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– Sammanfattning – 

 

SAMMANFATTNING 

Munksunds sågverk är ett högeffektivt furusågverk fokuserat på tillverkning av 
kundanpassat trä. Årsproduktionen 2004 var cirka 417 000 m3 sågad vara vilket 
motsvarar omkring 2430 m3 per anställd och år. Munkssundssågens mål för år 
2009 är att öka sin produktion till 3300 m3 per man och år. Det innebär en 
ökning med cirka 36 procent jämfört med produktionen 2004.  

Syftet med detta examensarbete är att verifiera och prioritera parametrar som 
påverkar sågens effektivitet, samt att ta fram en åtgärdsplanering för att nå en 
produktionsökning med 36 procent till 2009.  

En stor del av arbetet har bestått i att analysera stopptider. Effektiviteten i 
sågprocessen har beräknats med en uppdelning mellan tillgänglighet och 
operationseffektivitet. Även skillnader i effektivitet mellan skiftlagen har 
beräknats och analyserats. Analys av tillgänglig data, egna observationer, 
intervjuer samt teorier, presenterade i kapitel 4, har legat till grund för de 
slutsatser som dragits. 

Detta arbete har utmynnat i rekommendationer på produktionshöjande åtgärder. 
Genom att genomföra föreslagna åtgärder kommer problem i sågintaget att 
kraftigt minska, därigenom säkerställs ett kontinuerligt flöde av stockar till 
såglinjerna samt en minskad stocklucka.  

Ökade möjligheter till att styra flödet i råsorteringen på det sätt som för tillfället 
anses optimalt leder till att kapaciteten ökar och stopp i såglinjerna minskar.  

Förändringar i underhållsorganisationen, med självständigt operatörsunderhåll 
samt fokusering på det tillståndsbaserade förebyggande underhållet, kommer att 
ge ökad produktion.  

En ny produktionsuppföljning kommer att ge möjligheter att följa upp och 
utvärdera utförda förändringar. Den kommer dessutom att vara ett effektivt 
verktyg för det löpande förbättringsarbetet. 
 



 

 



– Abstract – 

  

ABSTRACT 

Munksund Sawmill is a modern pine sawmill whose focus is on the production 
of customer specific sawn wood products. In 2004, 417 000 m3 of sawn goods 
were produced which corresponds to about 2 430 m3 per employee annually. 
Munksund Sawmill management aim to increase production to 3 300 m3 per 
employee annually by 2009; an increase of about 36 %. 

The purpose of this masters thesis project was to establish, verify and prioritise 
key operating parameters that in some way affect the overall efficiency of the 
sawmill. The project was also expected to suggest the improvement measures 
necessary to be able to achieve the required 36 % increase in production by 
2009. 

Much of the work has involved gathering data and analysing reasons for 
downtime. The sawing process has been broken down into individual 
operations and the overall efficiency and availability for these calculated. Any 
differences between shifts have also been documented and analysed. The 
conclusions drawn were based on the analysis of available data, observations, 
interviews and theory. 

The activities recommended to increase production in line with management 
targets center on improving the feeding of logs into the mill from temporary 
storage. This is currently the major source of problems and improvements here 
will help ensure a more continues flow of logs into the saw lines. Controlling 
the flow in the materials sorting process will also lead to an increase in capacity 
and decrease in the number of unplanned stops in the saw lines. 

Changes in the maintenance organization, implementing self-governed operator 
based maintenance, and the increasing use of preventive maintenance will also 
help increase production by reducing stoppages due to preventable machine 
breakdown. 

A new tool to help analyse production will provide opportunities to follow up 
and evaluate the effects of changes implemented. 
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Ordlista 

Post: En post beskriver vilket sågmönster som ska väljas. Den talar dessutom om 
vilken timmerklass som ska väljas samt att den rekommenderar en 
matningshastighet och stocklucka. 

Stocklucka: Avståndet mellan stockar genom sågprocessen. 

Kurvsågning: Sågklingan föler stockens eventuella krokighet vilket leder till 
större volymsutbyte. 

Keratt: Kedjetransportör försedd med medbringare. 

Matningshastighet: Med vilken hastighet stocken transporteras genom 
sågprocsserna.  
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, syfte och mål.  

1.1 Munksunds sågverk 

Munksunds sågverk är ett högeffektivt furusågverk fokuserat på tillverkning av 
kundanpassat trä, riktat framförallt till snickeriindustrin. Huvudsakliga produkter 
är utvecklat trä, torkade produkter till fönster, golv, möbler och 
limfogstillverning. Årsproduktionen 2004 var cirka 417 000 m3 sågad vara av 
furu, vilket motsvarar ca 2430 m3 per anställd och år. 

Råvaran kommer till största del från SCA´s skogar och levereras av SCA skog, 
norrbotten. Råvaruförbrukningen uppgick 2004 till cirka 798 000 m3. 

Munksunds sågverk ingår i koncernen SCA-Timber som i sin tur ingår i SCA´s 
affärsområde Forest Products. Den totala produktionskapaciteten för SCA-
Timber uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter sågade varor per år.  

Företagets målsättning är att vara ”den bästa partner avseende mixen av 
produkter, tjänster, kunskaper och information till utvalda kunder som är 
expansiva, lönsamma och kompetenta”. Företagets fokus är att utveckla anpassat 
trä till träbearbetande företag och förädla trä till träsäljande företag. 

1.2 Bakgrund 

Sågverksindustrin är en stark konkurrensutsatt marknad som under många år har 
dragits med dålig lönsamhet. För att överleva på marknaden krävs en 
kundfokuserad produktion med hög leveransprecision och kundanpassade 
dimensioner samt kvalitéer på sågade produkter. För att klara dessa krav från 
kund och samtidigt öka lönsamheten krävs en högeffektiv och flexibel 
produktion med hög utnyttjandegrad på utrustning och personal. 

SCA’s såg i Munksund önskar de närmaste åren att öka sin produktion. Detta på 
grund av att prognoser för de närmaste åren pekar på en ökad efterfrågan på 
Munksunds produkter. I dagsläget producerar de cirka 2433 m3 per man och år, 
deras mål för år 2009 är 3300 m3 per man och år. Det innebär en ökning med 
ca 36 procent jämfört med dagens produktion. För att klara uppsatta 
produktionsmål kommer det att krävas en ökad tillgänglighet samt att övriga 
effektivitetsförluster minimeras.  

I dagsläget dras produktionen med frekventa stopp med varierande längder. Det 
finns en fungerande stopptidsregistrering som registrerar alla stopp överstigande 
tre minuter men ingen regelbunden uppföljning och redovisning av registrerade 
stopp. Utöver registrerade stopp finns det ett antal parametrar som orsakar 
förluster i form av ineffektivt resursutnyttjande och kvalitetsbrister. Vilka dessa 
parametrar är och hur de bör registreras är det ingen som riktigt vet.  

För att lyckas med uppsatta mål krävs att företaget får en ökad förståelse över de 
parametrar som påverkar dess produktion, vilka förluster som uppstår, vilka 
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orsaker som ligger bakom samt hur man på ett effektivt sätt åtgärdar dessa 
förlustkällor. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att verifiera och prioritera parametrar som 
påverkar sågens effektivitet, samt att ta fram en åtgärdsplanering för att nå en 
produktionsökning med 36 procent till 2009.  

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att öka effektiviteten i såglinjerna. Detta för att 
klara framtida krav på ökad produktion. För att möjliggöra detta ska de orsaker 
som leder till produktionsförluster analyseras och brytas ned till hanterbara 
problem.  

Stopptidsregistreringen ska analyseras i syfte att klargöra om stopptiderna 
stämmer mot verkligheten, hur ofta de uppstår, vilka parametrar som orsakar 
stopptid samt hur och till vem som stopptidsregistreringen ska återrapporteras. 
Andra former av förluster ska också undersökas och ingå i återrapporteringen. 
Det ska även undersökas om, och i så fall vilka, alternativa sätt det finns att köra 
såglinjen för att för att uppnå minskade störningar och på så vis en ökad 
produktion. 

En prioritering av åtgärdspunkter för att minimera störningar och haverier och 
en åtgärdsplan för att nå uppsatta mål ska tas fram. För att uppnå största möjliga 
effekter av framtida åtgärder ska en undersökning utföras där områden viktas 
efter hur stora fördelar som ges efter investerings- och utbildningsinsatser.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att enbart innefatta sågprocessen, det vill säga allt från 
timmerbord till ströläggning. Arbetet berör heller inte verksamheten i slipen eller de 
postningsrutiner som tillämpas.  

De data som har samlats in och analyserats sträcker sig mellan januari till och 
med september 2005. Årstidernas betydelse på tillgängligheten och övriga 
effektivitetsförluster har ej tagits hänsyn till utan behandlas som att deras 
inverkan varit försumbar.  

Vid uträknande av totaleffektivitet, OEE, har kvalitetsförlusterna inte tagits med 
i beräkningarna. Detta eftersom det är svårt att bedöma hur stora dessa förluster 
är. Det finns registrerat hur stor andel som, på grund av olika avvikelser från 
målvärdet, sorteras ut. Det finns dock inget sätt att ta reda på hur stor del som 
klassas ned från en förväntad kvalité till en lägre kvalitetsklass. Hur stor del som 
huggs till finns inte heller registrerat. Eftersom inte alla kvalitetsförlusterna går att 
mäta sågs ingen mening att ta med dessa förluster i totaleffektivitetens 
beräkningar. 
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2 Presentation av sågverksprocessen 

Detta kapitel beskriver sågverksprocessen i Munksund. De delar som omfattas av 
examensarbetet beskrivs mer ingående.  

2.1 Sågverket 

SCA Timber är den del i koncernen som producerar färdigvara för försäljning av 
den råvara SCA skog levererar till sågverket. Munksunds sågverk kan delas in i 
ett antal mindre anläggningar som råvaran ska passera innan den är klar för 
leverans till kund. Dessa anläggningar är timmersortering, såg, tork och justerverk. En 
mindre del material genomgår utöver dessa en vidareförädling.  

Processen börjar vid timmerintaget där lastbilar och tåg lämnar timmer som sedan 
kvalitets- och dimensionsbedöms och sorteras i 45 olika timmerklasser. Under 
denna process barkas även timret för att bedöma råmaterialets volym och 
underlätta sågprocessen. Kvalitetsbedömningen med avseende på prissättning 
görs manuellt med hjälp av entreprenörer för att undvika partisk bedömning och 
prissättning på uppköpt virke. Kvalitetsbedömning med avseende på sortering 
sköts automatiskt. Efter timmersorteringen och barkningen har ytterligare en 
entreprenörsgrupp uppgiften att tömma sorteringsfacken, för den automatiska 
sorteringen, till ett mellanlager samt att förse sågen med rätt timmerklass.  

Sågens uppgift är att såga brädor och plankor av timret samt att sortera 
restprodukter i form av spån och flis. Virket som lämnar sågen är till största del 
sammansatt till torkpaket, men även kompakta paket för transport förekommer. 
Efter ströläggningen förvaras paketen i ett mellanlager i väntan på torkning.  

Torkningsprocessen är en tidsödande process i produktionen, för att nå önskad 
fuktkvot torkas materialet 2-25 dygn. För att göra detta med bästa möjliga 
resultat samlas idag material, av samma dimension och fuktkvot för att fylla en 
eller flera torkkammare innan torkning påbörjas. Det är med utgångspunkt från 
torkkamrarnas storlek som storlekarna på sågordrarna planeras.  

Från torkkamrarna går sedan materialet vidare till justerverket som river 
torkpaketen och kvalitetsbedömer och kvalitetssorterar varje bit ytterligare. I 
justerverket byggs även paket för färdigvara som i och med det är klar för 
försäljning.  

2.2 Sågprocessen 

Projektet berör endast sågprocessen vilket avser området från att truckförarna 
lämnat timmer på sågintagets timmerbord till att torkpaket är klara att lämna 
sågen. Sågprocessen kan beskrivas i flera delanläggningar som alla är kopplade till 
varandra utan större buffertar. Dessa delanläggningar är sågintag, såglinjer, 
råsortering och ströläggning. 

Arbetet i sågen börjar med att en sågorder, beställning av bestämd sågning, läggs 
upp på en prioriteringslista för operatörerna. En sågorder innehåller information 
om vilken såglinje den avser, hur många torkpaket som ska produceras, beräknat 
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antal stockar som åtgår samt information om vilken post som skall användas. 
Posten talar i sin tur om vilken timmerklass som skall användas, vilket 
sågmönster som ska väljas samt en maximal matning som såglinjerna förväntas 
klara av. För exempel på post se bilaga 1.  

