk eller övrigt. Den inmätningsdata som sorteras ut har 

färgmarkerad bakgrund och en kort motivering till de val som görs presenteras efter tabellen.  
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Tabell 5.2 - Redogörelse för val av innehåll som granskas från inmätningsdata, gröna rutor väljs att studeras vidare. 

Typ av data Inmätningsdata    

Trädslag Tall Gran Björk Övrigt 

Stamdel Rot Mellan & Topp - - 

Stockklass Timmer Massa - - 

Kvalitetsklass Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

Kund Jutos Timber Rolfs Såg Krekula Lauri Övriga 

Operatörslag Område 15 Område 16 Område 17 Område 18 

Avverkningsobjekt Objektnummer - - - 

Datum Dag Månad År Upp till 3 år bakåt 

Egen/Privat skog Egen skog Upphandlad skog Övrigt - 

Längd Centimeter Decimeter Meter - 

  

Trädslag: De kunder som studeras köper i huvudsak tall och därav studeras endast det trädslaget.  

Stamdel: Alla stamdelar levereras till kund och därav studeras både rot-, mellan- och toppstockar.  

Stockklass: För att enbart få med de träd som är av intresse exkluderas det timmer som går till massa 

då kapningen av dessa stockar frångår prislistor och övrig standardisering. 

Kvalitetsklass: I dagsläget går det inte att särskilja kvalitetsklasser när stammen kapas i skogen utan 

tilldelad kvalitetskalass är ett resultat av samspelet mellan träds inneboende kvalitet och 

avverkningsprocessens förfarande och därav görs inget urval för detta. 

Kund: Enligt tidigare avgränsning studeras i huvudsak kunderna Jutos Timber och Rolfs såg.  

Operatörslag: Lag som levererat timmer till Jutos Timber, lag från område 16-18 under angiven period 

samt lag 11 från område 15 undersöks. 

Avverkningsobjekt: För att urskilja olika avverkningsobjekt används deras objektnummer. Detta ger 

även möjlighet att undersöka avverkningsobjektets specifika plats och terräng på en karta samt 

datumperiod. 

Datum: Datumperioden 2013-03-18 till 2014-03-18 väljs för att få en så aktuell bild som möjligt. I denna 

tidsperiod sorteras även månader ut för att studera säsongspåverkan.  

Egen/Privat skog: För att minimera risken för felaktiga prislistor studeras endast Sveaskogs egen skog. 

Längd: För att få en så detaljerad längdvariationsuppfattning väljs det minsta möjliga valbara 

längdmåttet, centimeter. 

 
Från insamlad skördardata är det möjligt att få fram information gällande medelvolym samt i vilken 

grad skördaroperatörer har accepterat skördardatorns apteringsförslag eller ej vilket Tabell 5.3 

beskriver. 
Tabell 5.3 - Redogörelse för val av innehåll som granskas från skördardata. 

Typ av data Skördardata  

Volym Medelvolym Övrigt 

Aptering Manuell Automatisk 

 

Volym: För att beskriva hur stora träd ett avverkningsobjekt i genomsnitt består av används 

medelvolymen för en stam.  

Aptering: Både aptering som sker automatiskt och där manuella beslut tagits studeras.   
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5.2.3. Välj mätmetod och utforma mätning 

Mätningen genomförs genom att stratifiera data i SDC. Då det med hjälp av olika sökkriterier i SDC 

antas går att sammanställa data utifrån olika hypoteser samt att det där finns tillgång till ett stort 

dataunderlag anser författarna att det är en mätmetod att föredra över en egen mätdatainsamling. 

Från SDC exporteras datafiler till ett Excel-dokument där standardavvikelse, andel undermål, andel i 

kapfönster, andel övermål, duglighet, andel stockar utanför modul samt att ett histogram över 

målträffsområdet visas. Samtliga beräkningar görs för varje modul samt att en sammanvägning av 

samtliga moduler görs för att få en samlad bild över hur laget presterar. I Bilaga 3 ges en visuell 

presentation av Excel-dokumentet.  

5.2.4. Testa mätmetoden och utvärdera mätsäkerheten 

Att rätt saker mäts kontrolleras främst genom att sökvägar i SDC på förhand verifieras med 

produktions- och virkesvärdestekniker och SDC som är van att arbeta i programmet. Genom intervjuer 

har det framkommit att det finns en mätosäkerhet på VMFs inmätningsstationer hos kunderna. Hos 

respektive mätstation genomkörs plaströr två gånger dagligen för att försäkra att mätningen är 

korrekt. Hos Jutos Timber uppkommer larm om mätningen skiljer sig mer än 1 centimeter åt respektive 

håll. Denna variation antas också ha ett normalfördelat utseende och antas även vara lika stor för 

samtliga lag så att analysen inte nämnvärt påverkas av detta även om det är att betrakta som ett 

potentiellt variationsbidrag.  

5.2.5. Fastställ krav och definiera nuläge 

Kravställare på avverkningsprocessen är främst kunder som önskar timmer i specifika modullängder 

samt att de inte vill ha undermål. Utöver det ställer VMF krav på certifierade lag att de håller sig inom 

deras uppsatta gränser för godkänd längdmätning. Till det finns det uppmaningar om olika 

kalibrerings- och underhållsrutiner men de framställs inte som några fastställda krav från Sveaskogs 

sida. Kravställningen är således inte konsekvent för skördarlagen inom resultatområde Norra 

Norrbotten. Något nuläge annat än en mer översiktlig jämförelse mellan lagen har inte framtagits för 

avverkningsprocessen inom detta resultatområde. Denna studie kan därmed ses som ett bidrag till att 

fastställa ett nuläge för Sveaskog att arbeta vidare ifrån. 

5.2.6. Planera och genomför mätningen 

Alla lag rapporterar dagligen in skördardata till SDC och VMF rapporterar dagligen in uppmätta 

stocklängder till SDC. Eftersom datamaterial insamlas automatiskt handlar planeringsfasen i fallstudien 

istället om att säkerställa att rätt data används och att relevanta lag studeras under en rimlig 

tidsperiod. För att få ett så stort och tillförlitligt stockunderlag som möjligt krävs att det datamaterial 

som studeras baseras på stockmätning vilket kunden Jutos Timber gör för samtliga leveranser och som 

Rolfs Såg gör för lag 1511 sedan november 2013. Därav studeras lag 1511, 1612, 1614, 1619, 1620, 1711, 

1712, 1714, 1717, 1826 och 1827. Primärt görs studien under tidsperioden 2013-03-18 och 2014-03-18 för 

att utreda mönster mellan faktorerna som antas påverka längdvariation. I studien används samma 

tidsperiod för att få en rättvis jämförelse även om de lokala förhållandena på respektive 

avverkningsområde kan variera.    
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5.3. ANALYZE 
Efter att Measure är fastställt och förankrat med projektets Champion insamlas data och analyseras 

utifrån tänkbara hypoteser. I Analyze ingår enligt Sörqvist & Höglund, (2007) att studera aktuella 

variationer och bestämma duglighet, ställa upp tänkbara orsaker till variation, välja ut de 

orsakshypoteser som ska testas och samla in och analysera data samt bestämma problemets 

grundorsaker.  

5.3.1. Studera aktuella variationer och bestäm duglighet 

I detta avsnitt redogörs hur situationen för tidsperioden 2013-03-18 till 2014-03-18 ser ut för respektive 

lag utifrån ett antal kriterier. För att göra uttagen data från SDC överskådlig har en trefärgskod och en 

rad förkortningar framställs vilka förklaras i Tabell 5.4. Vad som räknas som bra, mindre bra respektive 

inte bra är en egen bedömning av författarna utifrån vad som i dagsläget produceras i respektive 

kategori.  

 
Tabell 5.4 - Förkortningsförklaring. 

Förkortning Betydelse Bra Mindre bra Inte bra 

SA Standardavvikelse x<2,8 2,8<x<3,8 x>3,8 

UM Andel undermål x<5,0% 5,0%<x<7,5% x>7,5% 

C Centrering/Medelvärde 5 +/- 1 cm 5 +/- 2 cm 5 +/- 3 cm 

KF Andel i kapfönster (4 cm) x>60% 60%>x>45% x<45% 

MTO Andel i målträffsområdet x>80% 80%>x>70% x<70% 

MTOB Bästa andel; valfri MTO x>80% 80%>x>70% x<70% 

U Andel utanför moduler x<1,0% 1,0%<x<2,0% x>2,0% 

A Antal avverkade stockar x>2000 2000>x>1000 x<1000 

 

 

I Tabell 5.5 redovisas en sammanställd årsredovisning för de maskinlag som har levererat timmer till 

kunden Jutos Timber samt lag 1511 som levererar till Rolfs Såg under tidsperioden 2013-03-18 till 2014-

03-18.  
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Tabell 5.5 – Sammanställd årsredovisning för samtliga maskinlag under vald tidsperiod. 

 

Från Tabell 5.5 framgår det att lag som avverkar inom samma geografiska område (15, 16, 17 eller 18) 

producerar timmer av olika kvalitet. Inom område 16 finns exempelvis både det bäst och det sämst 

presterande lagen med avseende på de studerade faktorerna. Bästa standardavvikelse (SA) har lag 

1612 på 2,24 centimeter och lag 1827 har levererat lägst andel undermål (UM). Ett hög andel undermål 

hänger till stor del ihop med en låg centrering (C) vilket påvisar att centreringen för valt lag behöver 

kontrolleras. Alla lag har en låg andel inom kapfönster (KF) vilket kan bero på mätningen av någon 

anledning är felaktig eftersom skördaren inte kapar om den inte anser att den är placerad i kapfönstret. 

Nästan alla lag uppvisar också skillnader mellan andel inom målträffsområde (MTO) och bästa andel i 

samma spann som målträffsområdet (MTOB) vilket också antyder en felcentrering. Hög andel utanför 

modul (U) kan antas höra ihop med hög andel manuella beslut men behöver utredas vidare. Antalet 

stockar (A) varierar också mellan de studerade lagen vilket kan ha inverkan på resultatet. Denna 

inledande analys visar att det finns skillnader mellan hur olika lag presterar.  

Vidare undersöks de bästa och sämsta lagen från respektive område för att undersöka vad skillnaden 

möjligen kan beror på. Lag 1612 producerade timmerstockar med lägst standardavvikelse och 

histogrammet har även ett normalfördelat utseende vilket Figur 5.4 visar. 

 

Lag Skördare SA UM C KF MTO MTOB U A 

1511 Komatsu 911 4,02 4,77% 5,60 45% 59% 71% 0,06% 13692 

Medel 15  4,02 4,77% 5,60 45% 59% 71% 0,06% 13692 

1612 John Deere 1470E 2,24 3,55% 4,33 69 % 84% 89% 0,72% 8445 

1614 Ecolog 560 3,80 4,13% 6,04 43 % 52% 67% 0,75% 15885 

1619 John Deere 1270E 2,79 4,11% 4,14 56 % 78% 82% 1,17% 28986 

1620 Ponsse Beaver 4,44 42,58% 0,82 34% 51% 51% 1,04% 9268 

1622 Valmet 901TX 3,35 3,31% 5,95 52 % 56% 78% 0,85% 25945 

Medel 16 - 3,31 14,24% 4,94 51 % 66% 76% 0,96% - 

1711 John Deere 1270 -> 1270E 2,61 5,98% 3,22 63% 87% 87% 0,64% 42503 

1712 John Deere 1270E & 1470E 3,14 7,49% 3,93 57% 77% 80% 0,69% 29391 

1713 Valmet 901 3,37 11,13% 3,65 49% 74% 74% 1,45% 22985 

1714 Ecolog 560 4,03 7,93% 4,80 47% 64% 70% 1,35% 35847 

1717 John Deere 1270 4,61 14,8% 4,28 37% 55% 59% 1,25% 31716 

Medel 17 - 3,59 9,68% 4,01 51% 73% 75% 1,09% - 

1813 Valmet 901 2,86 33,78% 1,81 56% 71% 71% 2,86% 476 

1826 John Deere 1270 2,31 4,35% 3,41 69% 90% 90% 2,65% 92765 

1827 Valmet 911 2,92 3,27% 4,28 60% 80% 84% 4,21% 23102 

Medel 18 - 2,45 4,68% 3,59 62% 88% 89% 3,03% - 

Viktat årsmedelvärde för samtliga lag 3,23 9,72% 4,19 57% 76% 80% 1,88%  
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Figur 5.4 - Lag 1612, årsleverans till Jutos Timber under perioden 18/3 -13 till 18/3 -14. 

 

För att visuellt jämföra detta resultat med det lag som under samma period producerade 

timmerstockar med högsta standardavvikelse visas lag 1717s årsleverans till samma kund, se Figur 5.5. 

 

 
Figur 5.5 - Lag 1717, årsleverans till Jutos Timber under perioden 18/3 -13 till 18/3 -14.  
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För att få ytterligare uppfattning om längdvariationens storlek analyseras samtliga lag årsvis, detta 

presenteras i sin helhet i Bilaga 4. För att vidare utreda processen studeras dugligheten för respektive 

lag. Dugligheten beräknas i enighet formler från Montgomery, (2013) och Bergman & Klefsjö (2012). 

Från kund finns ingen tydlig övre toleransgräns och därav beräknas duglighet både utifrån kapfönstrets 

övre gräns på 6 centimeter samt för en övre toleransgräns på 10 centimeter. Duglighetsmått för 

respektive lag redovisas i Tabell 5.6 och längst ner i tabellen visas de gränser för varje mått där ett 

presenterat värde större än det angivna gränsvärdet anses vara dugligt. I tabellen presenteras även två 

olika övre toleransgränser för att det inte finns någon tydlig övre toleransgräns från kunderna.  
 

 Tabell 5.6 - Duglighet för avverkningsprocessen där de mått som klarar gränserna är färgmarkerade. 

 

Denna analys bekräftar att det finns variationsproblem och att processens duglighet inte är acceptabel 

då inget lag i dagsläget är klarar av att leverera timmer så att processen anses duglig med valda 

toleransgränser. Flera lag har dock ett godkänt centreringsmått vilket tyder på CM att processen i 

förhållande till toleransgränserna är bra centrerad. Allvarligast är att processen är långt från duglig för 

den undre toleransgränsen, Cpu, vilket visar att kunderna inte får det de vill ha.  

5.3.2. Ställ upp tänkbara orsaker till variation 

Olika lag har alltså olika stor spridning och inget av lagen kan anses vara dugliga. Vad det beror på att 

vissa lag är bättre än andra och vilka andra orsaker till att variation uppstår behöver närmare utredning.  

Förutom variation i avverkningsprocessen uppstår variation genom att skogen är ett levande material 

vilket gör att ingångsmaterialet ständigt skiftar. Dessutom är miljön svår att kontrollera med ständiga 

temperatur- och väderskiftningar. Att alla lag använder olika maskiner ger också upphov till variation 

Lag Cpu Cpö (MT+6cm) Cpö (MT+10cm) Cp (0 - 6cm) Cp (0 - 10cm) CM (0 - 6cm) CM (0 - 10cm) 

1511 0,49 0,06 0,35 0,25 0,42 0,41 0,25 

1612 0,66 0,26 0,86 0,46 0,76 0,27 0,16 

1614 0,53 0,03 0,35 0,26 0,44 0,36 0,22 

1619 0,50 0,22 0,71 0,36 0,60 0,29 0,17 

1620 0,08 0,40 0,71 0,23 0,38 1,45 0,87 

1622 0,61 0,03 0,41 0,30 0,51 0,34 0,20 

1711 0,42 0,36 0,88 0,39 0,65 0,60 0,36 

1712 0,42 0,36 0,88 0,39 0,65 0,60 0,36 

1713 0,38 0,25 0,64 0,30 0,50 0,57 0,34 

1714 0,41 0,10 0,44 0,25 0,42 0,18 0,11 

1717 0,32 0,13 0,42 0,22 0,37 0,27 0,16 

1813 0,24 0,59 1,08 0,37 0,62 1,35 0,81 

1826 0,50 0,38 0,96 0,44 0,73 0,54 0,32 

1827 0,50 0,20 0,66 0,35 0,58 0,26 0,16 

Gränser x > 1,33 x > 1,33 X> 1,33 x > 1,33 x > 1,33 x < 0,20 x < 0,20 
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samt att arbetet utförs av operatörer med olika erfarenhet och körsätt. Även kalibreringsrutinen 

varierar mellan olika lag vilket kan vara en bidragande orsak till skillnaden mellan lagen. Vad som 

påverkar längdvariationen måste dock närmare utredas.  

5.3.3. Val av orsakshypoteser och analys  

För att utreda längdvariationen framställs åtta olika orsakshypoteser enligt Tabell 5.7. Hypoteserna är 

framtagna utifrån den förståelse som skapats med hjälp av genomförda intervjuer och observationer 

under studies gång samt från resultatet av den inledande analysen.  

Tabell 5.7 - Valda orsakshypoteser som analyseras. 

Hypotes 

Hypotes att olika maskiner producerar olika bra 

Hypotes att olika avverkningsobjekt har betydelse 

Hypotes att ökad medelstamvolym har betydelse 

Hypotes att säsong har betydelse 

Hypotes att standardavvikelsen ökar med ökad stocklängd 

Hypotes att markens bärighet hör ihop med standardavvikelse 

Hypotes att manuella beslut ger ökad standardavvikelse 

Hypotes att en mindre kapfönsterbredd än dagens 4 cm minskar spridningen 

 

Utvalda hypoteser analyseras genom datastratifiering i SDC och presenteras i form av en tabell eller ett 

sambandsdiagram. För sambandsdiagrammen har ett slumpvis valt lag med lägre årsmedels-

standardavvikelse i regel, om inte annat angivits, ställts mot ett slumpvis valt lag med högre 

årsmedelsstandardavvikelse för att kunna upptäcka eventuella skillnader dem emellan. Detta agerar 

sedan underlag för en diskussion om huruvida hypotesen kan förkastas eller ej vilket presenteras i slutet 

av varje avsnitt. Om det inte verkar finnas något tydligt samband mellan hypotesen och uppkommen 

variation förkastas hypotesen. 

Hypotes att olika maskiner producerar olika bra 

Inom Sveaskog Norra Norrbotten används skördare från John Deere, Valmet, Ecolog och Komatsu och 

Ponsse. 2011 köptes Valmet upp av Komatsu Forest vilket gör att skördare släppta från 2011 och framåt 

numera heter Komatsu. Dessa maskiner är av olika storlek, olika årsmodell och har olika teknisk 

utrustning. I intervjuer har bilden som framställts varit att vilken skördare som används inte ska ha 

betydelse för resultatet. För att undersöka detta vidare jämförs respektive skördare med en viktas 

standardavvikelse för tidsperioden 2013-03-18 till 2014-03-18, se Tabell 5.8. 

.  
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Tabell 5.8 – Rangordning av maskiner efter standardavvikelse, färgmarkering efter maskintyp. 

Lag Skördare SA 

1612 John Deere 1470E 2,24 

1826 John Deere 1270 2,31 

1711 John Deere 1270 -> 1270E 2,61 

1619 John Deere 1270E 2,79 

1813 Valmet 901 2,86 

1827 Valmet 911 2,92 

1712 John Deere 1270E & 1470E 3,14 

1622 Valmet 901TX 3,35 

1713 Valmet 901 3,37 

1614 Ecolog 560 3,8 

1511 Komatsu 911 4,02 

1714 Ecolog 560 4,03 

1620 Ponsse Beaver 4,44 

1717 John Deere 1270 4,61 

 

Resultatet visar att det inte säkert går att säga att en viss skördare är bättre än en annan. Dock verkar 

John Deere i stort uppvisa bättre resultat än övriga maskintillverkare vilket talar till John Deeres fördel 

samtidigt som det är en John Deere skördare som har levererat timmer med den högsta 

standardavvikelsen bland studerade lag. På första plats har vi också den till storlek största skördaren i 

studien, en John Deere 1470E vilken ger en anvisning att större skördare har större förmåga att leverera 

stabilt låg standardavvikelse. På andra plats kommer Valmet och Komatsu. På tredje respektive fjärde 

plats kom Ecolog och Ponsse. Om det således är John Deere som har störst förmåga att leverera en låg 

standardavvikelse eller om det beror på någon av de underliggande samspelsfaktorerna, storlek på 

maskin, operatörserfarenhet eller dylikt är med detta dataunderlag svårt att antyda. För att vidare 

undersöka denna hypotes skulle det behövas långtidsdata från fler skördare från tillverkare som Ecolog 

och Ponsse för att skapa ett bättre fördelat underlag.  

 

Förkastas ej - Det verkar finnas en antydan att skördaren från John Deere har förmåga att leverera 

lägre standardavvikelse men slutsatser från en jämförelse av skördare av olika storlek och typ som 

avverkat olika avverkningsobjekt med olika operatörer bör betraktas med stor försiktighet på grund av 

det begränsade datamaterialet. 
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Hypotes att avverkningsobjekt har betydelse  

Olika avverkningsobjekt har olika objektsnummer vilka här analyseras var för sig för att utreda om 

avverkningsobjektens inverkan på standardavvikelsen genererar något specifikt mönster, se Figur 5.6. 

För att undersöka om kluster av låga respektive höga standardavvikelsevärden antyder att vissa 

avverkningsområden är mer besvärliga än andra märks objektnumren ut på en karta, se Figur 5.7. 

 

 
Figur 5.6 - Skillnad i standardavvikelse på olika avverkningsobjekt för lag 1717. 

 

 
Figur 5.7 – Karta över objektsnummer för lag 1711:s avverkade avverkningsobjekt. 



47 
 

 I Figur 5.6 kan en antydan om att höga respektive låga standardavvikelser har en viss efterföljande 

trend där exempelvis objektsnumren 26495, 26936 och 27621 verkar ligga på samma 

standardavvikelsenivå. Från ProLog kan dessa objektsnummer också påvisas ligga varandra nära i 

avstånd, se Figur 5.7, vilket skulle stödja hypotesen att olika områden är mer eller mindre besvärliga än 

andra. Det som talar emot detta är dock att de avverkade avverkningsobjekt med lägst 

standardavvikelse, 12670 och 22871, också ankretsar till detta område. Ett annat kluster av avverkade 

avverkningsobjekt är 27666, 28453, 28937, 29567 och 29891, dessa verkar dock stödja hypotesen. Det 

verkar således finnas både stöd för och emot denna hypotes vilket antyder att det finns andra faktorer 

som har en samspelande effekt på maskinlagens förmåga att avverka med låg och jämn 

standardavvikelse.  

 

Förkastas ej - Hypotesen förkastas ej då resultatet både antyder att avverkningsobjekt möjligen har 

betydelse för resultatet samtidigt som det finns motstridiga argument.  

Hypotes att ökad medelstamvolym ger ökad standardavvikelse  

För att, med hjälp av data, översiktligt bedöma om ett avverkningsobjekt har varit besvärligare än 

andra kan den genomsnittliga stamvolymen från ett avverkningsobjekt användas som ett 

jämförelsemått (Levén, 2014). Exempelvis beskrivs mindre skördarmaskiner ha svårare att greppa och 

hantera stora stammar vilket då antas kunna bidra till en ökad längdvariation för just dessa träd och 

avverkningsobjekt. För denna hypotes undersöks lag 1711 och 1717 eftersom det är två lag med samma 

maskin och som avverkat i samma område. Nedan, i Figur 5.8 och Figur 5.9 visas sambandet mellan 

standardsavvikelse och medelstamvolym.  

 

 
Figur 5.8 - Skillnad i standardavvikelse för medelstamvolym för lag 1711. 