2.2.1 Sågintag 

Sågningen börjar med att operatörerna beställer stockar av en bestämd 
timmerklass av truckförarna som kontinuerligt under körningen fyller sågintagets 
timmerbord. Sågintagets uppgift är därefter att förse såglinjerna med en 
kontinuerlig ström av stockar med en bestämd stocklucka. För detta är sågintaget 
uppdelat i två linjer, en för vardera såglinje. Funktionen på sågintagets linjer är 
identiska förutom de system som bestämmer avståndet till nästkommande stock i 
syfte att beräkna stockens inläggning för att erhålla, en av operatörerna, beställd 
stocklucka. 

När stockarna lämnar sågintaget och går in i såghuset passeras en mätram som 
automatiskt registrerar och sparar värden för att möjliggöra en senare analys av 
produktionen. I stockdata sparas värden som löpnummer, tidpunkt, längd, 
diameter, ovalitet, stocklucka och så vidare för varje stock. Om tiden mellan två 
stockar överskrider tre minuter aktiveras en stopptidsregistrering där 
operatörerna, innan de återupptar produktionen, måste ange en plats- och 
orsakskod för stoppet. I stoppdata sparas information om tidpunkt för stoppets 
start och slut samt den plats och orsak som operatörerna angett.  

2.2.2 Såglinjer 

I såghuset, se bild 1, finns två såglinjer som i grunden är identiska, men som 
efterhand trimmats mot klenare respektive grövre timmer. Idag sågas timmer av 
mindre dimensioner på såglinje 1 samtidigt som grövre dimensioner planeras till 
såglinje 2. Båda såglinjerna innehåller vardera tre maskiner för att genomföra 
processen från inkommen rundstock till sågade plankor och brädor. För 
flödesschema se bilaga 2. 
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Bild 1 Såglinje2 ses till höger med reduceraren närmast i bild. Därefter ses sågmaskinerna 
kantågen och delningssågen. Till vänster i bild ses såglinje1. 

Den första maskinen är reduceraren som reducerar stocken till ett fyrkantigt block, 
se bild 2 vars dimension är konstant genom hela posten. Det överblivna 
materialet runt blocket fräses i reduceraren till flis för att sedan säljas till SCA’s 
fabriker för pappersmassa.  

 

Blocket går därefter vidare till kantsågen som sågar och separerar kantbrädorna 
från blocket, se bild 3. Härifrån går kantbrädorna direkt till råsorteringen 
samtidigt som blocket fortsätter till den tredje och sista maskinen för ytterligare 
bearbetning.  
 
 

Bild 2 I reduceraren reduceras material utanför 
blocket till flis. 
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I delningssågen som är den sista maskinen sågas alla centrumbitar och sidobrädor 
isär, se bild 4. Här separeras även sidobrädor från resterande bitar för att styra 
dem till en egen linje i råsorteringen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.3 Råsortering 

Även i råsorteringen finns två linjer, men dessa är inte direkt bundna till varsin 
såglinje. Möjlighet finns att välja sida i råsorteringen för alla plankor och brädor 
som lämnar såglinjerna. Den standardmässiga inställningen är dock att alla 
centrumbitar från såglinje 1 och 2 styrs mot råsorteringens ena sida samtidigt som 

Bild 3 Kantsågen sågar och separerar kantbrädorna 
från resterande block. 

Bild 4 Delningssågen sågar isär resterande bitar, 
sidobräder separeras därefter från centrumbitar. 
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brädorna styrs mot den andra. Därav kallas råsorteringens linjer för centrumsidan 
respektive brädsidan.  

I råsorteringen sker en första kvalitets- och dimensionsbedömning av varje bit 
individuellt. För att möjliggöra detta krävs en enstyckesuppdelning av alla bitar. 
Beroende på resultat sorteras bitarna till något av de 15 fack som finns 
tillgängliga på vardera linje i råsorteringen. På brädsidan finns dessutom en 
trimmer som gör ett avkap på passerande bitar för att kapa bort defekter.  

2.2.4 Ströläggning 

Som ett sista steg i sågprocessen byggs torkpaket för att smidigt hantera bitarna 
till och från tork.  



 

10 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs den valda arbetsprocessen samt de metoder som använts vid 
insamling av information för projektet. Även projektets reliabilitet och validitet diskuteras.  

3.1 Undersökningsansats 

3.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det många olika sätt att ta itu med 
vetenskapliga frågor och dessa kan delas in i två kategorier; kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Den grundläggande likheten mellan de två metoderna är 
deras gemensamma syfte. Båda metoderna är inriktade på att ge en bättre 
förståelse för det problem som studeras. Det finns dock tydliga skillnader mellan 
metoderna. Med kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning 
av informationen som står i förgrunden. Med de kvantitativa metoderna 
omvandlas däremot informationen till siffror.  

I detta projekt har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 
använts. I början av projektet har främst kvalitativa metoder, i form av intervjuer 
och fysiska observationer, använts för att skapa en helhetsbild av sågens 
produktion. Den kvantitativa metoden är den dominerande i projektet då 
kvantitativ data har samlats in och bearbetats, mestadels med excell. 

3.1.2 Deduktion och induktion 

Det finns två ansatser att utgå ifrån vid definition av en forskningsansats: 
deduktiv och induktiv. En induktiv ansats refererar till att skapa vetenskap 
utifrån att betrakta verkliga företeelser. Den deduktiva ansatsen syftar istället till 
att använda allmängiltig teori för att sedan testa denna empiriskt och därefter dra 
slutsatser om dess funktionalitet (Eriksson m.fl. 2001).  

I denna rapport användes den deduktiva metoden, detta då undersökningen 
gäller det enskilda fallet på SCA’s såg i Munksund. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Undersökningsmetod 

Det finns fyra olika metoder att använda sig av vid utförandet av undersökningar 
- skrivbordsundersökningar, surveyundersökning, experiment och fallstudier. 
Fallstudie innebär att det görs en undersökning på en mindre grupp där avsikten 
är att ur ett helhetsperspektiv erhålla så täckande information som möjligt. 
Denna typ av undersökningsansats är att föredra när en djupare förståelse för en 
viss händelse vill uppnås eller en beskrivning av en specifik händelse ska utföras 
(Eriksson m.fl. 2001). 

Denna undersökning är en fallstudie då ingående kunskap om och förbättringar 
för ett specifikt objekt eftersträvas. 
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3.2.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns två sätt att samla in information på: genom studier av befintlig 
information, sekundärdata, och att genom fältundersökningar samla in egen 
information, primärdata. Primärdata samlas in för den egna undersökningen, 
medan sekundärdata sedan tidigare är producerad för något annat ändamål. För 
att samla in primärdata finns det i huvudsak två tekniker – enkät eller intervju 
(personlig eller via telefon). Dessa tekniker kan användas var och en för sig men 
även i kombination med varandra (Eriksson m.fl. 2001). 

I denna undersökning användes både primär och sekundärdata. Sekundärdata 
studerades i form av litteratur inom aktuellt område, stoppdata för de ingående 
maskinerna i såglinjerna, stockdata där data för varje ingående stock registreras 
samt material från tidigare undersökningar. Primärdata samlades in genom 
intervjuer, enkäter, observationer och manuella tidsstudier. 

3.2.3 Studie av litteratur 

Den litteratur som har använts är litteratur tillhörande områdena logistik, 
produktionsteknik/system och processledning. Litteratur i form av böcker, 
artiklar, examensarbeten och i viss utsträckning material från internet har 
använts. Sökning efter lämplig litteratur utfördes i Luleå universitetsbiblioteks 
katalog, Lucia, den nationella katalogen Libris samt i olika databaser. Litteraturen 
söktes med utgångspunkt från syftet. De vanligaste sökorden har varit TPM, lean 
production, och simulering.  

3.2.4 Manuella mätningar/frekvensstudier 

Frekvensstudie är en arbetsmätning, som grundar sig på slumpmässiga 
observationer av definierade händelser, för beräkning av händelsernas relativa 
förekomst. Observationerna är ögonblickliga iakttagelser som utförs på sådant 
sätt att statistiska metoder kan användas för beräkning av den sannolika 
säkerheten i de erhållna frekvenserna (Andersson m.fl. 1992). 

Den automatiska stopptidsregistreringen ansågs ej ge tillräckligt detaljerad 
information för att säkerställa vad som var upphovet till olika förlustkällor. Detta 
beroende dels på att den automatiska registreringen aktiveras först efter tre 
minuter, dels för att antalet stoppkoder var för få i vissa delar av anläggningen. 
Manuella mätningar har utförts på två delar av anläggningen, sågintaget och 
råsorteringen, där det inte på något annat sätt varit möjligt att inhämta lämplig 
information för fortsatt analys. 

3.2.5 Intervjuer 

För insamling av information från ett fåtal människor, där det finns många sätt att 
svara på och där det är lämpligt att följa upp en fråga med en annan är intervjuer 
en lämplig metod. Intervjuer kan genomföras antingen via besök eller per 
telefon. Besöksintervjuer ger en hög svarsfrekvens och svar av hög kvalitet 
medan telefonintervjuer går fortare att genomföra och är mindre kostsamma. En 
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telefonintervju bör inte vara alltför omfattande och frågorna inte alltför 
komplicerade (Dahmström 2005). 

Under arbetets gång har ett flertal personer intervjuats. Intervjuerna har 
dokumenterats genom anteckningar och oftast har båda författarna deltagit vid 
intervjuerna för att minska risken för feltolkningar. Med två intervjuvare har fler 
frågor uppkommit under intervjuerna, vilka på så sätt har blivit mer 
uttömmande. De intervjuer som genomfördes har utgått ifrån förberedda frågor 
vilket lett till att samtalen varit strukturerade. 

3.2.6 Brainstorming 

Brainstorming är en vanigt förekommande metod i de flesta företag och 
branscher. Brainstorming är en metod för att genom idésprutning få fram en stor 
mängd data som svar på en specifik frågeställning. För att metoden ska bli 
effektiv finns några grundregler: 

 Kritik är förbjudet. Ingen kritik eller mothugg till uttalanden från andra är ־
tillåtna. 

 .Komplett frihet. Alla måste ha total frihet att säga vad de vill ־
 .Uppmuntran till många idéer, kvantitet uppmuntras ־
 Förbättring och kombinationer. Andras åsikter skall accepteras och ־

eventuellt förbättras, eventuella kombinationer mellan olika åsikter måste 
beaktas. 

Alla som är inblandade i problemet bör delta – alltså även  de som kan tyckas ha 
avvikande åsikter (Johansson, 1997). 

I denna studie har brainstorming använts vid framtagande av troliga orsaker och 
åtgärder till processstörningar och oplanerade stopp. 

3.3 Sammanställning och analys av data 

3.3.1 Paretodiagram 

Oftast är det många problem som är aktuella i samband med ett program för 
produktionsförbättringar. I allmänhet kan man dock bara lösa ett problem i 
taget. Paretodiagrammet är då till stor hjälp när man bestämmer den ordning i 
vilken problemen skall angripas. I Paretodiagram ges en tydlig bild av hur 
vanliga olika feltyper är. Varje typ av defekt illustreras med en stapel vars höjd är 
lika med antalet eller andelen defekter på den vänstra skalan. Ordningen mellan 
de olika typerna av defekter är sådan att den typ, som har störst andel defekter, 
placeras längst till vänster. Därefter avtar andelen defekter ju längre man kommer 
till höger. Eventuellt kan de allra minsta staplarna längst till höger slås samman i 
en grupp ”övrigt” om var och en ger ett för litet bidrag. Oftast visar 
Paretodiagrammet att ett mycket litet antal feltyper svarar för en mycket mycket 
stor del av det totala antalet fel (Bergmen & Klefsjö 2001). 

Med hjälp av Paretodiagram, baserade på data från stopptidsregistreringen, 
manuella mätningar samt i viss mån även stockregistreringen, identifierades vilka 
feltyper som är vanligast förekommande i tid, antal samt andel av totala antalet 
fel, och vilka som först bör undersökas och åtgärdas. 
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3.4 Effektivitetsmätningar 

Det finns behov att ta fram nyckeltal som ger stöd till värdeskapande beteenden. 
Med värdeskapande beteende menas att alla i organisationen ska kunna mäta, 
redovisa och belönas för insatser som leder till minskat slöseri i processerna. Ett 
värdetal som ofta används är OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
(Litteratursammanställning, Produktionsledning, 2003). 

I detta arbete har OEE´s ingående effektivitetsmått använts för att analysera vilka 
förluster som uppkommer och när. Effektiviteten har mätts under utvalda 
tidsperioder och mellan de olika skiftlagen.  