För lag 1711 kan möjligtvis en liten uppåtgående trend urskiljas från Figur 5.8. Dock implicerar 

standardavvikelse 2,19 centimeter för medelstamvolym 0,28 m3 att höga respektive låga värden kan 

uppträda oavsett medelstamvolym. Till detta antyder även de två värdena för medelstamvolym 0,2 att 

andra faktorer har påverkan på resultatet. 
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Figur 5.9 - Skillnad i standardavvikelse för medelstamvolym för lag 1717. 

För lag 1717 verkar inte medelstamvolymen generera någon direkt trend utan avverkningsobjektens 

olika standardavvikelser skulle kunna anses vara relativt slumpvis fördelade. Både lag 1711 och 1717 har 

likadana skördare vilket kan tyda på att det egentligen är en annan faktor som påverkar resultatet och 

att medelstamvolym därför inte har betydelse.  

 

Förkastas – Hypotesen förkastas då varken lag med en bättre eller sämre årsmedelstandardavvikelse 

verkar uppvisa några starka argument för att medelstamsvolymen har en avgörande betydelse för 

resultatet.  

Hypotes att säsong har betydelse 

Det är rimligt att anta att säsongen då avverkning sker kan ha betydelse eftersom det är stora väder- 

och temperaturskiftningar mellan säsonger. I samtal med skördaroperatörer framgår det att våren är 

den mest besvärliga tiden på grund av att det under denna period uppstår stora temperaturskillnader 

mellan natt och dag. Till detta är våren en tid då träden savar vilket innebär att problem med att bark 

lättare släpper från träden vilket därmed beskrivs skapa problem för bland annat mätprecisionen. För 

att testa om det finns något samband mellan standardavvikelse och säsong hämtas information om när 

avverkningen skett på respektive område. För att undersöka denna hypotes studeras lag 1826 och 1714, 

vilket presenteras i Figur 5.10 och Figur 5.11.  
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Figur 5.10 - Skillnad i standardavvikelse för olika månader för lag 1826. 

 

För lag 1826 verkar vintermånaderna november och december möjligtvis orsaka temporärt förhöjda 

standardavvikelsenivåer. Eftersom avverkningsstatistik från månaderna januari och februari saknas är 

det dock svårt att dra några vidare slutsatser om vintern är besvärlig för lag 1826. Även i april ges ett 

avvikande värde men i stort klarar laget av att hålla en konstant låg standardavvikelse.  

 

 
Figur 5.11 - Skillnad i standardavvikelse för olika månader för lag 1714. 

 

För lag 1714 verkar tvärtemot sommarmånaderna juli, augusti och september möjligtvis orsaka 

temporärt förhöjda standardavvikelsenivåer då standardavvikelsen för detta lag är hög då.  

 

Förkastas ej – Även om Figur 5.10 och Figur 5.11 uppvisar olika problemmånader och därmed 

motstridiga argument visar de även på att säsong eventuellt har en effekt på resultatet fast på olika sätt 

för olika skördarlag.  
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Hypotes att standardavvikelsen ökar med ökad stocklängd  

Standardavvikelsen antas öka med ökad stocklängd eftersom att mäthjulet rullar längre sträcka längs 

stammen och att fler händelser som påverkar mätningen teoretiskt sett kan inträffa på vägen fram till 

kapstället. Denna hypotes undersöks genom att analysera moduler var för sig och undersöka 

standardavvikelsen för varje modul. I Figur 5.12 och Figur 5.13 visas skillnaden i standardavvikelse för 

ökad modullängd för lag 1612 och lag 1620 baserat på respektive lags avverkningsområde.  

 

 
Figur 5.12 - Skillnad i standardavvikelse för ökad modullängd för lag 1612. 

För lag 1612 verkar det bortsett från modullängd 520 för avverkningsobjekt 29132 inte uppträda några 

uppenbara trendlinjer. Den producerade standardavvikelsen verkar således inte påverkas av ökad 

stocklängd. 

 
Figur 5.13 - Skillnad i standardavvikelse för ökad modullängd för lag 1620. 

 

För lag 1620 finns tendenser som skulle tyda på att hypotesen stämmer, främst för område 25447. Det 

verkar dock inte finnas något som tydligt påvisar att standardavvikelsen ökar med ökad modullängd för 

de andra avverkningsobjekten. Det uppträder också en skillnad mellan avverkningsobjekten där vissa 

ger ett jämnare utseende medan andra antingen buktar eller stegrar utefter en ökad modullängd. 

 

Förkastas - Det finns inga tydliga slutsatser att standardavvikelsen påverkas av ökad stocklängd och 

därmed förkastas hypotesen.   
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Hypotes att markens bärighet hör ihop med standardavvikelse 

Marken har olika bärighet och om marken har låg bärighet misstänks att stammarna kan få ett 

krokigare växtsätt för att marken inte är stabiliserad vilket innebär att det kan bli problem med 

längdmätningen om stammen inte är rak. Bärigheten i marken finns tillgängligt i programmet Prolog 

och sorteras ut för lag 1511. Resultatet visas i Figur 5.14 där C är en bättre bärighet än D. 

 

 
Figur 5.14 - Skillnad i standardavvikelse för bärighet B för lag 1511. 

 

Förkastas - Bärigheten i marken har utifrån denna analys inget tydligt samband med 

standardavvikelsen eftersom det inte går att utläsa några tydliga mönster ur figuren. Det är möjligt att 

träden blir krokigare med sämre markbärighet men detta kompenseras troligtvis genom kalibrering av 

maskinen alternativt att körsättet förändras och stammen kapas längre upp om den är krokig vid roten. 

 

Hypotes att manuella beslut ger ökad standardavvikelse 

Manuella beslut är när skördarföraren tar ett eget beslut och frångår apteringsdatorns vilja. Ofta 

innebär ett sådant beslut att stockar matas tillbaka och att mäthjulet då rullar bakåt. Det finns en tanke 

om att manuella beslut ger ökad standardavvikelse. Dock producerar inte alla maskiner denna typ av 

data alternativt producerar ett ojämnt underlag vilket sammanlagt utgör ett bristfälligt datamaterial 

som ej är lämpligt att analysera.  

 

Analys utgår - Författarna konstaterar att det på grund av bristfälligt dataunderlag i nuläget inte är 

möjligt att analysera denna hypotes genom data från SDC.  

  



52 
 

Hypotes att en mindre kapfönsterbredd än 4 cm minskar spridningen 

Kapfönsterstorleken kan betraktas som en inbyggd och okontrollerbar källa till variation i 

avverkningsprocessen. Erik Levén insåg även detta under hösten 2013 och beslöt sig för att testa denna 

hypotes på lag 1511 genom att ställa om deras kapfönster från fyra till två centimeter. För att 

undersöka om det lett till förändring jämförs tidigare timmerleveranser till samma kund med data från 

november 2013 och framåt, resultatet presenteras i Tabell 5.9.  

 

Tabell 5.9 - Standardavvikelsestatistik (SA) för timmerleveranser från lag 1511 till Rolfs Såg. 

Tidpunkt för avverkning Objektsnummer Standardavvikelse 

Januari 2013 023994 4,68 

Maj 024871 4,23 

Juli 027360 4,21 

Augusti 027897 4,14 

September 028287 3,80 

Oktober 028848 5,27 

Oktober 028849 3,87 

Medel - 4,31 

November 029566 3,66 

December 029941 3,87 

December 029942 3,50 

Januari 2014 030668 3,34 

Medel - 3,59 

 

Avverkningsstatistiken från 1511 verkar antyda att ett minskat kapfönster har positiv påverkan på 

standardavvikelsen då den i genomsnitt sänkts med 0,6 centimeter från 4,31 centimeter till 3,59 

centimeter.  

 

Förkastas ej – Tabell 5.9 ger skäl till att anta att en minskning av kapfönsterbredden förbättrar 

maskinlagens möjlighet att producera timmer med en lägre standardavvikelse.   
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5.3.4. Resultat av hypotesprövning 

Flertalet av hypoteserna visar att det finns skillnader mellan lag med hög och låg 

årsmedelsstandardavvikelse där de skördarlag med låg årsmedelstandardavvikelse verkar även urskilja 

sig när det gäller deras förmåga att producera timmerlängder med låg standardavvikelse oavsett 

avverkningsobjekt eller säsong. Resultatet från de olika hypotestesterna sammanställs i Tabell 5.10. 

 
Tabell 5.10 - Resultat från hypotesprövning. 

Hypoteser  

Hypotes att olika maskiner producerar olika bra Förkastas ej 

Hypotes att olika avverkningsobjekt har betydelse Förkastas ej 

Hypotes att ökad medelstamvolym har betydelse Förkastas 

Hypotes att säsong har betydelse Förkastas ej 

Hypotes att standardavvikelsen ökar med ökad stocklängd Förkastas 

Hypotes att markens bärighet hör ihop med standardavvikelse Förkastas 

Hypotes att manuella beslut ger ökad standardavvikelse Analys utgår 

Hypotes att en mindre kapfönsterbredd än dagens 4 cm minskar spridningen Förkastas ej 

 

Datamaterialet är till viss del svårtolkat vilket gjort att många hypoteser inte med säkerhet går att 

förkasta. Eftersom det är samma data som framställs på olika sätt finns överlagringar i materialet där 

det är svårt att avgöra vad det egentligen är som verkar påverka utfallet. Hypoteserna för att maskin, 

avverkningsobjekt och säsong har betydelse har inte kunnat förkastas men kommer inte att undersökas 

vidare då författarna tror att det finns andra faktorer som påverkar robusthet, det vill säga faktorer som 

gör att avverkningsprocessen blir mindre känslig för variation. Hypotesen att standardavvikelsen ökar 

med ökad stocklängd kommer inte heller att undersökas vidare i denna studie för att det även i 

framtiden kommer kapas långa stockar och påverkansmöjligheten är liten. Hypotesen att en mindre 

kapfönsterbredd än dagens fyra centimeter påverkar variationen är intressant att undersöka genom 

vidare studier då det gett resultat vid tidigare studier och direkt påverkar standarsavvikelsen.  
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5.3.5. Fortsatt intervjustudie  

Robustheten de bra lagen uppvisar skapas troligtvis genom skillnader i arbetssätt eller mätteknik. För 

att vidare analysera vad det beror på att lagen presterar olika görs en intervjustudie för att utreda andra 

faktorer som inte är mätbara i SDC. Nya faktorer som studeras är om lagen är kvalitetssäkrade, vilket 

mäthjul de använder, hur noga de är med underhåll, hur kalibreringsrutinen ser ut samt hur lång 

erfarenhet som finns inom laget. Utöver det ställs också frågor som när respektive lag upplever att det 

kan bli problem med längdmätningen eller om det är något speciellt de gör för att lyckas bra. 

Intervjufrågorna presenteras i Bilaga 5. Intervjustudien genomförs via telefon i april 2014 på de tre 

bästa och tre sämsta lagen utifrån årsvissammanställningen. Resultatet från intervjustudien 

presenteras i Tabell 5.11. 
Tabell 5.11 - Resultat av intervjustudie. 

Lag 
Kvalitets-

säkring 
Mäthjul 

Under

-håll 
Kalibrering Erfarenhet 

1612 Ja Dubbelhjul med distans God 

Kalibrerar många 

stammar, minst två 

slumpträd/skift 

Lång 

1826 Ja Två skivor, parallella God Samlar 3-4 träd Lång 

1711 Ja Två skivor, parallella God 
Noggrant, provträd och 

kalibrering vid behov 
Lång 

1717 Ja Enkelhjul, smalaste God 5-10 stock Lång 

1714 Nej Två skivor, parallella God Minst 1 ggr per vecka Många nya 

1713 Nej Enkelhjul God Någon gång i veckan Många nya 

 

De bättre lagen (de tre övre) är alla kvalitetssäkrade, vilket därmed antas ge positiv effekt på 

spridningen i och med att spridningen för de lagen är mindre. Alla lag använder olika mäthjul och de 

bättre lagen har alla någon typ av dubbelhjul så även vilken mäthjulstyp som lagen använder verkar ha 

betydelse för resultatet av längdmätningen. Samtliga lag anger att de är noggranna med underhåll av 

maskinen så underhåll borde inte ha betydelse. Kalibreringsrutinen skiljer åt mellan lagen då några 

kalibrerar ofta och med ett stort underlag träd medan andra sparar kontrollträd och kalibrerar när de 

fått ihop ett enligt dem tillräckligt kalibreringsunderlag. Även kalibreringsfrekvensen skiljer åt då några 

lag kalibrerar ofta medan andra endast kalibrerar någon gång i veckan. En bristande kalibreringsrutin 

kan rimligen antas härstamma från att laget inte är kvalitetscertifierat då det i och med certifieringen 

dagligen avkrävs kontrollera att maskinen mäter rätt genom slumpade kontrollträd. Den sista faktorn 

är om erfarenhet påverkar spridningen är svårt att avgöra men troligtvis finns skillnad i körsätt 

beroende på erfarenhet. Utifrån intervjustudien är det dock mäthjul och kalibrering som antas ha direkt 

påverkan på standardavvikelsen. 
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Problemets grundorsaker 

Efter genomförd analys framkommer att det finns faktorer som antas påverka längdvariationen och 

undermålet.  

 

Den faktor som antas höra samman med standardavvikelse och undermål utifrån studien i SDC är 

 Kapfönster 

 

De faktorer som antas höra samman med robusthet är utifrån intervjustudien är 

 Mäthjul 

 Kalibrering 

 

Dessa tre faktorer kan antas påverka längdvariationen och är därför intressanta att vidare studera för 

att utreda om optimala inställningar på faktorerna kan bidra till att minska processens spridning samt 

att minska skillnaderna mellan bra och mindre bra lag.  

 

Målet att kartlägga och analysera operatörslagens respektive standardavvikelse, undermål och 

förmåga att producera inom efterfrågade intervall kan genom denna analys anses vara uppfyllt. Det 

andra målet, att utreda kapfönstrets effekt på operatörslagens standardavvikelse, undermål och 

förmåga att producera inom efterfrågade intervall, har genom analysen delvis uppfyllt genom att det 

har identifierats faktorer som verkar påverka detta men hur stor betydelse det har behöver vidare 

utredning. Målet att minska operatörslagens standardavvikelse och undermål samt öka deras förmåga 

att producera inom efterfrågade intervall är också delvis uppfyllt men behöver vidare studier för att 

undersöka hur de identifierade grundorsakerna påverkar dessa faktorer.  
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5.4. IMPROVE 
När problemets grundorsaker utretts går förbättringsprojektet vidare till fasen Improve. I Improve ingår 

att identifiera lösningar till problemets grundorsaker, välja lösning, testa lösning, planera 

genomförandet, påverka attityder och hantera förändringsmotstånd samt att verifiera resultat 

(Sörqvist & Höglund, 2007).  

5.4.1. Möjliga lösningar 

Utifrån de tre orsaker till variationsproblemet som identifieras, mäthjul, kalibrering och kapfönster 

behöver möjliga lösningar tas fram för att sedan välja de lösningar som förefaller vara mest intressant 

att vidare testa under denna studie. 

Mäthjul 

Vid intervjuer med operatörer ges en bild av att olika mäthjul kan prestera olika bra beroende på bland 

annat säsong. Idag används många olika typer av mäthjul i skördarna vilket också antas vara en 

förklaring till att olika lag är olika bra. Det vanligaste är att mäthjulet består av en eller två skivor av 

olika tjocklek. Beroende på modell har hjulet taggar som är olika i avseende på form och längd samt att 

de är olika vassa. En ytterligare erfarenhet gällande mäthjulet beskrivs vara att dess resultat är 

temperaturberoende i och med att olika temperaturer påverkar mäthjulets förmåga att tränga ned i 

barken och därmed skapar variation i längdskattning, vilket också delvis kan förklara skillnaden mellan 

säsong, där bra lag kan antas ha mer robusta mäthjul som inte är lika känsliga för temperaturväxlingar. 

 

Enligt VMFs fältkontrollant Erik Häggström hade lag 2968 (G Wikberg) från RO Södra Norrbotten 

lyckats åstadkomma en låg standardavvikelse genom att experimentera med olika mäthjul på sin John 

Deere 1270 med ett 414 aggregat. Operatör Olov Johansson som varit drivande i mäthjulsexperimenten 

intervjuades vid ett platsbesök där det framkom att den bästa mäthjulslösningen för dem var att 

montera två mäthjulsskivor omlott istället för parallellt, se Bild 5.1.  

 

 
Bild 5.1 - Olika mäthjul; t.v. en dubbelskiva med taggarna monterade parallellt och t.h. en dubbelskiva med taggarna 

monterade omlott. 
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Enligt Olov Johansson var mäthjulet med omlottmontering inte lika känsligt för exempelvis 

temperaturskillnader över dagen, trädens savning på våren och stockars eventuella vridning vid 

frammatning. Med fler taggar i direkt kontakt med barken beskrevs inträngningen bli grundare men 

mer jämndjup samtidigt som slitaget av taggarna upplevdes minska. För att kontrollera detta 

undersöktes lag 2968 standardavvikelse och undermål. Laget har under tidsperioden 2014-01-01 till 

2014-05-02 avverkat 28 avverkningsobjekt och levererat till Lövholmen, Stenvalls och Kåge. Detta gav 

en genomsnittlig standardavvikelse på 2,19 och ett undermål på 2,12 procent vilket visar på ett bättre 

resultat jämfört med det bästa laget från RO Norra Norrbotten under den studerade tidsperioden. I 

Tabell 5.12 presenteras ett exempel från lag 2968 från vald tidsperiod till kunden Lövholmen vilket 

demonstrerar att laget med sitt tvärställda dubbla mäthjul har förmåga att producera med en väldigt 

låg standardavvikelse. 

 

Tabell 5.12 - Lag 2968s avverkningsstatistik till Lövholmen under perioden 2014-01-01 till 2014-05-02. 

Objektnummer Standardavvikelse Undermål Antal stock 

236197 2,39 2,57 163 

236207 1,56 0 315 

236208 2,05 1,75 264 

246638 1,50 0 146 

246640 1,98 1,67 148 

Medel 1,89 1,49 - 

 

Att införa ett mäthjul med två skivor placerade omlott antas alltså vara en lösning för att öka 

robustheten på mätningen och göra den mindre känslig för temperaturförändringar.  

Kalibrering 

Intervjustudien visare att det inte finns något standardutförande för kalibreringen i Norra Norrbotten 

då Sveaskog saknar en egen kalibreringsrutin vilket resulterar i att alla lag har ett eget 

tillvägagångssätt. Att det finns skillnader i kalibreringsförfarandet för olika lag antas också påverka 

respektive lags spridning. Att införa en kalibreringsrutin för att standardisera förfarandet är en lösning 

som föreslås.  

Kapfönsterbredd 

Beroende på kapfönsterstorlek skapas en inneboende variation i processen som är svår att kontrollera. 

Ett mindre kapfönster än dagens 3-6 centimeter har visat sig ha positiv inverkan på spridningen och det 

är intressant att undersöka om kapfönstret går att minska ytterligare till 1 centimeter. Vid intervju av 

maskintekniker Erik Kindlund framkommer det att det är möjligt att gå ner till 1 centimeter kapfönster 

men att det kan resultera i att skördaren får svårt att hitta kapställe om fönstret är för smalt vilket leder 
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till att skördaren backar tillbaka och försöker hitta kapstället på nytt. Erik Kindlund menar att det beror 

på exempelvis skördarens frammatnings- och knivtrycks inställningar och att inget generellt svar 

således kan utfästas. Det är dock inte säkert att detta inträffar och även på besvärligare 

avverkningsobjekt borde det vara möjligt att minska kapfönstret till ett tvåcentimetersintervall utan att 

problem för skördaren uppstår.  

 

Om standardavvikelsen i avverkningsprocesen minskar, minskar indirekt också andelen undermål med 

bibehållna kapfönsternivåer. Dock är dessa förbättringar för många maskinlag inte är tillräckliga för att 

undvika att stockar hamnar under kundernas toleransgräns. För att snabbt bli av med detta problem är 

det fullt möjligt att förflytta kapfönstret längre från den undre toleransgränsen. Från det viktade 

årsmedelvärdet i Tabell 5.5 framgår det att 9,72 procent av de inmätta timmerstockarna från Norra 

Norrbotten teoretiskt skulle klassas som undermål. Eftersom skördarlagen skiljer sig åt gällande 

årsmedelstandardavvikelse skulle lagspecifika inställningar vara att föredra istället för dagens 

standardkapfönster. Förslag på nya kapfönsterinställningar är baserade på lagens prestation över ett 

år, därav kan individuella skillnader mellan avverkningsobjekt förekomma men den årsvisa 

sammanställningen visar ett medelvärde för lagets prestation och anses därav vara det mest 

representativa underlaget.  

 

Nya kapfönsterinställningar beräknas baserat på andelen undermål, ju mer undermål desto mer måste 

processen ställas upp. De olika signifikansnivåerna anger med hur stor säkerhet processen ej levererar 

undermål. Exempelvis ger en signifikansnivå på 0,01 endast 1 procent undermål och en signifikansnivå 

på 0,001 ger undermål på en av tusen stockar. Ju högre signifikansnivå och andel undermål, desto 

längre måste processen ställas upp för att minimera undermål. Ett exempel på vad det nya kapfönstret 

bör vara om lagen presterar likvärdigt som idag med samma standardavvikelse och andel undermål 

visas i Tabell 5.13. 

 
Tabell 5.13 – Förslag på nya kapfönsterinställningar för att eliminera undermål. 

Andel undermål 4,34% Standardavvikelse 4,02 

Ny kapfönsterinställning för att eliminera undermål (cm) 

 
Undre Övre 

Signifikansnivå 0,010 6,4 9,4 

Signifikansnivå 0,005 7,4 10,4 

Signifikansnivå 0,001 9,5 12,5 

 

Hur mycket kapfönstret behöver flyttas upp i förhållande till modul hör direkt samman med 

signifikansnivå och andel undermål. Ju högre standardavvikelse och andel undermål desto mer behöver 

kapfönstret flyttas upp för att inte leverera undermål. En låg signifikansnivå ger också ett säkrare 

resultat men det måste viktas i förhållande till vad det är värt att ha kapfönstret så högt uppställt i och 

med det ökade undermålet 
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5.4.2. Val av lösning  

Effekten av de fyra lösningsförslagen utvärderas av författarna i ett matrisdiagram för att bedöma om 

förslagen är rimliga att fortsätta arbeta med. Respektive lösningsförslag bedöms utifrån hur de 

genererar positiva effekter utifrån faktorerna kundeffekt, ekonomisk effekt, medarbetareffekt, 

svårighet på en skala mellan 1-5 där högst totalpoäng är bäst. Faktorerna viktas även mellan 1-5 där 5 är 

mest viktig och 1 är minst viktig. Matrisdiagramet visas i Tabell 5.14.  

 

Tabell 5.14 - Matrisdiagram där lösningsförslag poängsätts efter utvalda faktorer. 

 Kundeffekt Medarbetareffekt Ekonomisk effekt Svårighet Tid  

Viktning 5 4 3 2 1 Total 

Mäthjul 4 5 3 4 5 62 

Kalibrering 5 2 3 2 1 47 

Kapfönster 4 5 3 4 1 58 

Centrering 5 5 2 3 1 58 

 

Matrisdiagrammet visar att mäthjulet är den viktigaste lösningen följt av kapfönster och centrering på 

delad andraplats. Kalibreringens lägre betyg beror på att en noggrann kalibrering tar längre tid för 

skördarförarna samt att arbetsmiljön för manuell mätning kan vara besvärlig under vintern då det är 

mycket snö. Samtliga faktorer får högt betyg på kundeffekt då en förbättrad längdmänting är viktigt 

för kunden. Lösningsförslagen anses vara relativt enkla att vidare undersöka samt att författarna tror 

att de identifierade lösningarna kommer att påverka standardavvikelsen positivt och att det därför är 

relevant att gå vidare med samtliga lösningar.   