3.5 Simulering 

Huvudkriteriet för lämpligheten att använda en simuleringsmodell är att 
modellen avbildar verkligheten på ett realistiskt sätt. Säkerställandet att modellen 
avspeglar verkligheten på ett korrekt sätt kallas validering. Detta görs genom att 
jämföra alla funktioner i modellen med motsvarande enhet i systemet samt med 
de antaganden som har gjorts. Speglar modellen enbart ett icke existerande 
system jämförs modellen enbart med antaganden. Om resultat från simuleringen 
skall vara användbar krävs det att kvalitén på indata är bra. Förses en bra modell 
med dåliga indata kommer resultatet att bli dåligt (Nordgren 1995). 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Patel och Davidson (2003) måste undersökare veta att de undersöker på 
ett tillförlitligt sätt, det vill säga att de har god reliabilitet på det som utförs. En 
undersökning med god reliabilitet får samma resultat oavsett vem som utför 
undersökningen och var den utförs. Undersökningen på sågen har mestadels 
baserats på kvantitativa data vilket höjer reliabiliteten. Den del av den insamlade 
informationen som inhämtades genom personliga intervjuer skedde med utvalda 
personer. Normalt innebär detta att reliabiliteten blir högre jämfört med när 
informationen erhålles genom telefon eller e-post. Svaren blir mer uttömmande 
och respondenten kan få följdfrågor direkt om någonting är oklart. För att 
kontrollera reliabiliteten av den information som inhämtats på sågen har frågorna 
omformulerats och ställts flera gånger. Frågorna har även ställts till många olika 
respondenter. Eftersom samma frågor ställdes till olika personer ökades 
möjligheten att upptäcka skillnader i synsätt, men även att klargöra det verkliga 
förhållandet. Missuppfattningar har ofta upptäckts då olika svar har givits på 
samma fråga.  

Patel och Davidson (2003) menar också att det är viktigt att undersökare vet att 
de studerar det som de avser att studera, det vill säga att de har god validitet på 
det som utförs. Efter samtal med berörd personal skapades en övergripande bild 
av verksamheten, därefter identifierades vilken kvantitativ information som 
behövdes. Frågorna och diskussionsämnena som togs upp med sågens anställda 
grundades på vem som skulle intervjuas och diskuterades innan intervjutillfället 

Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att 
undersökare inte bara kan koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. Bild 
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5 illustrerar exempel på olika situationer som undersökare kan hamna i när en 
undersökning genomförs. Den första bilden har hög reliabilitet, all information 
är korrekt, men informationen är inte relevant för syftet av projektet. I nästa bild 
visas fallet där informationen som samlats in är relevant för projektet, frågor som 
ställts mäter det de är avsedda att mäta. Frågorna är dock för vida och behöver 
vara mer precisa. I den tredje bilden är varken reliabilitet eller validitet bra. 
Undersökaren klarar inte av att få rätt information och de frågor som ställts har 
varit otydliga. Den sista bilden visar det bästa fallet. Undersökaren erhåller 
önskad information, reliabiliteten är hög. Vidare är frågorna väl utformade och 
anpassade till syftet för projektet, validiteten är hög (Foster, 2004). 

 

 
 

Bild 5 Sambandet mellan validitet och reliabilitet i olika 
situationer. 
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4 Teori 

De delar som tas upp i teorikapitlet ligger till grund för analysen och förbättringsförslagen.  

4.1 Lean production 

Flera japanska företag började under 1980-talet använda sig av en ny och relativt 
framgångsrik produktions- och företagsfilosofi, lean production eller resurssnål 
produktion. En viktig förutsättning för utvecklingen av de resurssnåla japanska 
företagen att det gjordes misslyckade försök, bland annat till följd av andra 
världskriget, att införa de Fordistiska systemen i Japan. Under denna tid började 
Kiichiro Toyoda, grundaren till Toyota Motor Company, att vidta olika 
åtgärder för att förbättra sitt företag och därmed kunna konkurrera med övriga 
biltillverkare. Förbättringsåtgärderna fortgicks senare av svärsonen Ono, 
tillsammans med konsulten Shigeo Shingo. Toyota hade brist på kapital, och 
kapital behövdes för att finansiera tillväxten som Toyoda och Ono ville ha. 
Kapitalbristen gjorde att Toyota tvingades ta betalt av kunderna innan de kunde 
betala sina underleverantörer för inköpt material. Detta krävde att 
genomloppstiderna, det vill säga ledtiderna, i förädlingen måste vara kortast 
möjliga, samt att alla onödiga aktiviteter och kapitalbindning, exempelvis förråd 
och lager, måste undvikas. Detta lade grunden för det nya produktionssynsättet 
resurssnål produktion (Peterman, 2001). 

Ständig jakt efter möjligheter till effektivisering, kapitalrationalisering och 
kvalitetsförbättringar är ett centralt element i den magra produktionen, som 
bland annat förespråkar minimala staber, flexibel personal, högt 
maskinutnyttjande, korta omställningstider, minimala förråd och mellanlager 
samt nollfelstillverkning. All personal ska engageras i utvecklingsarbetet, som 
syftar till att eliminera produktivitetsförluster, onödig kapitalbindning och 
felkällor. Alla blir således delaktiga i utvecklingen av nya standardiserade, såväl 
direkta som indirekta, arbetsmetoder som sedan strikt följs av alla när de kommer 
i tillämpning (Andersson m.fl. 1992).  

Den japanska produktionsfilosofin bygger i utsträckning på en flexibel 
arbetskraft, som kan rycka in där den för tillfället bäst behövs. Därför är arbetarna 
inte specialiserade på traditionellt västerlänskt manér. I vissa avseenden 
representerar således den japanska produktionsfilosofin en progressiv 
personalutvecklingsstrategi, som starkt betonar behovet av engagemang och 
mångkunnighet (ibid). 

Lean production medför en eliminering av muda, vilket är ett japanskt ord för 
slöseri eller aktiviteter som kunden inte är beredd att betala för. Det finns två 
typer av muda. Den ena typen är aktiviteter som inte medför något värde men 
som inte kan tas bort omedelbart då det krävs för att produktionen ska fungera. 
Den andra typen är aktiviteter som är rent slöseri och som kan tas bort med en 
gång. Det mesta av våra dagliga aktiviteter är muda. Av total produktionstid är 
95 procent icke värdeskapande. I de flesta tillverkningsprocesser slösas tid på 
transport, lagring, justering, riggningar, överproduktion, kontroller och 
maskinhaverier etc., se bild 6. (Dennis, 2002).  
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5S och TPM är två verktyg i Lean production med syfte att åstadkomma en 
stabil produktion. 5S strävar efter att systematisera och standardisera arbetsplatsen 
och har ett visuellt styre som mål. Ett visuellt styre innebär att man synliggör 
icke värdeskapande aktiviteter för att omedelbart åtgärda dessa vid uppkomst. 5S 
leder sedan naturligt till TPM, där alla medarbetare i produktionen blir delaktiga 
i det löpande underhållet. Genom att engagera medarbetare till att kontrollera, 
underhålla och förbättra utrustningens prestanda fås många fördelar vilka tas upp 
i kommande kapitel (ibid). 

4.1.1 TPM 

Total Productive Maintenance (TPM) är ett systematiskt arbetssätt med 
inriktning på att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares 
engagemang.  

Total- innebär att det omfattar allt, maskiner, utrustningar, människor och hur 
dessa samverkar totalt när det gäller att producera. 

Productive- innebär att skälet till att verksamhet bedrivs är att man måste inte bara 
bibehålla en viss effektivitet/produktivitet, utan hela tiden måste förbättring ske. 

Maintenance- Se till att utrustning är i bästa skick så att hög produktivitet och hög 
kapacitet erhålles (Johansson, 1997). 

TPM definieras ofta som ”Produktivt underhåll som innefattar totalt 
deltagande”. Ofta misstolkar ledningen detta till att betyda endast arbetarna och 
utgår från att PM – aktiviteterna endast skall utföras självständigt på golvet. Men 

Bild 6 Identifiering av icke värdeskapande aktiviteter. 
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för att vara effektivt måste TPM införas på alla nivåer i företaget. En fullständig 
definition av TPM innefattar följande fem kriterier: 

1. TPM syftar till att maximera utrustningens effektivitet (totala 
effektiviteten). 

2. TPM anlägger ett grundligt underhållssystem för utrustningens hela 
livslängd. 

3. TPM implementeras av olika avdelningar (teknisk-, produktions-, och 
underhållsavdelningar). 

4. TPM omfattar varje enskild anställd, från högsta verkställande ledning till 
arbetarna på golvet. 

5. TPM är baserad på att främja PM genom motivation management: 
aktiviteter i självständiga små grupper  

(Nakajima1992). 

TPM är ett helhetskoncept och ett arbetssätt för att höja den totala utrustnings-
effektiviteten. Det är en omfattande förändringsprocess, där alla i företaget 
engageras för att eliminera alla olika typer av förluster i maskinutrustningen. 
TPM bygger på tre grundläggande byggstenar: 

• Uppföljning av driftstörning – hjärnan 
• Operatörsunderhållet – hjärtat 
• Förbättringsgrupper – musklerna 

(Ljungberg 1997). 

Den första byggstenen, hjärnan, är att man fokuserar på utrustningens totala 
effektivitet. Inom underhåll är man van att mäta tillgänglighet som det 
huvudsakliga måttet på ett effektivt underhåll. I TPM mäts istället den Totala 
utrustningseffektivitet (OEE) vilket betyder att man lägger till ytterliggare 
förluster som förorsakas av en ineffektiv maskinutrustning. Mätningar visar att 
det inte är ovanlig att man endast utnyttjar 50 – 60 procent av 
maskinutrustningens maximala produktionsförmåga. Det är även vanligt att 
småstopp och tomgångsförluster reducerar 20 – 30 procent av den maximala 
produktionsförmågan. En orsak till att småstoppen är en avgörande förlustkälla är 
att man fokuserar på sporadiska förluster och inte har upptäckt de kroniska 
förluster som finns i ett produktionssystem. Man talar om sex stora förluster: 

1. Utrustningsfel och avbrott. 
2. Ställtid och justeringar. 
3. Tomgång och småstopp. 
4. Reducerad hastighet. 
5. Defekter i processen, löpande produktion. 
6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster. 

(ibid) 

Överföring av underhåll till operatörerna är hjärtat i TPM. Man försöker 
överbrygga motsättningar mellan underhåll och produktionsavdelningarna. 
Operatörerna ska successivt utveckla ett intresse för maskinutrustningen och ta 
ett större ansvar för dess skötsel. För att göra detta behöver de ett kraftfullt stöd 
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från sin egen produktionsledning och underhållsavdelningen samt 
utbildningsinsatser (ibid). 

Musklerna i ett TPM införande är att man bygger upp en 
förändringsorganisation. Denna bygger på företagsstyrda förbättringsgrupper som 
integreras uppåt. Man har även en central TPM-kommitté som ansvarar för och 
driver förändringen. Dessutom har man ett antal arbetsgrupper som driver 
särskilda aspekter av TPM (ibid). 

Åtgärder mot de sex stora förlusterna: 
1. Utrustningsfel och avbrott. När det gäller utrustningsfel finns det två 

typer. 
 Funktionsbortfall – Maskinen står helt still och inte kan producera ־

någonting. 
 Reducerat bortfall – Maskinen kan producera till en viss del ־

(vanligtvis den största delen av dessa två). 
Att ha stora förluster på detta område tyder på att personalens inställning 
är ”jag kör maskinen och du fixar den”. Dessa förluster kommer man 
bäst åt genom att: 
 .Bevara maskinutrustningens bastillstånd ־
 .Bevara optimala driftsförhållanden ־
 .Åtgärda förslitningar ־
 .Eliminera konstruktionsfel ־
 .Öka operatörs- och underhållskunskaperna om maskinen ־

2. Ställtid och justeringar. För att minska omställningstider finns flera saker 
att göra, men det finns tre enkla regler att följa: 
 Sök inte efter maskindelar eller verktyg. Förbered dig väl med det ־

du ska ha. 
 Rör och flytta inte saker som inte behövs flyttas på. Skapa ־

arbetsutrymmen intill maskinen. 
 .Använd inte fel delar eller verktyg ־

3. Tomgång och småstopp. Småstopp definieras som de stopp som uppstår 
på grund av fel i den automatiserade processen och händelsen. 
Småstopp, kan beskrivas på följande sätt: 
 .Flödet av arbetsmaterial stannar ־
 .Operatören återställer arbetsprocessen på ett korrekt sätt ־
 .Operatören återstartar processen/maskinen ־
För att minska småstopp måste man först veta vilken småstopp som är 
vanligast. Man skapar en lista med de småfel man identifierat och 
allteftersom fel dyker upp bockas de av. Efter en tid ser man vilka fel 
som är vanligast, som då kan angripas, och på så sätt bearbeta fel för fel. 

4. Reducerad hastighet. För att minska hastighetsförluster gäller det att 
skaffa sig standarder så att man inte kör långsammare än vad maskinen är 
konstruerad för. Man kan använda sig av följande arbetsgång: 
 .Ta fram standardtid för varje produkt ־
 .Öka standardhastigheten för varje produkt ־
 .Uppnå hastigheter som utrustningen är konstruerad för ־
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 .Upprätthåll ”konstruerad” hastighet ־
5 & 6. Defekter i processen och reducerat utbyte. Det finns ingen generell 

metod för att komma åt de kvalitets- och uppstartsfel man har. Man kan 
ta fram metoder för att upptäcka felen, en form av slutkontroll. Detta är 
naturligtvis en nödlösning medan man strävar efter noll-fel (ibid). 

Det är viktigt att man inom företaget tar ställning till vilken nivå av 
utnyttjandegrad och tillgänglighet som är önskvärd, företaget bör utforma sin 
egen underhållsstrategi. Eftersom det lätt uppstår konflikter mellan kortsiktiga 
produktionsresultat och underhållsarbetet måste tid och resurser avsättas till 
underhåll trots att resultaten inte blir märkbara förrän långt senare (Andersson 
m.fl. 1992). 

Målet för verksamheten med produktivitetsförbättringar är att öka 
produktiviteten genom att minimera input och maximera output. Utöver ren 
kvantitet inkluderar ”output” förbättrad kvalitet, minskade kostnader och 
punktliga leveranser, medan moralen ökar och säkerhets- och hälsotillståndet 
samt arbetsmiljön i stort förbättras (Nakajima1992). 

Effektiv produktion är beroende av både produktions- och underhållsaktiviteter, 
men förhållandet mellan dessa funktioner kan ibland vara ansträngt. Det spelar 
ingen roll hur hårt underhållspersonalen arbetar. De kan inte göra några större 
framsteg så länge operatörerna har inställningen ”Jag kör - Du lagar” (Ljungberg 
1997). 

Begreppet förebyggande underhåll betecknar åtgärder som man vidtar för att 
upptäcka tendenser till fel eller förebygga uppkomsten av fel. Ökar man det 
förebyggande underhållet medför det också ökade kostnader för personal och 
material. Minskade reparationskostnader och minskat produktionsbortfall 
kompenserar dock, till en viss gräns, dessa kostnader. Det totala resultatet 
kommer således att försämras om man driver det förebyggande underhållet alltför 
långt, se bild 7. Om det förebyggande underhållet baseras på tillståndskontroll 
bör totalkostnaden bli lägre än vid förebyggande underhåll utan tillståndskontroll 
(Ohlsson, 1990). 
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Planering av verksamheten ökar möjligheterna för att rätt åtgärder blir utförda 
vid rätt tidpunkt. Planering ger också lämplig beredskap för reservdelar, material 
och personal. Inom de flesta områden kan man minska den mängd underhåll 
man behöver utföra genom att bättre utnyttja erfarenheter, förbättra planeringen 
samt utnyttja lämpliga metoder att kontrollera maskinernas skick 
(tillståndskontroll). När man vill höja kvalitén på företagets underhålls-
verksamhet genom att införa ett tillståndskontrollerat underhåll måste man räkna 
med att underhållskostnaderna temporärt kan öka relativt kraftigt, med 
återföljande vinstminskning, se bild 8. Det är dock nödvändigt att ta dessa 
kostnader, eftersom det på sikt leder till att underhållsverksamhetens kostnader 
kommer att minska, och vinsten öka, på grund av att antalet driftstörningar och 
driftstopp minskar (ibid). 

Bild 7 Förhållandet mellan förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll 
bör anpassas så att man får det bästa totalresultatet. 



– Teori – 

23 

Störningar kan grovt uppdelas i två kategorier. De kroniska störningarna är små, 
men många. De märks inte, eftersom man vänjer sig vid dem och lätt tror att 
”det ska vara så”. De sporadiska störningarna yttrar sig tydligt, exempelvis i ett 
totalt stillestånd, se bild 9. På grund av dess dramatiska effekt upplevs de som 
mycket stora problem och undgår inte någon. Genom att avslöja de kroniska 
felen och deras orsaker kan OEE ökas (Ljungberg 1997). 

De sporadiska felen orsakas ofta av förändringar i omgivningen, exempelvis 
slitage, utmattning mm. Åtgärden är att återföra tillståndet till det normala, 
vanligen att byta ut den havererade komponenten. De kroniska felen orsakas av 
dolda problem. De orsakar stora kostnader och dåligt utnyttjande av maskiner 
eftersom de ständigt förekommer. De kroniska felen kan aldrig åtgärdas genom 
att återföra något tillstånd, eftersom det just är de normalt rådande tillstånden 
som är orsaken. Här måste alltså nyskapande förändringar göras i strukturen. Det 
är sättet att arbeta, den omgivande miljön såsom temperatur och vibrationer, 
maskiners konstruktion och installation mm som måste ändras. För att upptäcka 
de kroniska felen måste man jämföra sina maskiners prestation med en potential 
som är möjlig att uppnå. Det är här beräkningar av den totala 
utrustningseffektiviteten kommer in. OEE avslöjar inte bara de sporadiska felen 
utan även de kroniska (ibid). 

Bild 8 Diagram över kostnads- och vinstutveckling vid införande av 
tillståndskontrollerat underhåll. 
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Förlust av standardmässig funktion indikerar att maskinfel inte är begränsade till 
oväntade haverier som leder till totalstopp. Också när utrustningen är igång kan 
förslitning orsaka diverse förluster, såsom förlusten av standardmässig funktion, 
längre och svårare omställningar/justeringar, frekvent tomgång och mindre stopp och 
minskning av processhastighet och cykeltid. Sådana förluster måste behandlas som fel 
(Nakajima1992). 

Haverier representerar toppen av ett isberg. Vi tenderar att bli överdrivet 
intresserade av haverier och allvarliga fel eftersom de är så uppenbara, och det 
finns utan tvivel fall i vilka ett enstaka fel orsakar ett haveri. Emellertid är små 
fel, såsom damm, smuts, nötning, lossning, repor och skevhet – vilka i sig själva 
kan verka oviktiga – det verkliga problemet. Dessa små fel kan plötsligt bli stora 
(ibid). 

För att eliminera fel måste man exponera dolda fel och åtgärda utrustningen 
innan den havererar. Följande fem konkreta åtgärder hjälper till att eliminera fel: 

1. Att upprätthålla väldefinierade standarder för maskinens grundskick, 
rengöring, smörjning och åtdragning av bultar. 

2. Att följa de fastlagda driftsprocedurerna. 
3. Att förbättra förslitning. 
4. Att förbättra konstruktionssvagheter. 
5. Att förbättra drifts- och underhållskunskaperna. 

Haverier uppstår ofta eftersom människor misslyckats att fullgöra enkla åtgärder. 
Som bild 10 visar kan haverier elimineras genom att utföra enkla procedurer på 
ett enkelt sätt (ibid). 

Bild 9 Kroniska och sporadiska fel. 
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TPM skall införas etappvis alltifrån beslut till fulländandet av TPM. Vid införandet är 
det viktigt att utbilda och informera. Många satsningar har misslyckats på grund av att 
man har underskattat betydelsen av mycket och tydlig information. Det är lämpligt att 
börja med flaskhalsar, som personalen upplever att de behöver förbättra, där man kan 
förvänta sig ett snabbt och tydligt resultat (Johansson, 1997). 

Operatörsunderhållet brukar dels upp i sju steg, där operatörerna successivt utför 
mer avancerat underhåll på maskinerna: 

1. Initialrengöringen 
2. Åtgärda orsakerna till nedsmutsningen 
3. Standarder för rengöring och smörjning 
4. Allmän inspektion 
5. Självständig inspektion 
6. Organisation av arbetsplatsen 
7. Självständigt operatörsunderhåll 

I den ideala situationen underhålls och vårdas utrustningen av den som använder 
den. Självständigt operatörsunderhåll kan starkt bidra till ökad utrustnings-
effektivitet (Ljungberg 1997). 

Det sägs ofta att utrustningsunderhåll betyder att underhålla utrustningens hälsa. 
Förebyggande medicin har reducerat sjukdomsfrekvensen och ökat den 
mänskliga livslängden betydligt. På liknande sätt är förebyggande underhåll 
förebyggande medicin och hälsounderhåll för utrustningar. Genom att flitigt 
smörja, rengöra och utföra justeringar, såsom att dra åt bultar och att genomföra 
justeringar, kan förslitningar förhindras och potentiella maskinfel, ”sjukdomar”, 
avvärjas. Precis som att människor är ansvariga för sin egen hälsa så borde den 
person som använder en utrustning vara ansvarig för dess hälsa, se bild 11. Med 
andra ord så är dagligt underhåll maskinoperatörens ansvar. Vidare är 
underhållspersonal, som i själva verket är ”utrustningsdoktorer” ansvariga för 
periodiska inspektioner och förebyggande reparationer (Nakajima1992). 

Bild 10 Förhållandet mellan åtgärder mot haveri. 
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Motivationen är mycket stor i TPM-arbetet för det berör och engagerar alla i företaget. 
Alla har en uppgift antingen som drivande eller stödjande i förbättringsarbetet. 
Samtidigt utförs arbetet tvärfunktionellt och detta skapar en stor förståelse mellan 
olika grupper i företaget till exempel operatörer, underhållspersonal och 
produktionstekniker (Johansson, 1997). 

Vid allt förbättringsarbete uppstår det motstånd i en eller annan form. Då det 
gäller TPM måste förändring ske både vad gäller maskiner, människor och 
metoder, detta ställer stora krav på att förändringsarbetet görs rätt. Följande 
påståenden förekommer: 

• Det var bättre förr. 
• Det blir inte bättre av att vi ändrar. 
• Detta har vi provat tidigare. 
• Detta har vi aldrig provat tidigare. 
• Vi kan inte jobba hårdare. 
• Jobbet kommer att försvinna. 
• Det går hos andra men inte hos oss. 

Dessa hinder måste bearbetas innan man satsar på TPM inom hela företaget. 
Man kan till exempel visa upp några lyckade pilotfall och ta med personalen till 
företag där man har lyckats med TPM (ibid).  

Det finns tre stadier med tolv grundläggande steg i ett utvecklingsprogram för 
TPM (se tabell 1). Under förberedelsestadiet skapar man en passande miljö genom 
att fastställa en plan för introduktion av TPM. Detta förberedande steg är analogt 
med produktkonstruktionsstadiet, när man förbereder och planerar en produkts 
detaljer. Implementerings-stadiet kan jämföras med produktionsstadiet för en 

Bild 11 Förebyggande medicin för utrustning = förebyggande 
underhåll. 
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produkt. Material behandlas, delar tillverkas och efter en inspektion sätts de 
samman. En slutlig inspektion avslutar tillverkningsprocessen. Denna period 
kallas stabeliseringsstadiet (Nakajima1992). 

Ett av de effektivaste sätten att höja moralen och nå positiva resultat är att sätta 
upp mål. Därför är det viktigt, när man förbereder implementering, att 
bestämma hur lång tid det kommer att ta att uppnå specifika TPM-mål och att 
utveckla ett huvudschema. Beroende på företagets storlek, teknologinivå, 
ledningens kompetens och nuvarande underhållsnivå, kommer 
förberedelsestadiet att vara mellan tre och sex månader. Därefter kommer det att 
ta mellan två och tre år att avsluta implementeringsprocessen. Det är mycket 
viktigt att budgetera tillräcklig tid till detta stadium, annars kommer inte 
”produkten” att bli så bra som den ser ut. Den kommer att bli grovt gjord, ha 
låg kvalitet och bli kortlivad. Under den slutliga stabiliseringsperioden måste 
företaget mäta de verkliga resultat som uppnåtts med sina TPM-målsättningar 
och sätta in mer utmanande mål (ibid).  