5.4.3. Test av lösning 

Ett nytt dubbelt mäthjul med omlottmonterade kuggar testas för att se om det är möjligt att 

säkerställa en minskad standardavvikelse. För kalibrering tas en rekommendation på en 

kalibreringsrutin fram. Vidare testas en minskning av kapfönsterbredd till 1 centimeter samt att nya 

individuella kapfönsterinställningar med en centrering utifrån respektive lags nuvarande prestation 

testas för att undersöka om det är möjligt att på så sätt minimera andelen undermål.  

5.4.4. Planering av genomförande  

Mäthjul, kapfönster och centrering testas lämpligast genom experiment. Experimentet kan antingen 

genomföras som ett en-faktor-i-taget experiment eller genom att alla faktorer testats tillsammans i en 

försöksplanering. De faktorer som ska testas analyseras bäst med långtidsstudier för att ge möjlighet 

att studera förändring under längre tid. Detta gör att ett försöksplaneringsexperiment är svårt att 

praktiskt genomföra och därav genomförs experimenten som en-faktor-i-taget-försök.  

 

Det dubbla mäthjulet med tvärställda kuggar testas på lag 1619. Det är ett lag som presterar relativt bra 

men där det finns utrymme för förbättring. Laget använder i dagsläget ett enkelhjul till sin John Deere 

1270 skördare. Mäthjulsbytet sker 2014-04-22 och försöket avslutas 2014-05-28. För att hålla isär vad 

som är skördat med det gamla hjulet och dubbelhjulet genomförs mäthjulsbytet i samband med byte 
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av avverkningsobjekt. De kapade stockarna levereras till Jutos Timber där de mäts in och ny 

inmätningsdata hämtas från SDC och analyseras på liknande sätt som tidigare.  

 

Kapfönstret testas vidare på lag 1511 som sedan tidigare har använt 2 centimeter kapfönsterbredd men 

istället testas nu 1 centimeter för att undersöka om det är möjligt att ytterligare minska kapfönstret för 

att genom det minska standardavvikelsen. Laget har en Komatsu-skördare och inmätning av virke sker 

hos Rolfs Såg och experimentet pågår från 2014-05-05 till och med 2014-05-28.  

 

Individuella kapfönsterinställningar med lagspecifik centrering för att eliminera undermål testas genom 

att lag 1511 i samband med kapfönsterexperimentet även får testa att ställa upp processen till en ny 

centrering för att testa att vald centreringsnivå eliminerar undermål. En rimlig signifikansnivå i 

dagsläget är att använda de nya kapfönsterinställningarna på signifikansnivå 0,01 för att se att det ger 

beräknad effekt. Beräkningen resulterar i att kapfönstret blir centrerat 8 centimeter över modul så att 

det nya kapfönstret blir mellan 8,0 till 8,99 centimeter, vilket i maskinen ställs in som 8 centimeter. 

Även här pågår experimentet under tidsperioden 2014-05-05 till och med 2014-05-28.  

 

Vid framtagande av en ny kalibreringsrutin behöver författarna delvis kartlägga noggrannare hur 

kalibreringen fungerar i dagsläget hos de olika lagen samt att de själva får ange vad de tycker är viktigt 

för att genomföra en god kalibrering. Dessutom anser författarna att det är bra om operatörerna 

erbjuds möjlighet att påverka den framtida kalibreringsrutinens utformning för att i framtiden minska 

förändringsmotstånd för den nya rutinen. En enkät där operatörslagen själva får ange hur en bra 

kalibrering ser ut utifrån deras erfarenheter skapas i Google enkät med stöd från Erik Häggström, VMF, 

och enkäten presenteras i Bilaga 6.  Enkäten skickas ut till samtliga operatörslag inom resultatområde 

Norra Norrbotten 2014-05-19. Resultatet sammanställs och analyseras och resultatet agerar underlag 

till ett förslag på ny kalibreringsrutin för Norra Norrbotten. 

5.4.5. Påverka attityder och hantera förändringsmotstånd 

Generellt sett är den upplevda attityden från operatörer positiv gällande de förändringar som testats. 

För att hantera förändringsmotstånd är det viktigt med delaktighet, något som funnits i åtanke under 

hela examensarbetesprocessen. Förändringsmotstånd har påverkats genom att merparten av 

operatörslagen vet att ett examensarbete i form av ett förbättringsprojekt drivs samt att majoriteten av 

lagen också kontaktats under projektet för intervjuer och observationsstudier. Alla lag som deltar i 

experiment informeras om vilken förändring som ska genomföras samt varför det är intressant att 

undersöka.  Respektive lag har även fått möjlighet att tycka till om upplägget eftersom de har 

erfarenhet av att arbeta med maskinerna vilket författarna saknar samt att de även fått regelbunden 

återkoppling om vilka resultat försöket har gett för att öka informationsspridningen.  

5.4.6. Verifiera resultat 

Från genomförda experiment samt från enkätstudien erhölls resultat för att påvisa i vilken utsträckning 

respektive lösningsförslag påverkar bland annat standardavvikelsen.   
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Mäthjul 

Mäthjulsstudien på lag 1619 visade att detta lag förbättrade sin standardavvikelse genom att enbart 

övergå från ett enkelhjul till ett dubbelhjul. I Figur 5.15 visas modulträffen för ett avverkningsobjekt 

avverkat med det dubbla och omlottmonterade mäthjulet.  

 

 
Figur 5.15 – Modulträff för lag 1619 med dubbelt omlottmonterat mäthjul. 

 

Resultatet från mäthjulsexperimentet visar att lag 1619 hade en standardavvikelse på 1,90 centimeter 

vilket är betydligt lägre än årsmedelstandardavvikelse för samma lag som var 2,79 centimeter. Laget 

hade dessutom i årsmedelberäkningen ett undermål på 4,11 procent, bara genom att minska 

standardavvikelsen har laget nu ett undermål på endast 0,87 procent. Bästa andel inom sju centimeter, 

MTOB, har också förbättrats från 82 procent till 93 procent. Laget har med nuvarande 

kapfönsterinställningar en centrering kring 4,85 centimeter vilket gör att de även är bra centrerade för 

att inte heller generera undermål. 

 

Att mäthjul har betydelse anses därmed vara verifierat men författarnas rekommendation är att göra 

ytterligare verifieringsförsök i första hand på John Deere men även på andra maskintillverkare för att se 

om liknande resultat går att nå endast genom byte av mäthjul.  

Minskat kapfönster och individuell centrering 

Kapfönster- och centreringsexperimentet på lag 1511 resulterade i både minskad standardavvikelse och 

minskat undermål. I Figur 5.16 visas modulträff för lag 1511 från experimentperioden och 

histogrammets utseende visar att processen är centrerad kring kapfönstret på 8 centimeter samt att få 

stockar är registrerade som undermål.  
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Figur 5.16 – Modulträff för lag 1511 med minskat kapfönster och ny centrering. 

 

Lag 1511 hade en standardavvikelse på 4,31 centimeter när de använde ett 4 centimeter brett 

kapfönster. Från och med omställningen till 2 centimeters kapfönster för lag 1511 i november 2013 

minskade standardavvikelsen till 3,59 centimeter och har alltså i och med omställningen till 1 

centimeter minskat standardavvikelsen ytterligare till 2,62 centimeter. Med den nya 

kapfönstercentreringen resulterar lagets avverkning i 1,12 procent undermål vilket är en klar förbättring 

från årsjämförelsen där lagets genomsnittliga undermål var 4,77 procent.  Om minskningen i 

standardavvikelse vid senare analys visar sig vara ihållande behöver nya kapfönstercentrerings-

inställningar beräknas så att processen flyttas närmare önskat modulvärde så att andelen övermål 

minskar. Under försöket upplevde laget vissa problem med det smala kapfönstret och var tvungna att 

minska inmatningshastigheten för att underlätta för skördaren att hitta kapfönstret. Dock ansåg 

skördarförarna att det i övrigt hade gått bra att minska kapfönstret till endast 1 centimeter.  

 

I figuren visas även att på grund av att kapfönstret ställts upp till 8 centimeter i centrering registreras 

stockar på -8 och -9 centimeter. Troligtvis är dessa stockar egentligen övermål till en annan modul men 

att de analyseras som undermål vilket gör att andelen undermål blir något större än den borde enligt 

beräkningarna. Detta är en risk att beakta så att kapfönstret inte ställs upp allt för högt så att andelen 

övermål blir orimligt stort, denna risk bör dock minska genom ett arbete mot att även minska 

standardavvikelsen för respektive lag.  
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Experimentet har verifierat att det är möjligt att minska standardavvikelse genom att minska 

kapfönsterbredden samt att undermål går att minimera genom att ändra centreringsinställningar 

individuellt för varje lag beroende på respektive lags standardavvikelse.  

Kalibrering 

Från enkätstudien erhölls totalt sex svar från den kalibreringsenkät som skickades ut till samtliga lag. 

Detta ger en svarsfrekvens på ca 20 procent vilket är lågt men anses acceptabelt eftersom syftet med 

enkäten var att få ett underlag till en framtida kalibreringsrekommendation samt att skördarförarna 

själva gavs möjlighet att reflektera över sin kalibrering och för att påviska skillnader i kalibreringsrutin 

mellan lag. Enkäten skickades till VMF för att de skulle få ge en bild av hur de ansåg att kalibrering bör 

genomföras som sedan jämförs deras svar med svar från skördaroperatörerna. Resultatet från 

enkätstudien bekräftar att det inte finns någon enhetlig kalibreringsrutin för Resultatområde Norra 

Norrbotten och att det kan vara bra att införa en standard för att få en mer pålitlig kalibrering. 

Resultatet från enkäten presenteras i sin helhet i Bilaga 7, men de viktigaste resultaten presenteras 

kort.  

 

Samtliga lag anser att kalibrering bör göras vid temperaturförändringar och majoriteten av lagen 

uppger också att kalibrering bör göras om beståndet förändras samt vid byte av avverkningsobjekt 

vilket också överensstämmer med svar från VMF. Fyra av de svarande lagen uppger att alla bör ha 

jämlikt kalibreringsansvar och de övriga lagen anser att en person ska ha huvudansvar, ett av dessa lag 

tillägger dock att alla ska kunna kalibrera. Hur stort antal träd som ska vara underlag för kalibrering 

varierar mellan fem till tio träd där VMF har svarat åtta, nio eller tio träd. Resultatet från de påståenden 

som ställdes i enkäten där respondenterna fick gradera ett antal utförandeparametrar, där 5 var mycket 

viktigt och 1 var helt oviktigt, visar att VMF anser att dessa parametrar är viktigare än vad 

skördaroperatörerna tycker, se Tabell 5.15. 

.  
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Tabell 5.15 – Resultat från enkätstudien där respondenterna graderat ett antal utförandeparametrar. 