Stadie Steg 

 1. Informera om högsta ledningens beslut att införa TPM 

 2. Utbilda och informera om TPM. 

 3. Skapa organisationer för att främja TPM. 

 4. Fastställa grundlaäggande TPM-policies och mål. F
ö
rb

er
ed

el
se

 

 5. Formulera en generalplan för TPM-utveckling. 

In
tr

o
d
u
kt

io
n
  6. Håll TPM-kick-off 

 7. Förbättra utrustningseffektiviteten för varje del av utrustningen. 

 8. Utveckla ett program för självständigt underhåll. 
 9. Utveckla ett schemalagt underhållsprogram för 
underhållsavdelningen. 
 10. Kompetensutveckling för att förbättra drifts- och 
underhållsfärdigheter. T

P
M

-i
n
fö

ra
n
d
e 

 11. Ta fram ett program för underhållsprevention av ny utrustning. 

S
ta

b
el

is
er

in
g  12. Fullända TPM-införandet och höj TPM-nivåerna. 

Tabell 1 De tolv stegen vid införande av TPM. 
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4.1.2 5S 

De fem S:en är fem grundläggande principer för att få en välorganiserad arbetsplats. 
Även om de flesta fabriker för närvarande tillämpar dessa principer gör de flesta det 
ganska ytligt. Ledningen är ofta mer bekymrad över hur saker och ting ser ut, som att 
fabrikens utrustning är målade och försummar den invändiga rengöringen av roterande 
och rörliga delar (Nakajima1992). 

De fem S:en består av: 

1. Seiso – Städa systematiskt. Genomför regelbundna städprogram.  
2. Seri – Sortera nödvändiga verktyg, material mm. Skilj på nödvändigt och 

inte nödvändigt. 
3. Seiton – Strukturera allt som är nödvändigt så att detta går lätt att få tag 

på. Ta bort resten. 
4. Seiketsu – Standardisera arbetets dagliga rutiner så att allt kan hållas i gott 

trim. 
5. Shitsuke – Skapa en vana att upprätthålla hög standard, som dessutom 

regelbundet kan förbättras. 
(Litteratursammanställning, Produktionsledning, 2003). 

4.2 Effektivitetsbegrepp 

Det som ofta kallas graden av utrustningseffektivitet är i själva verket 
utnyttjandegraden eller tidstillgängligheten. Utrustningens tillstånd återges inte 
noggrant när de baseras uteslutande på tillgänglighetsberäkningar. Av de sex stora 
förlusterna som det talas om i TPM-teorierna beräknas endast 
stilleståndsförlusterna med tillgänglighetsmåttet som enda mätetal. För att 
noggrant återspegla utrustningens verkliga driftstillstånd måste alla sex 
utrustningsförluster inkluderas i beräkningarna. Detta sker genom att mäta den 
totala utrustningseffektiviteten, OEE (Nakajima1992). 

4.2.1 Tidstillgänglighet 

Utnyttjandegraden är baserat på förhållandet mellan utnyttjandetiden, 
stilleståndstiden borträknat, och tillgänglig tid. Den matematiska formeln för 
detta är: 
 

tid_ängliglgtil
tid_utnyttjadänglighetlgTil =  

                     
tid_ängliglgtil

dstidstilleståntid_ängliglgtil −
=               

Den tillgängliga tiden, per dag eller månad, erhålls genom subtraktion av den 
planerade stilleståndstiden från totalt tillgängliga tiden. Utnyttjandetiden är den 
tid under vilken utrustningen i realitet är i drift (Nakajima1992). 

Det finns en punkt där man kan kritisera sättet att mäta tillgängligheten genom 
subtraktion av den planerade stilleståndstiden, nämligen att planerat underhåll 
inte räknas in i stilleståndstiden utan tas bort från den tillgängliga tiden. 
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Anledningen till att man gör så är just att den är planerad. Nackdelen med detta 
är att en maskin, som är så dålig att den behöver mycket planerat förebyggande 
underhåll, når samma höga värde på tidstillgängligheten som en maskin som är så 
bra att den inte behöver något förebyggande underhåll alls. Behovet av 
förebyggande underhåll är en egenskap hos maskinen och inte ett frivilligt val 
såsom till exempel hur många skift som ska köras per dygn, eller om en del av 
dagen ska användas till möten (Ljungberg 1997). 

4.2.2 Operationseffektivitet 

Operationseffektivitet är produkten av utnyttjad produktionstakt och verklig 
utnyttjandegrad. Utrustningens utnyttjade produktionstakt syftar på skillnaden 
mellan den ideala produktionstakten som är baserad på utrustningens 
konstruktionskapacitet och dess verkliga produktionstakt. Den matematiska 
formeln för utnyttjad produktionstakt är: 

cykeltid_verklig
cykeltid_teoretiskstaktproduktion_Utnyttjad =  

Verklig utnyttjandegrad mäter upprätthållandet av en given produktionstakt över 
en given period. Denna siffra kan emellertid inte säga oss om den verkliga 
produktionstakten är snabbare eller långsammare än konstuktions-
standardtakten. Den mäter huruvida driften förblir stabil trots perioder då 
utrustningen körs på lägre hastighet. Den beräknar såväl förluster, som resultatet 
av mindre antecknade stopp, som förluster som inte antecknas i de dagliga 
loggböckerna, såsom små problem och justeringsförluster: 

tidoperations_ängliglgtil
processtid_verkligraddegutnyttjan_Verklig =  

       
tidoperations_ängliglgtil
cykeltid_verklig*mängd_processad

=     

Operationseffektiviteten = Utnyttjad produktionstakt * Verklig utnyttjandegrad 

cykeltid_verklig
cykeltid_ideal*

tid_operativ_ängliglgtil
processtid_verklig*antal_processateteffektivitOperations =    

                                        
tid_operativ_ängliglgtil

cykeltid_ideal*antal_processat
=            

Alternativt kan operationseffektiviteten beräknas som kvoten mellan 
Genomsnittsproduktion per timma under verklig driftstid och Teoretisk 
maximal produktion per timma: 

timma/antal_processat_imaltmax_teoretisk
timma_ängliglgtil/antal_processateteffektivitOperations =  

(Nakajima1992).  

 



– Teori – 

30 

4.2.3 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsförluster sänker kvalitetseffekten genom att utrustningar och människor 
producerar produkter som inte håller rätt kvalitet. Förlusterna vållas av: 

• Processfel  
 Utrustningen eller metoden är behäftad med sporadiska eller ־

kroniska fel som medför justering eller kassaktioner. 
• Omställningsfel  

 .På grund av bristfälligt utförd omställning eller instabil utrustning ־
• Uppstartningsförluster – utrustningen fungerar men produktionens 

uppstart störs av: 
 .Osäkerhet om metoden ־
 .Bristande kunskap om utrustningen ־
 .Ej inkörda rutiner ־
 Skiftbyten och insättning av ovan personal ־
 .Uppstartning efter längre uppehåll ־

(Johansson, 1997). 

antal_processat
antal_felaktigtantal_processattbyteKvalitetsu −

=  

Kvalitetsutbytet mäter andelen riktiga produkter av totala antalet tillverkade 
produkter. Både uppstartsförluster och fel i normal produktion ingår. Här är det 
viktigt att notera att ”rätt första gången” gäller. En detalj som omarbetas ska ändå 
räknas som felaktig (Ljungberg 1997).  

4.2.4 Totaleffektivitet 

Den totala utrustningseffektiviteten består av tre delar: Tidstillgänglighet, 
Operationseffektivitet och Kvalitetsutbyte. Genom att multiplicera mätetalen för 
dessa tre erhålles OEE–talet, se bild 12 (Ljungberg 1997). 

Kravet för att vinna det japanska TPM-priset är att man har uppnått en total 
utrustningseffektivitet på minst 85%. För att uppnå detta brukar man  ange att 
tidstillgängligheten ska vara högre än 90%, operationseffektiviteten högre än 95% och 
kvalitetsutbytet över 99% (Ljungberg 1997).  

Bild 12 Utrustningarnas totala effektivitet. 
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Exempel: Beräkning av total utrustningseffektivitet: 

A. Brutto arbetstid    8 * 60 = 480 min 
B. Planerad stopptid    30 min 
C. Tillgänglig prod.tid (A-B)   480 - 30 = 450 min 
D. Stoppförluster     15 min 
E. Omställningsförluster    55 min 
F. Tillgänglig operativ tid (C - D - E)  450 – 15 – 55 = 380 min 
G. Tidstillgänglighet (F/C)   380 /450 = 84% 
H. Antal tillverkade    250 st 
I. Teoretisk cykeltid    1 min 
J. Verklig cykeltid    1,3 min 
K. Verklig utnyttjandegrad (H * J/F)  250 * 1,3 / 30  = 86% 
L. Utnyttjad produktionstakt (I/J)  1 / 1,3 = 77% 
M. Operationseffektivitet (K * L)  86% * 77% = 66% 
N. Kassaktioner     5 st 
O. Kvalitetsutbyte ((H – N) / H)  (250 – 5) / 250 = 98% 
P. Total utrustningseffektivitet (G * M * O) 84% * 66% * 98% = 54%  

Utrustningens prestationsförmåga är förmodligen den största tvistefrågan som 
stöts på vid beräkningen av OEE. Det finns här stor risk att det som kallas 
prestationsförmåga kan missförstås. Bara för att en maskin kan producera 3600 
artiklar per timma är det inte säkert att den ska producera så många. Man ska 
stäva efter att producera efter rådande takttid. Medarbetarna i arbetslaget ska 
direkt kunna se när det blir eventuella avvikelser från denna prestationsförmåga 
enligt takttid. I många fall stämmer inte en maskins maximala prestationsförmåga 
med takttid, utan högvarv leder till överproduktion, den värsta av de sju former 
av slöseri enligt Lean production filosofin (Litteratursammanställning, 
Produktionsledning, 2003). 

Om identiska mätningar på en och samma maskin görs vid flera olika tillfällen 
kommer resultatet att variera, många påverkande parametrar varierar. För att 
skaffa sig ett första mycket realistiskt mål kan man använda sitt eget ”best-of-the-
best”. Då får man ett resultat som man faktiskt skulle ha uppnått om man bara 
hade lyckats få dessa bästa värden att inträffa samtidigt (Ljungberg 1997). 

 

Exempel: Följande värden har beräknats för samma maskin under fem tidsperioder: 

Period    1 2 3 4 5 

Tidstillgänglighet:  84% 80% 87% 82% 85% 

Operationseffektivitet:  66% 73% 63% 70% 65%  

Kvalitetsutbyte:  98% 98% 97% 99% 97% 

OEE:    54% 57% 53% 57% 54% 

Best-of-the-best-OEE: 87%*73%*99% = 63% 
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Att i ovanstående exempel nå ett OEE på 63 procent måste vara ett relativt lätt 
mål, eftersom det i princip redan har uppnåtts. För att uppnå detta mål behöver 
processen egentligen bara stabiliseras så att den inte presterar sämre än i 
nuvarande skick. Börjar processen sedan att förbättras kan ett ännu högre OEE 
uppnås (ibid). 

4.3 Simulering 

Produktionsprocessens händelser kan simuleras och detta gör att den påverkan 
olika delprocesser och händelser har på varandra, kan kalkyleras. Det finns även 
möjligheter att ta hänsyn till och variera olika för företaget intressanta 
parametrar, till exempel buffertar, genomloppstider, maskinutnyttjandegrad och 
bemanning. Under arbetet med att bygga upp en modell av 
produktionsprocessen måste en total genomgång av produktionen göras. Kravet 
på underlag tvingar fram korrekta och fler uppgifter än vad som normalt 
används. Detta medför att när arbetet med simuleringen är slutförd, har samtidigt 
en god kunskap byggts upp om den egna processen, vilket i sig är värdefullt. 
Resultatet från en simulering ger ett utmärkt underlag för beslutsfattare inom 
företaget samt tjänar som underlag vid diskussioner mellan avdelningar 
(Litteratursammanställning, Produktionsledning, 2003). 

En modell är alltid en förenklad avbildning av det verkliga systemet. Hur 
modellen är konstruerad bestäms alltså både av hur syftet definieras och av vilken 
kunskap som finns om systemet. En modell är därför aldrig ”sann” eller 
”korrekt”. Den skall bara vara nog bra för det definierade syftet. Vid 
modellkonstruktionen konstrueras en enkel modell men som fortfarande 
uppfyller kraven. Det är alltid viktigt att noga kontrollera att modellens kvalitet 
är tillräcklig för syftet. Detta görs i modellvalideringen, där undersökning görs 
om modellen och modellresultaten har tillräcklig kvalitet för den tilltänkta 
användningen. Syftet med simuleringsexperimentet är att lösa ett problem, vilket 
detta är definieras av studiens syfte. Utgående från resultaten av experimentet 
skall slutsatser dras om lösningen på det definierade problemet. Det är viktigt att 
resultaten sammanfattas på ett användbart sätt. För att slutsatserna skall vara 
pålitliga fodras god kontroll över kvaliteten i varje steg för det genomförda 
projektet. Har fel eller för grova förenklingar gjorts, till exempel i 
modellkonstruktionen, är resultaten inte pålitliga (Sandblad 2003). 