Påstående Medel för operatörer VMF 

Säkerställa att mätkroken går hela vägen in i 

stockänden tills det tar stopp 
3,7 5 

Säkerställa att mätkroken fästes i "mitten av 

lutningen" vid eventuellt snedkap 
3,5 5 

Säkerställa "fri lejd" för måttbandet genom att ta 

bort hinder 
5,0 5 

Säkerställa en 90 graders klavning genom att börja 

med den "horisontella klavningen" först för att sedan 

från denna utgångspunkt vrida klaven 

3,7 5 

Säkerställa en representativ klavning genom undvika 

olämpliga måttställen såsom kvistknölar eller dylikt 
4,9 5 

Säkerställa ett representativt medelvärde vid 

klavning genom att beakta timmerstockars ovalitet 
4,1 5 

Säkerställa ett representativt medelvärde vid 

klavning genom att beakta barkavskav 
4,7 5 

 

De skillnader som finns i kalibreringen styrker att det finns ett behov av en sammanställning av en egen 

kalibreringsrutin för Sveaskog. Att införa en kalibreringsrutin för i första hand resultatområde Norra 

Norrbotten men även för Sveaskog i stort anser författarna vara relevant för att öka robustheten mot 

förändringar i exempelvis temperatur och bestånd. Det är viktigt att kalibreringen genomförs på 

korrekt sätt för att ett lag ska klara av att producera timmer med en låg standardavvikelse. Utifrån 

kalibreringsenkäten samt jämförelse med svar från VMF presenteras författarnas kalibrerings-

rekommendation 

 

 Skördaren bör kalibreras vid temperaturförändringar, byte av avverkningsobjekt och vid 

förändrat bestånd 

 En person bör ha huvudansvar för kalibreringen 

 Bokför genomförd kalibrering i loggbok så att det finns lättillgängligt 

 Kalibrera minst en gång om dagen, oftare vid stora temperaturförändringar 

 Kalibrera med minst sju träd som underlag, kapade vid samma tillfälle 

 Kalibrera rotstocken för sig och använd rotstockskompensation 

 Kontrollera måttband och dataklave en gång i veckan 

 Var noggrann med längdmätning och fäst kroken ordentligt 

 Var noggrann med klavning och ta hänsyn till trädets ovalitet och eventuellt barkavskav 
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5.5. CONTROL 
Control-fasen går ut på att standardisera framtagna lösningar och säkerställa att de efterföljs. Ingående 

steg i Control-fasen är att standardisera processen och arbetssättet, utforma och planera styrningen, 

slutlig uppföljning och verifiering, slutrapportering och överlämnande samt att dela erfarenheter. 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Detta kapitel upprättas således för att detta förbättringsprojekt kan anses 

vara framgångsrikt i och med att resultatet från de föreslagna åtgärderna har visat sig bära frukt.  

5.5.1. Standardisera processen och arbetssättet 

För att införa och standardisera föreslagna förbättringsåtgärder krävs vidare arbete och till viss del 

vidare studier. För mäthjulet behövs vidare studier för att undersöka om det finns liknande 

dubbelhjulslösningar för andra maskintillverkare än John Deere. För befintliga John Deere maskiner är 

rekommendationen att byta till tvärställda dubbelhjul och fortsatt utvärdera effekten samt se över så 

och undersöka om resultatet är ihållande över säsong.  För kapfönstret bör kapfönsterbredden initialt 

minskas till 2 centimeter vilket författarna anser går att göra utan vidare studier. För de maskiner där 

det är möjligt att ytterligare minska kapfönstret till 1 centimeter bör detta göras för att ha en så låg 

kapfönsterbredd som möjligt utan att tappa allt för mycket i produktionstakt genom minskad 

inmatningshastighet eller att skördaren har stora problem att hitta kapställe. Nya 

kapfönstercentreringsinställningar bör beräknas för samtliga lag samt att det standardiseras hur ofta 

dessa beräkningar ska uppdateras.  

 

Det finns en risk att uppnådda resultat inte standardiseras och används i processen. Risken är störst för 

kalibreringen eftersom det handlar om ett förändrat arbetssätt medan det är lättare att standardisera 

vilket mäthjul som ska användas eller hur kapfönsterinställningen och centeringen ska ställas in. För 

kalibreringen bör operatörerna utbildas för att ge en gemensam information om kalibreringen samt ge 

ytterligare utrymme för gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur en optimal kalibrering 

bör genomföras. Det saknas idag instrument för att felsäkra kalibreringen för att det inte finns några 

inbyggda larmsystem i skördaren som talar om när det finns kalibreringsbehov. Det är dessutom viktigt 

att variationen även i fortsättningen uppmärksammas av chefer och avverkningsledare samt att 

respektive lag regelbundet får feedback på hur de avverkar.  

5.5.2. Utforma och planera styrningen 

Hur styrningen av processen ska gå till i detalj lämnas åt Sveaskog att utreda. Författarnas 

rekommendation är att använda sig av det framtagna Excel-dokumentet med tillhörande 

rutinbeskrivning som överlämnats vid slutredovisning på Sveaskog i Piteå 2014-06-05. Författarna till 

examensarbetet rekommenderar också att Sveaskog utformar mål för avverkningsprocessen. Utöver 

det är författarnas rekommendation att Sveaskog upprättar en rutin för en frekvent återkoppling till 

samtliga lag så att de regelbundet får information om hur de presterar. Vid intervjuer av skördarförare 

framkom att informationsåterkopplingen i dagsläget är bristfällig och att det är svårt att förbättra sig 

om det inte är tydligt att något är fel så även detta bör ingå i en framtida styrning.  
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5.5.3. Slutlig uppföljning och verifiering 

Syftet med förbättringsprojektet är uppfyllt i och med att tänkbara mönster i SDC datamaterialet är 

utrett samt att förslag för att minska undermål och kapningsrelaterad längdvariation föreslagits. Den 

slutgiltiga uppföljningen och verifieringen av förbättringsprojektet lämnas således åt Sveaskog att 

uppfölja i de fall de väljer att implementera förbättringsförslagen då effekterna av föreslagna åtgärder 

med fördel studeras under längre tid på grund av skiftande förutsättningar. Författarnas 

rekommendation för uppföljningen är att använda sig av det framtagna Excel-dokumentet med 

tillhörande rutinbeskrivning som överlämnats vid slutredovisning på Sveaskog i Piteå 2014-06-05. 

 

Undermålet på årsjämförelsen visade sig vara 9,72 procent istället för 5,5 procent som beräknades för 

november månad år 2013. Om besparingspotentialen beräknas efter undermålet på årsjämförelsen är 

besparingspotentialen istället 890 000 kr. Vad den verkliga besparingspotentialen blir för Sveaskog 

Norra Norrbotten är svårt att säga eftersom denna beräkning dels bara är baserad på stockar 

levererade till i huvudsak en kund. Resultatet från denna kund kan antas spegla hur leveranser till andra 

kunder ser ut eftersom de studerade lagen ofta levererar till fler kunder och i så fall blir den verkliga 

besparingspotentialen större än vad som först beräknades, förutsatt att undermålet minskar till 

maximalt en procent.   

5.5.4. Slutrapportering och överlämnande 

Examensarbetesrapporten, vilken ni nu läser i, anses motsvara de förväntningar på slutrapportering 

som finns beskrivet i Sörqvist & Höglund (2007).  

5.5.5. Dela erfarenheter 

Under förbättringsprojektet har det gång på gång visat sig att skogsbruket vida skiljer sig från den 

traditionella råvaruindustrin och industrier överlag, bland annat vad gäller fabriksmiljön. Skogsbrukets 

fabrik är i ständig rörelse och måste anpassas efter råvarorna och inte tvärtom vilket normalt råder, 

något som bidrar med utmaningar och manar till kreativitet och nytänkande. I projektet planerades 

exempelvis ett faktorförsök där samtliga faktorer skulle testas i ett gemensamt försök. Detta visade sig 

dock inte vara praktiskt lämpligt då de utvalda faktorerna alla berörde maskinlagens robusthet på olika 

sätt vilket då inte genererar en förändrad standardavvikelse på kort sikt utan behöver testas 

faktorseparat med ett längre tidsintervall. Att eftersträva robusthet växte därefter fram som det 

självklara målet för Sveaskogs avverkningsprocess. Den datastudie i SDC som utförts visade med sina 

resultat också stöd för denna tanke genom att de bättre presterande maskinlagen särskilde sig från de 

övriga på just denna punkt. De bättre lagen uppvisade en stabil standardavvikelsekurva över tid, 

oavsett säsongs- eller avverkningsobjektsförändring, vilket inte var fallet för de sämre presterande 

lagen. Ytterligare ett verifieringsförsök planerades och genomfördes för lag 1826 där de skulle testa alla 

identifierade faktorer samtidigt men där uppstod en kommunikationsmiss i hur kapfönstret skulle 

ställas in vilket ledde till att datamaterialet inte gick att analysera på önskat sätt. Att experimentera i 

skogsbruket kräver noggranna förberedelser men trots det kan det gå fel och experimenten blir 

dessutom mer svårövervakade då det inte sker i en fabrik utan på plats i naturen. I det stora hela har 

fallstudien dock fortlöpt som planerat och de förbättringsförslag som framkommit under denna studie 

har alla bidragit direkt eller indirekt till en ökad robusthet. 
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 Att ha dubbla mäthjul framför enkla har visat sig bidra till ökad robusthet. Att omlottplacera 

dubbla mäthjul har visat sig ytterligare öka robustheten något. 

 Att ha en noggrann och högfrekvent kalibreringsrutin har logiskt nog också utskilt sig som en 

väg till ökad robusthet. Att framhålla vikten av ett gott kalibreringsförfarande är därför en 

nödvändig uppgift för samtliga inblandade parter. Ett steg i denna riktning är att stimulera till 

en ökad erfarenhetsåterföring mellan maskinlagen gällande då exempelvis 

kalibreringsförfarandet, då den samlade erfarenheten har visat sig vara mycket stor hos 

Sveaskogs interna och externa maskinlag. Ett öga bör också hållas på den senaste forskningen 

från Skogforsk som visar att nya kalibreringshjälpmedel, så som temperaturlarm och dylikt är 

på ingång, något som ytterligare skulle bidra till upprätthållandet av en god kalibrering. 

 Att ställa ned kapfönstret från den nuvarande standarden 4 centimeter till antingen 2 eller 1 

centimeter, beroende på skördarnas ingående kapacitet, har också visat sig bidra till en 

minskad variation. Med dagens högteknologiska skördare ökar ständigt möjligheterna till en 

ökad precision i utförandet och bör utnyttjas därefter. I de fall skördare inte klarar av en 

kapfönsterstorlek på 1 centimeter är det enligt John Deere-tekniker Erik Kindlund teoretiskt 

möjligt att alterera med skördarens produktionsinställningar för att möjliggöra detta. Dock 

behöver en ökad precision alltid ställas i relation till produktivitetsförändring. 

 Att maskinlagspecifikt förändra kapfönstrens centrering berör dock robustheten mer indirekt 

då centreringen direkt påverkar andelen undermål, vilket från både Sveaskogs och dess 

kunders perspektiv är det som genererar kvalitetsbristkostnader. Att eftersträva robusthet bör 

således betraktas endast som ett medel för att minimera undermål och dess kostnader och 

samtidigt hålla övermålet så lågt som möjligt. Att använda sig av maskinlags centrering på 

kapfönster tillsammans med deras undermål blir därför ett effektivt sätt att kommunicera ut 

resultat och stimulera till ytterligare robusthetsåtgärder hos maskinlagen.  

 

För att exemplifiera säger vi att maskinlag X kör med kapfönster 6-7 och har ett undermål på 0 

procent och maskinlag Y kör med kapfönster 3-4 centimeter och har ett undermål på 1,3 

procent. Maskinlag X visar då sig vara redo att förflytta sitt kapfönster närmare målträff medan 

maskinlag Y behöver flytta upp sin centrering. Dock skulle maskinlag X:s prestation här rankas 

högre än maskinlag Y:s på grund av att undermål här trumfar kapfönsterscentrering rent 

kostnadsmässigt. Skulle både maskinlag X och Y ha ett undermål på 0 procent rankas det efter 

kapfönstercentrering där maskinlag Y skulle rankas högre eftersom deras centrering ligger 

närmare önskad modul. På så vis skulle ett lättförståeligt rankingsystem kunna etableras inom 

Sveaskog som stimulerar maskinlagen att ständigt förbättra sin position samtidigt som en 

grund för dialog mellan maskinlagen skapas. Positivt är också att kapfönstercentreringen 

indirekt stimulerar maskinlagen att minska sin standardavvikelse vilket knyter samman denna 

punkt med de ovanstående.   
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6. Slutsatser 
I kapitlet presenteras slutsatser utifrån examensarbetets övergripande syfte samt utifrån 

fallstudiens syfte. Dessutom presenteras den beräknade besparingspotentialen för Sveaskog 

genom införande av framtagna förbättringsförslag.  