Simulering innebär att återskapa beteendet av ett system genom att använda en 
modell som beskriver de ingående operationerna. När en modell skapats, kan 
olika variabler manipuleras för att studera effekterna av intressanta förändringar. 
En simuleringsmodell kan inte i sig fastställa vad som ska göras åt ett problem, 
men den kan användas för att studera alternativa lösningar. Samtidigt som de 
olika alternativen undersöks fångas relevanta data upp av modellen för att 
möjliggöra en grundlig analys (Krajewski & Ritzman 1999). 

När kösystem blir för komplexa för traditionella väntetidsmodeller, är simulering 
ett bättre alternativ. Andra anledningar att använda simulering är när system som 
innehåller icke-linjära eller för många variabler studeras. En stor fördel är även 
att simulering kan genomföras utan att det befintliga systemet påverkas. Att 



– Teori – 

33 

modellera med verkliga system är dessutom betydligt mer kostsamt. Simulering 
kan till exempel användas för att studera hur ett nytt transportflöde kan tänkas 
fungera utan att först behöva installera ett sådant system (ibid). 

För enklare köproblem som bygger på mer eller mindre restriktiva antaganden, 
är det oftast möjligt att hitta en analytisk lösning. När det emellertid är 
nödvändigt att skapa en mer realistisk modell av ett komplext problem, kan 
utvärderingen istället ske med hjälp av simulering. Även om det är möjligt att 
hitta en analytisk lösning på problemet kan en simuleringsmodell ge 
kompletterande information i form av andra mått. Eftersom en simulering inte 
innebär en begränsning till matematiska modeller som går att lösas på analytisk 
väg, kan modellerna göras mer realistiska. Ingående värden på ej påverkbara 
variabler kan följa slumpmässiga förlopp istället för att låsa till konstanta 
siffervärden. Samband tillåts också vara icke-linjära och diskontinuerliga. 
Möjlighet ges även att arbeta med många beslutsregler och kriterier istället för 
med en enda. Till skillnad från vad som är fallet för enkla lagermodeller och 
linjära optimeringsproblem, kan en simuleringsmodell fånga upp dynamiska 
förlopp, det vill säga studera hur system förändras över tiden (Edlund m.fl., 
1999). 
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5 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs projektets arbetsgång och metodval.  

5.1 Praktikperiod och observationer 

Arbetet inleddes med en praktikperiod för att få en övergripande förståelse för 
processen och vilka problem som kan uppstå i ett sågverk. Under 
praktikperioden ägnades mycket tid till rundvandring, diskussion med operatörer 
och handledare för att under en koncentrerad tidsperiod förstå stora delar av 
produktionen samt fackliga och interna termer. 

För att förstå materialflödet vid sågen gjordes tidigt ett flödesschema över 
processerna tillhörande såghuset, denna låg till grund för första tidens 
inlärningsprocess.  

5.2 Datainsamling och analys 

Allt eftersom förståelsen ökade började datainsamlingen ta vid. För detta krävdes 
inlärning av munksundssågens affärssystem, Sap/R3, samt dataverktygen 
PowerPlay och PIA. Efter en del jämförelser togs beslut att datainsamlingen 
skulle ske direkt ur grundmaterialet där verktygen hämtar informationen ifrån då 
verktygen ansågs alltför osäkra och ofullständiga.  

I första hand samlades den data som rör stopp, och automatiskt registreras vid 
sågintaget. I dessa stoppdata registreras varje stopp över 3 minuter. Ganska snart 
insågs även att den automatiska registreringen av varje stock, stockdata, behövde 
analyseras. Detta för att se alla kortare stopp, då tiden mellan inkomna stockar 
var mindre än 3 minuter men längre än vad som kan anses som normalt flöde. 

Med hjälp av de registrerade stoppen kunde den totala stopptiden fördelas på 
såglinjernas olika delar för att analysera vilken plats och orsak som har mest 
stopptid. Vid analys av korta stopp insågs att dessa ökar den totala stopptiden 
med cirka 20 procent, varför det ansågs väsentligt att närmare studera var och 
när de uppkommer. På grund av stopptidsregistreringens begränsning var detta 
tvunget att bli en manuell studie.  

Genom att studera stoppfördelningen kunde så två områden för närmare studier 
väljas, nämligen de som orsakar mest stopptid och kan ses som anläggningens 
produktionsmässiga flaskhalsar. 

5.3 Analys produktionsförhöjande insatser  

Under undersökningsperioden, januari till och med juni 2005, genomfördes två 
ombyggnationer i såghuset. För att ge ledningen svar på om den ekonomiska 
satsningen gav resultat analyserades stopptiderna före och efter 
ombyggnationerna.  
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5.4 Effektivitetsberäkning 

I den inledande fasen då befintliga data studerades, ansågs 
effektivitetsberäkningarna var bristfälliga. Detta eftersom de bara tog hänsyn till 
totalt producerad volym. Det gjordes ingen uppdelning på såglinjerna eller 
analys på vad som orsakat en bra respektive dålig produktion.  

För att ha möjlighet att jämföra och se orsaken till sågens effektivitet valdes en 
effektivitetsberäkning i tre steg för att beskriva vardera såglinjes totaleffektivitet. 
Dessa effektivitetsmått jämfördes mellan olika perioder för att hitta parametrar 
som påverkar sågens produktionseffektivitet.  

5.5 Intervju 

För att få mer information om operatörernas arbete för god effektivitet, 
förlustfaktorer och organisation delades en enkät ut bland skiftlagen. Efter att de 
diskuterat och svarat på frågorna sammanställdes svaren innan en slutlig 
fördjupad diskussion med lagledaren i varje skiftlag.  

Sammanställningen av enkäten användes vid tolkning av effektivitetsberäkningar 
fördelade på skiftlag.  

5.6 Case 

Enkäten visade på att skiftlagen har lite olika tillvägagångssätt för att uppnå en för 
sättningen maximal produktion. För att rättvist analysera skiftlagens metoder 
valdes att genomföra ett case uppdelat i tre omgångar, ett för var skift.  

Caset gick ut på att identifiera skillnad i arbetsmetod mellan skiftlagen. En 
förutsättning var att varje skiftlag skulle producera samma postsammansättning. 
Under tiden fick de i uppdrag att dokumentera valda inställningar och åtgärder 
så att resultatet därefter kunde analyseras. För de olika skiftlagen beräknades 
tillgänglighet, processeffektivitet och totaleffektivitet på vardera såglinje.  

I och med detta case skulle störande faktorer elimineras då samma villkor gäller 
för samtliga skiflag. 

På grund av mekaniska haverier, som inte berott på den aktuella körningen, blev 
mättiden för korrekt analys för kort. Därför valde projektgruppen att bortse från 
casets eventuella resultat.  

5.7 Analysera stoppfrekvens för olika poster 

Som i ett led att hitta parametrar som påverkar stopptiden studerades stopen 
fördelade på poster, samt de parametrar som skiljer posterna från varandra. För 
detta arbete kontaktades Peter Westermark på statistikavdelningen vid Luleå 
tekniska universitet.  

5.8 Jämförelse i sågintagets utrustning 

Ett problem med sågintaget är stockluckornas dåliga noggrannhet. Den verkliga 
stockluckan kan kraftigt avvika från den inställning som operatörerna gjort. I de 
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flesta fall är stockluckan längre än inställt värde. Detta påverkar främst 
processeffektiviteten då maskinerna får såga mycket luft, men även 
förslitningarna på maskiner då belastningen blir mycket ojämn.  

I sågintagets utrustning styrs stockluckan av olika system för vardera såglinje. För 
att undersöka om resultaten skiljer sig mellan de olika systemen valdes att studera 
stockluckan på de poster som vid olika tillfällen sågats på båda såglinjerna. 
Därigenom kunde stockar av samma timmerklass studeras för båda systemen.   

5.9 Simulering 

I projektbeskrivningen ingick det att simulera effekten av att stopporsaker 
åtgärdas eller kringgås. För detta arbete bistod SCA med en modell tidigare 
framtagen av en konsult. I arbetet med att förse modellen med korrekta indata 
upptäcktes fel som tillsammans gjorde modellen obrukbar. Tid ägnades till att 
lokalisera orsaken och åtgärda fel, men på grund av modellens omfattning var 
detta mycket svårt och tidskrävande.  
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6 Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel beskrivs hur verksamheten fungerar idag. Genom observationer, intervjuer 
och datastudier har nuläget sammanställts.  

6.1 Produktionsuppföljning  

Produktionsuppföljningen vid SCA’s såg i Munksund görs idag dels genom 
studier av den automatiska loggningen från sågintaget dels genom diskussion 
med de operatörer som är i ständig kontakt med utrustningen. Med hjälp av data 
som samlas från sågintaget görs en beräkning av anläggningens utnyttjande 
genom att jämföra hur många stockar som producerats och hur många som 
borde kunna produceras av samma medellängd och dimension på stockarna.  

I dagsläget görs ingen uppföljning av utnyttjandeberäkningarna och det finns 
inga tänkta mål att sträva efter, istället används beräkningarna för ett 
konstaterande hur närmast gångna tid produktionsmässigt varit.  

För att rapportera resultatet till berörda personer skickas idag ett diagram per e-
post där trenden för innevarande år går att åskåda. I övrigt meddelas resultaten på 
månadsmöten där samtliga arbetslag har möjlighet att närvara. På mötet 
informeras personalen om den senaste tidens trender och händelser. Man 
meddelar sina anställda en kort prognos av framtiden dels produktionsmässiga 
resultat dels ombyggnationer och övriga aktiviteter. Något utrymme för 
diskussion om förbättringspunkter mellan arbetslagen finns inte i nämnvärd skala 
idag. 

6.2 Produktionshöjande åtgärder 

För att förbättra sågens kapacitet och produktion pågår ett kontinuerligt arbete 
med ombyggnationer och investeringar. Insatser sätts in på delar i anläggningen 
som har ett påtalat problem som orsakar mycket stopptid eller kvalitetsförluster. 

Dock görs tveksamma uppföljningar på effekten av gjorda investeringar. Idag 
används i första hand anläggningsutnyttjandet för att beskriva huruvida en 
investering har gett en ökad produktion. Detta kan dock ge felaktiga resultat om 
andra delar i sågen orsakat ovanligt mycket problem, eller om man inte haft 
vetskap om vilken process som är produktionsbegränsande. Om en 
ombyggnation görs utanför flaskhalsen uppstår eventuellt en mindre 
produktionsökning som begränsas av att ”flaskhalsen” fortfarande finns kvar.  

6.3 Underhåll 

Underhållsavdelningen består av mekaniker och elektriker. Dessa är uppdelade i 
olika skiftlag vilket säkerställer att det finns tillgång till underhållspersonal under 
den planerade verksamhetstiden. Utöver mekaniker och elektriker finns 
dessutom en person som har hand om dokumentation och rapportering av 
kommande behov gällande förebyggande underhåll på hela anläggningen.     
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Det underhållsarbete som idag utförs på munksundssågen består till största del av 
”brandkårsutryckningar” för att lösa akuta problem. Underhållsavdelningen anser 
sig inte få de resurser i form av pengar och personal som behövs för att utföra ett 
fungerande förebyggande underhåll. Reservdelslagret anses av sågpersonalen vara 
otillräckligt vilket leder till tillfälliga nödlösningar för att hålla delar av 
produktionen igång i väntan på leverans av nödvändiga reservdelar. 

I operatörernas arbetsuppgifter ingår inget underhållsarbete utöver viss städning 
och rengöring av maskinerna vid schemalagda tillfällen. Om något går sönder 
eller på annat sätt påverkar driften negativt ringer de efter mekaniker och/eller 
elektriker för att få påpekade brister åtgärdade. Hur länge det dröjer innan 
underhållspersonalen kommer för att åtgärda problemet beror på var i 
anläggningen de befinner sig och hur upptagna de för tillfället är.  

Operatörernas möjligheter att påverka det förebyggande underhållet anses av de 
själva vara mycket begränsade. I deras affärssystem, SAP/R3, finns en möjlighet 
för operatörerna att registrera önskade framtida underhållspunkter. Det anses 
dock, av de få operatörer som har utbildning på SAP/R3, att systemet är för 
krångligt att använda och nyttjas därför aldrig av sågpersonalen. 

Förslagsverksamheten består av en pärm där sågpersonalen kan lämna in förslag 
på åtgärder som de tror ska leda till produktionsförbättringar. Av de operatörer 
som intervjuats är det dock ingen som nyttjar denna möjlighet att påverka 
verksamheten. 