 

Slutsats utifrån examensarbetets övergripande syfte 

Utifrån studiens övergripande syfte är slutsatsen att problemlösningsmetodiken DMAIC genom sitt 

tydliga tillvägagångssätt en mycket lämplig modell att använda för att angripa variation även inom 

Skogsbruket och dess avverkningsprocess. Denna slutsats styrks av att den ingående fallstudien 

framgångsrikt har producerat tydliga förbättringsförslag vilkas positiva effekt på standardavvikelse och 

undermål kunnat verifieras genom experiment. I och med denna fallstudiestudie har även DMAIC-

modellen visat sig lämplig att använda även utanför den traditionella industrimiljön vilket understryker 

modellens goda generaliserbarhet. 

Slutsats utifrån fallstudiens syfte 

Även fallstudiens utforskande syfte kan anses vara uppfyllt då fallstudien genom utredning av befintlig 

mät- och skördardata samt intervjustudier och experiment visat att mäthjul, kapfönsterbredd och 

kapfönstercentrering har påverkan på standardavvikelsen och därmed variationen i avverknings-

processen. Vidare är slutsatsen från studien att undermålet går att reducera genom att beräkna 

individuella kapfönstercentreringsinställningar för respektive lag. En ytterligare slutsats från fallstudien 

är att det finns behov av att standardisera kalibreringsförfarandet för att ytterligare öka avverknings-

processens robusthet. Genom att minska spridningen och dessutom minimera andelen undermål 

uppfylls viktiga kundbehov vilket rimligen bör resultera i en ökad kundnöjdhet.  
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7. Diskussion  
I följande kapitel diskuteras studiens slutsatser genom att diskutera DMAIC-cykelns funktionalitet 

inom skogsbruket vad gäller arbetsgång, resultat samt studiens förmåga att upprätthålla en god 

reliabilitet och validitet. 

7.1. Arbetsgång 
I examensarbetets början lades stor vikt vid att kartlägga områdets alla perspektiv för att skapa en god 

förståelse för problematiken vilket tog längre tid än vad som först var tänkt. Inom området fanns 

förutom Skogforsk forskning inga tidigare studier att tillgå. Det gjorde att insikten kring vad problemet 

innebar från början var låg samt att det saknades tydlig vägledning att tillgå. Det explorativa 

angrepssättet har därför lämpat sig väl för studien där författarna själva kunnat utforska lämpliga vägar 

för att utreda längdvariationsproblemet. Samtidigt har det explorativa arbetssättet ibland lett 

författarna in i återvändsgränder där exempelvis ett faktorförsök som länge planerats, i sista stund 

ströks på grund av praktiska svårigheter.  

 

Tillsammans med det explorativa syftet har det varit fördelaktigt att använda problemlösnings-

metodiken DMAIC och dess steg som ett stöd genom processen. Utan en tydlig arbetsmodell är risken 

att examensarbetet resulterat i en kartläggning utan konkret analys kring påverkande faktorer. Vid 

vissa tillfällen har det dock varit svårt att avgöra vad varje steg skulle innehålla och bestämma när det 

var dags att övergå till nästa fas. Genom processen har modellen och föreslagna steg ifrågasatts av 

författarna men det har landat i en förståelse för modellens steg och författarna finner det lämpligt att 

använda varje steg då de naturligt bygger på varandra.  

 

7.2. Resultat 
Resultatet från studien visar att DMAIC är en lämplig problemlösningsmetodik att använda och denna 

studie har i stora drag också arbetat med att lägga en grund varifrån framtida kvalitetsförbättringar 

inom Sveaskog kan ta avstamp från. Innan detta projekt startades i januari 2014 hade lag 1511 på Erik 

Levéns initiativ redan gått från kapfönsterstorlek 4 till 2 centimeter, dock utan att vidare analysera 

resultatet av detta experiment. Med hjälp av bland annat det Excel-verktyg som nu framställts kan 

Sveaskog fortsätta där denna studie avslutat och fortsätta att analysera maskinlagens prestationer mer 

ingående och därmed stimulera till att ytterligare förbättringsarbeten initieras.  

 

Det är möjligt att författarna sannolikt kommit till fram till liknande slutsatser även utan användningen 

av förbättringsmetodiken DMAIC för denna specifika fallstudie. Dock har DMAIC som modell enbart 

upplevts positivt för att utreda variationsproblem inom skogsbruket och rekommenderas som 

arbetssätt för vidare studier. Författarnas förväntningar inför arbetet var att få tillämpa kvalitetsverktyg 

så som försöksplanering och styrdiagram men halvvägs in i projektet upptäcktes att det som påverkade 

variationen mest var efter liknelsen med äppelträdet de lägre hängande frukter som inte behövde så 

avancerade verktyg för att upptäckas. I takt med att de lägre frukterna plockas ökar dock ständigt 

behovet av mer avancerade verktyg och analysmetoder. I skogsbruket behövs fokus på kvalitet och 



70 
 

kundnöjdhet och det har varit märkbart att skogsbruket inte haft tydliga incitament att förbättra 

avverkningsprocessen med avseende på variation innan kunderna börjat ställa krav. För Sveaskog del 

kan därför behovet av ramverk såsom DMAIC i framtiden anses mer och mer värdefulla att bruka för att 

ständigt kunna förbättra sin avverkningsprocess, maskinlagens robusthet och kundernas nöjdhet. 

 

7.3. Reliabilitet och validitet 
För att öka studiens trovärdighet har reliabilitet och validitet funnits i åtanke genom hela studien. De 

reliabilitets- och validitetshöjande åtgärder som vidtagits under projektet, band annat att följa DMAIC-

metodikens steg enligt Sörqvist & Höglund, (2007) och att flera informationskällor använts, både i form 

av litteraturkällor men också flertalet intervjuer och observationer, anses av författarna vara tillräckliga 

för att säkerställa att resultatet är riktigt utifrån den metodik som använts. Resultatet går att upprepa 

genom att använda samma sökkriterier i SDC och troligtvis skulle resultatet bli liknande om studien 

istället genomfördes på ett annat av Sveaskogs resultatområden alternativt hos något annat 

skogsbruksföretag. Reliabiliteten har stärkts genom användandet av DMAIC-strukturen som stöd för 

det explorativa syftet då DMAIC uppmanar till att motivera val och ständigt reflektera kring validiteten 

och säkerställa att studien mäter det den är avsedd att göra.  DMAIC-modellen rekommenderar även 

att använda vedertagna analysverktyg för att analysera insamlat datamaterial vilket antas bidra till 

både ökad reliabilitet och validitet.  

 

Till viss del finns osäkerhet i verifieringsförsöken eftersom det endast genomförts ett försök för varje 

faktor. För att ytterligare öka reliabiliteten skulle experimenten behöva upprepas samt pågå under 

längre tidsperiod, förslagsvis under ett år för att se hur resultatet påverkas av exempelvis säsongsskifte 

och avverkningsobjekt och om teorin om robusthet är korrekt. Författarna anser att resultaten är 

pålitliga men att det är rimligt att ytterligare stärka uppnådda resultat innan en omfattande 

standardiseringsprocess inleds.  

 

Resultaten både från studiens övergripande syfte och från fallstudiens syfte anser författarna är 

generaliserbara. Att använda DMAIC-metodiken även i framtida förbättringsprojekt är möjligt att göra 

både inom skogsbruket men också för skogsindustrin. Resultatet utifrån fallstudien behöver delvis 

vidare studier för att fastställa generaliserbarheten men författarna tror att det till stor del är 

generaliserbara resultat som är giltiga för samtliga skogsbruksföretag. Eftersom lösningarna inte heller 

är speciellt tekniskt avancerade är det möjligt för andra skogsbruksföretag eller andra områden inom 

Sveaskog att med enkla medel testa föreslagna lösningar.  
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7.4. Uppslag till vidare studier 
Detta examensarbete är ett första steg mot att minska variationen i avverkningsprocessen men 

flertalet uppslag till problem som går att likna vid högre hängande frukter har identifierats under 

projektets gång såsom exempelvis att experimentera med skördarinställningar, gå vidare att undersöka 

ytterligare mäthjulskonstruktioner och -lösningar samt att vidare undersöka tillvägagångssätt att 

möjliggöra ett mer robust kalibreringsförfarande bland annat genom förändring av kalibreringsverktyg 

eller tillägg av kalibreringshjälpmedel. Utöver detta behöver vissa förbättringsförslag vidare studier 

innan de kan standardiseras, exempelvis om lösningarna är användbara på alla maskintyper samt att 

kalibreringsrutinen kan behöva vidare studier för att statistiskt säkerställa hur en god kalibrering bör 

utföras och jämföra detta med maskintillverkarnas rekommendationer samt undersöka hur 

kalibreringen påverkar maskinen beroende på hur beräkningsalgoritmen för kalibrering ser ut.  Klart är 

att skogsbruksföretagen kontinuerligt behöver söka efter nya sätt att ständigt förbättra 

avverkningsprocessen och sin förmåga att leverera Rätt från skogsbruket. 
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Bilaga 1 – Modulträffar från november 2013 till Jutos Timber  

 

Graferna nedan visar längd på inmätt talltimmer vid Jutos Timber. Modulträffarna representerar 

utfallet från november 2013.  

 

 
T.v. maskinlag 1711, t.h. maskinlag 1712 

 

 
T.v. maskinlag 1612, t.h. maskinlag 1622 

 

 
T.v. maskinlag 1826, t.h. maskinlag 1827 
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Bilaga 2 – Ishikawa-diagram 

För att utreda orsaker till variation upprättas ett Ishikawa-diagram med hjälp av metoden 7M.  
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Bilaga 3 – Beräkningsmall i Excel 
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Bilaga 4 – Modulträffar, årsvis, uppdelat på maskinlag 

 

I Figurerna nedan visas modulträffar för samtliga analyserade lag under tidsperioden 2013-03-18  till 

2014-03-18 där kapfönsterinställningar för respektive lag är detsamma eftersom alla levererar till 

kunden Jutos Timber (förutom lag 1511 som levererar till Rolfs Såg). I figurerna syns dock att spridning 

och centrering inte överrensstämmer mellan de olika lagen.  
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Bilaga 5 - Intervjufrågor 

 Vilken maskintyp har ni? 

o Vilket aggregat är det på maskinen? 

 Vilket mäthjul använder ni? 

 Har laget erfarenhet av andra skördartillverkare än den ni kör med nu? 

 Har ni några speciella maskininställningar? 

 Hur ser er kalibreringsrutin ut? 

 Hur ser er underhållsrutin ut? 

 Är ni kvalitetssäkrade? 

 Hur tycker ni att informationsåterkopplingen är? 

o Från VMF? 

o Från Sveaskog? 

 När upplever ni svårigheter med avverkningen? 

o Avverkningsobjekt? 

o Säsong? 

o Geografisk plats? 

 Finns det något speciellt som ni gjort för att förbättra maskinen, rutiner…? 

 Har ni någon speciell skördarmetodik som är viktig för resultatet? 

 Övrigt? 
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Bilaga 6 – Enkät gällande kalibreringsrutiner 

Kalibreringsrutin för lag inom RO Norra Norrbotten 

Hej, vi är två examensarbetare i ledning av Erik Levén och har undersökt avverkningsprocessen under 

det senaste året och är nu i fasen att ta fram förbättringsförslag. En faktor som påverkar spridningen är 

hur noggrant och frekvent kalibreringen utförs. Vi vill med hjälp av Er ta fram den bästa 

kalibreringsrutinen för RO Norra Norrbotten. Vi är tacksamma för Ert deltagande då resultatet av 

denna enkät kommer att användas i ett förbättringsförslag. Diskutera gärna med era kollegor i 

maskinlagen och ge ett gemensamt svar för respektive lag.  

 

För att säkerställa en god representation inom RO Norra Norrbotten vill vi gärna att ni anger vilket lag 

ni tillhör. Information om lagtillhörighet kommer självklart hållas helt anonymt då det samlade 

resultatet av era svar kommer sammanställas till ett gemensamt förslag. Enkäten tar endast 5-10 

minuter att besvara så vi hoppas att ni både vill och kan ta er tid!  