Ur de tre skiftlagen som sköter driften på såglinjerna finns det en representant 
som vid planerade möten träffar underhållschefen för att diskutera förebyggande 
och akut underhållsbehov. Tanken är att samtliga sågoperatörer ska framföra sina 
åsikter om framtida åtgärder till denna representant för att han i sin tur ska 
framföra dessa till underhållschefen. Vid direkta frågor till ett flertal operatörer 
visade det sig dock att inte alla visste vem deras representant var eller ens att 
dessa möten med underhållschefen existerade. 

6.4 Anläggningens uppdelning 

Idag ses sågprocessen, från timmerbord till strölagda torkpaket, som en 
uppdelning i flera delanläggningar. Såglinjerna utgör basen för processen 
samtidigt som övriga utrustningar som sågintag, råsortering, ströläggning och 
”undervåningen” utgör kringutrustning som dock är nödvändiga för produktion 
i såglinjerna.  

I och med de olika delanläggningarna fås en markant uppdelning i 
arbetsområden där anställda har en övertygad uppfattning om vilka 
arbetsuppgifter de är skyldiga att genomföra. Om ett större och mer tidskrävande 
problem uppstår hjälper sällan operatörerna varandra att lösa problemen så fort 
som möjligt. Istället väntar man tills den andra anläggningen är klar för 
produktion. I och med de ”revirmarkerade” anläggningarna fås också en 
begränsad möjlighet att klara planerad produktion vid frånvaro av personal 
eftersom få operatörer har kunskap och erfarenhet från flera anläggningar.  
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Uppdelningen har också till följd att de verkliga stopporsakerna är svåra att tyda. 
I stopptidsregistreringen finns endast en eller ett par platskoder för det som anses 
vara ”övrig anläggning”. I dagsläget fungerar såglinjerna i sig relativt bra varför 
en stor del av de stopptider och produktionsstörningar som drabbar såglinjerna 
beror på kringutrustningen. I och med den bristfälliga stopptidsregistreringen är 
dessa stopptider svåra att tyda till plats och orsak så att rätt resurs kan planeras för 
att minska problemen.  

6.5 Anläggningens flexibilitet 

Det finns idag ett antal faktorer som påverkar produktionens flexibilitet negativt. 
Detta skapar svårigheter för operatörerna att genomföra en störningsfri 
produktion. När en ny order ska väljas till produktion utgår operatörerna från en 
prioriterad orderlista som är skapad av produktionsplaneraren. Operatörerna har 
i viss mån möjlighet att välja en order från listan som passar att köra tillsammans 
med pågående order på den andra såglinjen. Beroende på stycketal och 
dimension på bräder och plankor som faller i ordrarna alstras problem mer eller 
mindre frekvent på olika delar i sågprocessen. Vissa kombinationer kan till och 
med vara omöjliga att producera tillsammans.  

6.5.1 Flödesval 

I normala fall följer flödet det flödesschema som presenterats i kapitel 2.2.2, se 
bilaga 2. Operatörerna har dock möjlighet att anpassa flödet efter de 
omständigheter som råder. Möjlighet finns att styra centrumbitar, sidobrädor och 
kantbrädor var för sig mot båda sidorna i råsorteringen. Denna möjlighet 
utnyttjas framförallt om någon av sidorna i råsorteringen, till skillnad mot den 
andra, är hårt belastad eller om någon del i processen efter såglinjerna har 
havererat. Vid det senare alternativet är fördelen att en av såglinjerna kan 
fortsätta producera utan att störa det pågående reparationsarbetet. 

Det finns dock postsammansättningar som begränsar valet av flöde. Bland annat 
vid körning av kortstock och allt för lika dimension från båda såglinjerna.  

6.5.2 Kortstock – kortpaket 

Kortstockar begränsar flödesvalet eftersom brädsidan i ströläggningen inte klarar 
att tillverka de kortare paketen. Detta begränsar möjligheten att välja en lyckad 
sammansättning poster på såglinjerna eftersom mindre flexibilitet finns.  

6.5.3 Mätutrustning i råsortering 

När allt för lika dimensioner produceras från båda såglinjerna uppstår problem i 
råsorteringens mätutrustning som bedömer och klassificerar varje bit som 
passerar. Bedömningen bygger på kvalitet så som kvisttäthet och kärnvedsmängd 
men också bitens verkliga dimension. 

Mätutrustningen godkänner bitar med dimension med ±2 mm avvikelse från 
målvärdet. När bitar med mycket liten differens i dimensionens målvärde 
produceras kan bitarna fördelas felaktigt, vilket i sin tur påverkar 
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råvaruutnyttjandet. I detta fall är det då fördelaktigt att kunna styra den ena av 
dessa två klasser till råsorteringens andra sida, på så sätt går problemet att gå runt.  

6.5.4 Dimensionernas betydelse i råsorteringen 

När operatörerna väljer en sammansättning poster att producera på vardera 
såglinje tar de även hänsyn till antalet bitar och dess dimension för att 
råsorteringen ska klara sin uppgift utan onödigt strul. Till exempel upplever 
operatörerna svårigheter med att kombinera kort timmer på första såglinjen med 
längre timmer på andra såglinjen om såglinje2’s centrumbitar är av grövre 
dimension. Denna kombination bidrar, enligt operatörerna, till många 
felmatningar och manuellt arbete som tar extra tid. Därmed är det också svårt för 
råsorteringen att producera i samma takt som såglinjerna, med överfyllda 
buffertar som följd.  

Sågoperatörernas önskan är att det vid sågning av kortare timmer ska finnas 
klenare dimensioner på såglinje2 tillgängliga för sågning, eftersom det enligt 
operatörerna är lättare att kombinera olika längder om dimensionerna är klenare.  
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7 Nulägesanalys 

I detta kapitel beskrivs och utvärderas projektgruppens egna reflexioner. Orsaken till 
problemområden och möjliga lösningar diskuteras. 

7.1 Produktionsuppföljning 

Idag tillämpas en begränsad produktionsuppföljning vid SCA’s sågverk i 
Munksund. Ett diagram om anläggningsutnyttjande samt producerad volym, 
baserad på såglinjerna tillsammans, skickas veckovis till operatörer och övrig 
personal. I redovisningen finns ingen information om orsak att hämta, där 
konstateras endast hur mycket som producerats.  

En produktionsuppföljning bör syfta till en ökad långsiktlig produktion. 
Uppföljningen bör vara konstruerad och formulerad så att konkreta mål kan 
planeras utifrån senaste tidens resultat. Det aktuella resultatet skall tydligt gå att 
jämföra med det mål som finns uppställt, detta för att motivera personalen att 
ständigt sträva efter förbättringar. För att kontinuerligt utbilda personalen om 
vilka händelser och åtgärder som är av störst betydelse för produktionen bör en 
sammanställning av orsakerna också göras. Till exempel genom att samtidigt 
redovisa vilka stopp och stopptider anläggningen drabbats av.  

7.1.1 Produktionsuppföljning vid sågen/hos SCA 

För att redovisa produktionen vid SCA’s såg i Munksund bör effektiviteten delas 
i tre steg; tillgänglighet, operationseffektivitet samt totaleffektivitet, vilka alla ska 
redovisas per såglinje. Tillgängligheten beskriver hur mycket sågen är i drift, 
under den tid drift är planerad. Operationseffektiviteten beskriver hur väl 
anläggningen utnyttjas under den tid drift pågår. Totaleffektiviteten utgör 
produkten av tillgänglighet och processeffektivitet. Totaleffektiviteten beror 
således dels på oplanerade stopptider dels på matningshastighet och stockluckor.  

För att använda produktionsuppföljningen i utbildningssyfte är det också viktigt 
att de bakomliggande orsakerna redovisas. En sammanställning av stopptider, 
medelstocklängd, medelstocklucka och stockantal bör därför medfölja 
beräkningarna och jämföras med utveckling och medeltal baserade på en längre 
tidsperiod. Detta bidrar också till att problem och orsaker lättare definieras då 
stopptidernas historiska utveckling bidrar till att negativa trendbrott tidigare 
upptäcks.  

En veckovis produktionsuppföljning för sågen i Munksund är ett krav för 
långsiktlig produktionsökning. Uppföljningen bör, så långt det är möjligt, göras 
automatiskt för att inte bli lidande vid frånvaro av enskilda personer. När 
uppföljningen är väl inarbetad och utvecklad bör en utveckling göras för att 
behandla varje skiftlag enskilt. Genom en skiftfördelad uppföljning kan skiftlagen 
själva planera, och följa resultaten, av de insatser som anses väsentliga i arbetet att 
nå ett gemensamt produktionsmål.  

Syftet med att införa en effektivare produktionsuppföljning vid sågen i 
Munksund är främst att skapa bättre kunskap om produktionsförluster. Eftersom 



– Nulägesanalys – 

44 

uppföljningen är omfattande och långsiktlig kan produktions- och 
effektivitetsmål planeras för att på så sätt få ett effektivare arbete mot högre 
produktion. Om uppföljningen dessutom redovisas i ett historiskt perspektiv 
skapas ett effektivt verktyg för att analysera effekten av ombyggnationer och 
investeringar samtidigt som nya problem, och dess orsak, tidigare upptäcks.  

Möjlighet finns även att i framtiden basera lönens bonussystem på de resultat 
produktionsuppföljningen ger. Detta skulle ge effekten att 
stopptidsregistreringen i samband med raster, och annan icke 
produktionsplanerad tid, registreras korrekt. En annan positiv effekt, med 
bonussystem grundat på produktionsuppfölningen, är att operatörsunderhållet 
stimuleras då resultaten synliggörs av effektivitetsmåtten.  

7.1.2 Produktionsuppföljningens mål 

För att lyckas med produktionsuppföljningens syfte bör noggranna och väl 
definierade mål formuleras. Huvudmålet bör planeras långsiktligt, tidsbestämt, 
och stödjas av ett antal konkreta delmål, även dem tidsbestämda. Till exempel 
kan ökad totaleffektivitet svara för huvudmålet samtidigt som minskade 
stopptider och minskad stocklucka utgör delmål. Syftet med att konkretisera 
målen är främst att alla i organisationen ska sträva efter samma mål (Ljungberg 
1998), se bild 13.  

 
Bild 13 Skillnad mellan diffus och konkret målsättning. 

 

Exempel på konkreta mål: 
 % Tillgänglighet 70 %, operationseffektivitet 80 ־
 Medelstocklucka 500mm ־
 Underhållsstopp 1000min per månad ־

 
Exempel på diffusa mål: 

 Höja produktionen ־
 Minska stopptiden ־

I framtagandet av nya mål är det viktigt att berörda grupper; operatörer, 
underhållspersonal och ledning, involveras i beslutet. Operatörerna har bäst 
vetskap om vilka realistiska mål som kan formuleras för deras arbetsområde. De 
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vet vilka problem som uppstår och har ofta idéer på hur de kan undvikas. 
Underhållspersonalen har verktyg för att veta vilka underhållsarbeten som, 
genom bättre förebyggande insatser och handhavande, skulle kunna minskas. 
Parallellt bör ledningen vara involverad för att bistå med nödvändiga resurser.  

Efter att målet definierats bör en mindre arbetsgrupp utses för att diskutera och 
kontinuerligt analysera vägen till resultatet. Arbetsgruppen bör bestå av ett par 
personer där samtliga berörda arbetsgrupper, operatörer och underhåll, finns 
representerade.  

7.2 Effektivitetsberäkningar 

Den effektivitetsredovisning som idag finns på munksundssågen är bristfällig. 
Den har ingen uppdelning mellan såglinjerna vilket innebär att den inte är till 
någon som helst nytta vid eventuellt uppföljningsarbete i syfte att härleda var 
och hur driftsstörningar och haverier uppstår. Vidare visar den befintliga 
effektivitetsredovisningen enbart anläggningsutnyttjandet i sågen. Med enbart 
detta mått kan man inte säga något om hur stor del av förlusterna som beror på 
registrerade stopp. Man kan inte heller härleda hur stor del som är mindre 
driftsstörningar, till exempel reducerad hastighet i någon av såglinjerna eller 
”småstrul”. 

Syftet med projektgruppens förslag på effektivitetsredovisning är att den ska bli 
ett effektivt verktyg i arbetet med ständiga förbättringar. En uppdelning mellan 
såglinjerna samt en uppdelning av effektivitetsmåttet är en förutsättning för att 
kunna härleda, för att sedan åtgärda, förluster som uppstår i produktionen. 

7.2.1 Effektivitetsförändringar över tiden 

Totaleffektiviteten, OEE, är en produkt av effektivitetsmåtten tillgänglighet, 
operationseffektivitet och kvalitetsutbyte. I detta arbete definieras 
totaleffektiviteten som:  

Totaleffektivitet = tillgänglighet*operationseffektivitet.  