 

Tack på förhand! 

 

Jakob och Sofia 

 

Frågor gällande kalibreringsorsak, -rutin, -frekvens, och -antal: 

Svaren kommer från lag: ___________________________________________ 

 

1. När bör skördaren kalibreras? (fler svar är möjliga) 

Byte av operatör 

Ny dag 

Tid på dygnet 

Temperaturförandringar 

Byte av avverkningsobjekt 

Förändrat bestånd 

Övrigt________ 

 

2. Vem bör kalibrera skördaren? 

1 person bör ha huvudansvaret för kalibreringen 

2 personer bör ha huvudansvar för kalibreringen 

Alla bör ha jämställt kalibreringsansvar 

Övrigt? ___________________________ 

 

2. Hur bör kalibreringsorsak, -frekvens och -antal bokföras? 
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Kalibrering behöver inte bokföras 

Kalibrering bör loggföras gemensamt i en loggbok eller dylikt 

Kalibrering bör ha 1 ansvarig person som loggför, planerar och utreder kalibreringsbehov 

Övrigt?____________________ 

 

3. Hur bör kalibreringsrutinen upprätthållas och ständigt förbättras inom och mellan maskinlag? 

 

_______________________________________________ 

 

3. Hur ofta bör skördarens kalibrering kontrolleras per trädslag?  

Flera gånger per dag 

Minst en gång om dagen 

4 gånger per vecka 

3 gånger per vecka 

2 gånger per vecka 

1 gång per vecka 

Övrigt___________ 

 

4. Om kalibreringsbehov uppstår, hur många träd bör användas som kalibreringsunderlag? 

1 träd 

2 träd 

3 träd 

4 träd 

5 träd 

6 träd 

7 träd 

8 träd 

9 träd 

10 träd 

fler än 10 träd 

 

5. Har ert maskinlag någon gång kalibrerat rotstockskompensationen? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om ja i fråga 5. 

5.1. Hur säkerställs att rotstockskompensationen är korrekt kalibrerad på bästa sätt? 

 

___________________________________ 
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Frågor gällande mätinstrument och utförande: 

6.1. Hur ofta bör dataklaven kontrolleras? 

Flera gånger per dag 

1 gång per dag 

4 gånger i veckan 

3 gånger i veckan 

2 gånger i veckan 

1 gånger i veckan 

Varannan vecka 

Var tredje vecka 

1 gång i månaden 

Varannan månad 

Varje kvartal 

1 gång i halvåret 

1 gång per år 

Övrigt__________________ 

 

5.2. Hur ofta bör måttbandet kontrolleras? 

Flera gånger per dag 

1 gång per dag 

4 gånger i veckan 

3 gånger i veckan 

2 gånger i veckan 

1 gånger i veckan 

Varannan vecka 

Var tredje vecka 

1 gång i månaden 

Varannan månad 

Varje kvartal 

1 gång i halvåret 

1 gång per år 

Övrigt__________________ 

 

5.  Gradera hur viktigt följande utförandeparametrar är för en god kalibrering, där 5 är mycket 

viktigt, 4 viktigt, 3 ganska viktigt, 2 inte så viktigt, 1 helt oviktigt. 

1. Säkerställa att mätkroken går hela vägen in i stockänden tills det tar stopp. 

2.  äkerställa att mätkroken fästes i “mitten av lutningen” vid eventuellt snedkap. 

3. Säkerställa fri lejd för måttbandet genom att ta bort hinder i form av snö, kvistar eller dylikt. 

4.  äkerställa en 90 graders klavning genom att börja med den “horisontella klavningen” först och från 

denna utgångspunkt sedan vrida 90 grader. 
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Bilaga 7 – Resultat från kalibreringsenkät 

Svar från genomförd enkätstudie. I tabellerna presenteras de svar som inkommit från 
operatörslag samt från VMF. Svar från VMF presenteras med färgad bakgrund.   
 

När bör skördaren kalibreras? 
 

Svarsalternativ Svar 

Byte av operatör 
       

 

Ny dag 
       

 

Tid på dygnet 
       

 

Temperaturförändringar x x x x x x x x 

Byte av 
avverkningsobjekt 

x x x x x 
  

 

Förändrat bestånd x x x x x x 
 

 

Övrigt: 
Slitage på mäthjulet 

Lång tid sedan man körde träslaget senast 

 
Vem bör kalibrera skördaren? 

 

Svarsalternativ Svar 

1 person bör ha huvudansvaret för kalibreringen x x 
  

 

2 personer bör ha huvudansvaret för kalibreringen 

    
 

Alla bör ha jämställt kalibreringsansvar x x x x x 

Övrigt: 1 person men alla måste kunna 

 
Hur bör kalibreringsorsak, -frekvens och -antal bokföras? 

 

Svarsalternativ Svar 

Kalibrering behöver inte bokföras x 

  
Kalibrering bokförs av 1 ansvarig person som loggför, planerar 

och utreder kalibreringsbehov 
x x  

Kalibrering bokförs gemensamt där alla loggför, planerar och 
utreder kalibreringsbehov 

x x x 

Övrigt: 

Kalibrering logg/orsak sparas i 
skördardatorn 

Registreras redan i datorn 

Hur bör kalibreringsrutinen upprätthållas och ständigt förbättras inom oh mellan maskinlag? 
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Svar 

Nej i och med certifieringen av maskinen så uppföljs och kontrolleras kalibreringen av vmf och oss 

maskinförare 

Skulle vilja få löpande feedback på modulträffar tex, kanske i prolog. 

Bra dialog, regelbundna kontrollmätningar och ordentlig mätning. 

Kontroll stammarna kommer ju auto. 

Prata med varandra om provstammar hur det har varit. 

Viktigt är att veta vad det är för stammar som används vi kalibrering, så att det aldrig kommer med 

några "skitsamma" som ligger sedan tidigare i skördardatorn, samt man har huvudet med sig när man 

är ut och mäter stammar (om man är kvalitetssäkrade) så att man tänker på vilken längd stocken har, 

dom vet oftast vilket övermål stocken ska ha, har inte med frågan att göra men jag skrev det här för jag 

tycker det är viktigt 

 
Hur ofta bör skördarens kalibrering kontrolleras per trädslag? 

 

Svarsalternativ Svar 

Flera gånger per dag 

 
 

Minst en gång om dagen x x 

4 gånger per vecka 

 
 

3 gånger per vecka x  

2 gånger per vecka 

 
 

1 gång per vecka x x 

Övrigt: 

Den kontrolleras flera gånger genom provträden. 

Provträds kontroll utförs minst 4 gånger per dag 

Normalt 1 gång. Oftare vid temperaturväxlingar 
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Om kalibreringsbehov uppstår, hur många träd bör användas som kalibreringsunderlag? 
 

Svarsalternativ Svar 

1 träd 

    2 träd 

    3 träd x 

   4 träd 

    5 träd x x 

  6 träd x x 

  7 träd x x x 

 8 träd x x x 

 9 träd x x x 

 10 träd x x x x 

Fler än 10 träd 

     
 
 

Har ert maskinlag någon gång kalibrerat rotstockskompensation? 
 

Svarsalternativ Svar 

Ja x x x x x 

Nej x 

    Vet ej x 
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Hur säkerställs att rotstockskompensationen är korrekt kalibrerad på bästa sätt? 

Svar 

Kontroll av rotstock. 

Vi litar på dator / klave +fältkontroller av oss 

Man ser ju hur rotstockarna mäts vid kontrollmätningen, kommer en separat 

kalibreringsruta för rotstockarna, så har du tillräckligt många rotstockar att 

kalibrera på så ska det bli bra. 

Man kalibrerar flera träd åt gången för att säkerställa mätningen. Vid felresultat 

kalibreras trädslaget på nytt. 

Mätning 

Hur ofta bör dataklaven kontrolleras? 

Svarsalternativ Svar 

Flera gånger per dag 
     

 

1 gång per dag 

     
 

4 gånger i veckan 

     
 

3 gånger i veckan 

     
 

2 gånger i veckan 

     
 

1 gång i veckan x x x x x x 

varannan vecka 

     
 

var tredje vecka 

     
 

1 gång i månaden x 

    
 

Varannan månad 

     
 

Varje kvartal x 

    
 

1 gång i halvåret 

     
 

1 gång per år 

     
 

Övrigt 
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Hur ofta bör måttbandet kontrolleras? 

 

Svarsalternativ Svar 

Flera gånger per dag 

   
 

1 gång per dag 

   
 

4 gånger i veckan 

   
 

3 gånger i veckan 

   
 

2 gånger i veckan 

   
 

1 gång i veckan x x x x 

varannan vecka 

   
 

var tredje vecka 

   
 

1 gång i månaden x x 

 
 

Varannan månad 

   
 

Varje kvartal x 

  
 

1 gång i halvåret 

   
 

1 gång per år 

   
 

Övrigt 
1 gång/vecka med måttband, 

1 gång/dag med digitape 
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Gradera hur viktigt följande utförandeparametrar är för en god kalibrering, där 5 är mycket viktigt, 
4 viktigt, 3 ganska viktigt, 2 inte så viktigt, 1 helt oviktigt. 

 

Påstående Svar Medel VMF 

Säkerställa att mätkroken går hela vägen in i 

stockänden tills det tar stopp 
5 3 5 2 2 5 4 3,7 5 

Säkerställa att mätkroken fästes i "mitten av 

lutningen" vid eventuellt snedkap  
4 3 2 4 4 4 3,5 5 

Säkerställa "fri lejd" för måttbandet genom att ta 

bort hinder 
5 5 5 5 5 5 5 5,0 5 

Säkerställa en 90 graders klavning genom att 

börja med den "horisontella klavningen" först för 

att sedan från denna utgångspunkt vrida klaven 

3 3 5 4 2 5 4 3,7 5 

Säkerställa en representativ klavning genom 

undvika olämpliga måttställen såsom kvistknölar 

eller dylikt 

5 5 4 5 5 5 5 4,9 5 

Säkerställa ett representativt medelvärde vid 

klavning genom att beakta timmerstockars 

ovalitet 

3 4 5 5 3 5 4 4,1 5 

Säkerställa ett representativt medelvärde vid 

klavning genom att beakta barkavskav 
5 5 4 5 5 5 4 4,7 5 
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Bilaga 8 - Beskrivning av examensarbetets arbetsfördelning  

Under arbetets gång har internetverktyget Google Docs använts som huvudsaklig ordbehandlare vilket 

bistått författarna att möjliggöra en jämställd arbetsprocess där författarna simultant kunnat skriva i 

samma dokument. Var den ena författaren slutat och den andre börjat är därmed omöjligt att 

utkristallisera på ett rättvist sätt. Arbetet har också inneburit en stor mängd diskussion och internt 

revideringsarbete vilket resulterat i att avsnitt där den ena författaren skrivit sedan ofta reviderats av 

den andra. Förhoppningsvis har detta resulterat i ett unisont språkbruk som ni läsare uppskattar. Nedan 

följer en kortare beskrivning av arbetsfördelningen för de ingående kapitlen. 

 

Kapitel 1 – Introduktion 

Detta kapitel uppkom genom ett jämställt samarbete mellan författarna. 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Detta kapitel har Sofia Tidblad haft huvudansvar för. 

Kapitel 3 - Metod 

Detta kapitel har Jakob Holmgren haft huvudansvar för. 

Kapitel 4 – Fallstudiespecifik bakgrund 

Detta kapitel uppkom genom ett jämställt samarbete mellan författarna. 

Kapitel 5 – Fallstudie 

Detta kapitel uppkom genom ett jämställt samarbete mellan författarna. 

Kapitel 6 – Slutsats 

Detta kapitel uppkom genom ett jämställt samarbete mellan författarna 

Kapitel 7 – Diskussion 

Detta kapitel uppkom genom ett jämställt samarbete mellan författarna 