Kvalitetsutbytet tas inte med på grund av svårigheter att på ett fullständigt och 
rättvist sätt mäta hur stora kvalitetsförlusterna är. Om enbart den andel sågade 
varor som helt sorteras bort används för beräkning av kvalitetsförluster innebär 
det att munksundssågen har ett kvalitetsutbyte på över 99 procent. Eftersom 
nedklassning av kvalitetsklass i förhållande till förväntat utfall inte registreras är 
detta värde på kvalitetsutbyte inte korrekt. På grund av detta bortses dess 
inverkan på totaleffektiviteten. 

 

Tillgängligheten definieras som: 

_tiddisponibel
idoduktionstverklig_prghetTillgängli =  

där disponibel tid är:  
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Disponibel tid = utlagd_tid - planerade_stopp 

och verklig produktionstid: 

Verklig produktionstid = disponibel_tid - oplanerade_stopp. 

Under planerade stopp ingår allt förebyggande underhåll, personalmöten, 
utbildning, avtalsenlig rast och övrig avtalsenlig ledighet. Det vill säga all icke 
planerad produktionstid. Oplanerade stopp är all övrig stopptid som registreras i 
den automatiska stopptidsregistreringen. 

Tillgängligheten beror till stor del på hur man definierar ett stopp. Vid 
störningsfritt flöde levererar sågintaget en ny stock till såglinjen ungefär var fjärde 
sekund. Alla variationer från denna tid är flödesstörningar av olika slag. Att tiden 
då stopptidsregistreringen aktiveras är satt till tre minuter beror på att 
operatörerna anser att det innebär för mycket arbete att ange stopporsak med en 
kortare aktiveringstid. Försök med en aktivering efter en minut har gjorts men 
avbröts på grund av protester från operatörerna. 

Enligt TPM teorierna, se kapitel 4.1.1, finns sex stora förluster i ett 
produktionssystem. Av dessa sex är det främst den första, utrustningsfel och avbrott 
som belastar tillgängligheten i såglinjerna.  Stora förluster på detta område beror 
enligt teorierna på att operatörerna har inställningen att det är andra som har till 
uppgift att utrustningen fungerar, ”jag kör maskinen och du fixar den”. 
Tillgänglighetsförlusterna begränsas bäst genom att bevara utrustningens 
bastillstånd. Detta uppnås genom att öka operatörernas så att de själva kan sköta 
inspektion, rengörning, smörjning och vid behov åtgärda förslitningar. 

Ytterligare en förlust som påverkar tillgängligheten är ställtid, vilket drabbar 
sågen genom postning. I detta arbete tas dock ingen hänsyn till befintliga 
postningsrutiner och hur dessa eventuellt kan förbättras för att öka 
tillgängligheten.  

Under mars månad var tillgängligheten på såglinje1 70,06 procent med 
aktiveringstid på tre minuter. Om man istället väljer en aktiveringstid på 30 
sekunder blir tillgängligheten 63,56 procent och vid 15 sekunder blir 
tillgängligheten 62,20 procent, se diagram 1. Motsvarande tillgänglighet för 
såglinje2 var 65,16 procent, 58,77 procent repektive 57,73 procent, se bilaga 3. 
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Diagram 1 Tillgänglighet beroende på aktiveringstid, Såglinje1 mars 2005. 

 

Vid beräkningar av totaleffektiviteten används i detta arbete uteslutande 
stopptider baserade på tre minuters aktiveringstid. Det med anledning att det är 
endast den registrerade stopptiden som orsaksbestäms och därigenom är 
möjligheterna att härleda tillgänglighetsförlusterna större med hjälp av registrerad 
stopptid. 

Tillgänglighetens variation över tiden har för såglinje1 beräknats för första 
halvåret 2005, se diagram 2, och för såglinje2 för första kvartalet 2005, se bilaga 
4. 
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Diagram 2 Tillgänglighetens variation över tiden, såglinje1 2005. 

 
Diagrammet visar en nedåtgående trend under första kvartalet som sedan vänder och 
tillgängligheten ökar under det andra kvartalet. Genom att analysera den registrerade 
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stopptiden kan man se hur stor del av den disponibla tiden vardera stopporsak upptar, 
se diagram 3. 
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Diagram 3 Procentuell stopptid av disponibel tid, Såglinje1 mars 2005. 

 

Diagrammet illustrerar de största stopporsakerna samt en sammanslagning av 
resterande orsaker som var och en inte har någon betydelse för tillgängligheten, 
men som tillsammans står för en betydande del av produktionsförlusterna. 

Enligt diagrammet är råsorteringen den klart största förlustkällan följt av 
reduceraren och delningssågen. Att januaris tillgänglighet är förhållandevis hög, 
trots stor andel stopp i reducerare och delningssåg, kan förklaras med att 
råsorteringen har sin bästa månad för första halvåret. Den uppåtgående trenden 
under andra kvartalet beror på att stoppen i råsorteringen minskar samt att 
reduceraren och delningssågens andel av stopp minskar ordentligt jämfört med 
det första kvartalet. 

Eftersom störningar i råsorteringen i de allra flesta fall genererar stopp i båda 
såglinjerna kan även tillgänglighetens variation på såglinje2 till viss del förklaras 
med råsorteringens stopp, se bilaga 5.  

Produktionsförluster som inte beror på registrerade stopp belastar istället 
operationseffektiviteten. Operationseffektiviteten är kvoten av hur mycket som 
har producerats och hur mycket som borde varia möjligt att producera under 
verklig produktionstid: 

produktionmax_
produktion_verkligeteffektivitOperations =  

stidproduktion_verklig*stocklucka_mållängdmedelstock
stighetmatningsha_planeradproduktion_Max

+
=  

 

Variationer från maximalt producerade stockar beror på: 
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• Korta, ej registrerade stopp.  
• Stockluckor avvikande från målvärdet. 
• Reducerad matningshastighet. 

Eftersom det enbart är stopp överstigande tre minuter som registreras och 
orsaksbestäms finns det ingen statistik eller dokumentation över hur stor del av 
den totala stopptiden som består av ”småstrul”. I detta arbete har definitionen på 
stopp valts till 30 sekunder. Allt annat produktionsbortfall på grund av att ingen 
stock levereras till såglinjerna från sågintaget har behandlats som lång stocklucka.  

Under mars månad uppgick de korta stoppen till 32,4 timmar på såglinje1 och 
26,2 timmar på såglinje2. Detta kan jämföras med att såglinje1 stod stilla på 46,1 
timmar och såglinje2 stod stilla 37,1 timmar på grund av råsorteringen, som är 
den största registrerade förlustkällan, under samma månad.  

Målvärdet på stockluckan är valt till 50 centimeter på båda såglinjerna. 
Stockluckor överstigande detta målvärde belastar operationseffektiviteten 
negativt. Med en stopptidsregistrering som aktiveras efter tre minuter registreras 
stopp under aktiveringstiden som stocklucka. Den registrerade stockluckan för 
mars månad var på såglinje1 1,57 meter och på sålinje2 1,7 meter. Stockluckor 
registreras idag upp till 99,9 meter, de som överstiger denna längd registreras 
som 9999 cm. Med en stopptidsaktivering på tre minuter innebär det att en 
stocklucka kan bli upp till 270 meter innan stopptidsregistreringen aktiveras. 
Detta medför att för varje registrerat stopp är det förluster motsvarande upp till 
en stocklucka på 170 meter som inte registreras över huvud taget. Det är dock 
bara de stopp där transportbandet in genom mätramen fortsätter att gå som 
stockluckan fortsätter att registreras. Om det till exempel blir en fastkörning i 
reduceraren stannar alltid transportbandet genom mätramen. Blir det däremot 
stopp på grund av timmerbordet fortsätter transportbandet att gå tills 
stopptidsregistreringen aktiveras med stocklucka överstigande 99,9 meter som 
följd. 

Enligt teorierna angående tomgång och småstopp, se kapitel 4.1.1, som i detta 
arbete är lång stocklucka och korta stopp, så uppstår dessa på grund av fel i den 
automatiserade processen och händelsen. Korta stopp är ofta kroniska störningar, 
de är små men många. På grund av att de är ständigt återkommande men inte 
leder till något längre stillestånd är det lätt att man vänjer sig vid dem och tror att 
det ska vara så. De kroniska felen orsakar stora kostnader och dåligt 
maskinutnyttjande eftersom de ständigt förekommer. 

För att minska på korta stopp måste man först undersöka vilka som är vanligast 
förekommande. Detta kan göras genom att man upprättar en lista med 
identifierade fel, bockar av felen allteftersom de dyker upp, sorterar felen efter 
uppkomstfrekvens och angriper dessa systematiskt för att bearbeta fel för fel.    

Den rekommenderade hastighet, som finns för varje post, är satt enbart efter 
diametern på tillhörande timmerklass. Variationer från den rekommenderade 
matningshastigheten belastar operationseffektiviteten. 
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Genom att multiplicera de två ingående effektivitetsmåtten, tillgänglighet och 
operationseffektivitet, erhålls ett värde på den totala effektiviteten, som den är 
definierad för detta arbete. I diagram 4 ses hur de olika effektivitetsmåtten är 
beroende av varandra under första halvåret 2005 för såglinje1. Motsvarande 
diagram för första kvartalet på linje 2 kan ses i bilaga 6. 
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Diagram 4 Tillgänglighet, operationseffektivitet och totaleffektivitet, såglinje1. 

 

Processeffektiviteten är högst i juni där även totaleffektiviteten har sitt högsta 
värde. Totaleffektiviteten har sitt lägsta värde i mars där både tillgängligheten 
och operationseffektiviteten är låga. Även såglinje2 har sin lägsta totaleffektivitet 
i mars där både tillgänglighet och operationseffektivitet har periodens lägsta 
värden, bilaga 6. 

7.2.2 Effektivitetsförändringar mellan skiftlag 

Vid intervjuer och samtal med operatörer från olika skiftlag framgick att det 
fanns skillnader vad gäller skiftlagens sätt att arbeta. Bland annat tillämpas 
rotation mellan arbetsstationerna olika mellan skiftlagen. Ett skiftlag har ingen 
rotation, ett annat har full rotation mellan såglinjen och råsorteringen och det 
tredje har rotation mellan råsorteringen och ströläggaren. Två av skiftlagen 
arbetar varannan vecka förmiddagsskift och varannan eftermiddag medan det 
tredje alltid arbetar natt.  

För att undersöka om det fanns någon skillnad i effektivitet skiftlagen emellan 
sorterades stopp och stockdata och fördelades på respektive skiftlag. För att 
underlätta datasorteringen har endast tre veckor i varje månad undersökts. Detta 
för att så långt det var möjligt undvika veckor med helgdagar och avvikelser i 
produktionstid på grund av dessa. Undersökningen grundades på första kvartalet 
2005 och omfattade båda såglinjerna. På såglinje1 har det gjorts en uppdelning 



– Nulägesanalys – 

51 

mellan tillgänglighet, operationseffektivitet och totaleffektivitet, för linje 2 
undersöktes endast totaleffektiviteten.  

För såglinje1 kan man se ett tydligt mönster där skiftlag 3 alltid har den bästa 
totaleffektiviteten och operationseffektiviteten, se diagram 5. För att utreda vad 
som låg bakom detta tydliga mönster analyserades matningshastigheterna, i 
förhållande till rekommenderad hastighet, som de olika skiftlagen kört såglinjen. 
Även där framgick ett tydligt mönster, (se bilaga 7). Skiftlag 1 som alltid har den 
sämsta effektiviteten är också det skiftlag som har den högsta medelhastigheten 
och skiftlag 3 är det skiftlag som har den lägsta. Även medelstocklucka och korta 
stopp undersöktes men där framstod inget mönster som entydigt pekar på att 
skillnaderna beror på skiftlagens olika sätt att bedriva produktionen. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Januari - 
Skiftl

ag 1

Januari - 
Skiftl

ag 2

Januari - 
Skiftl

ag 3

Februari - 
Skiftl

ag 1

Februari - 
Skiftl

ag 2

Februari - 
Skiftl

ag 3

Mars - S
kiftla

g 1

Mars - S
kiftla

g 2

Mars - S
kiftla

g 3

(%
)

Tillgänglighet Operationseffektivitet Totaleffektivitet
 

Diagram 5 Effektivitetsfördelning Såglinje1 2005. 

 

Undersökningen av såglinje2 visade inga konsekventa skillnader mellan 
skiftlagen, se diagram 6. Diagrammet visar att medelvärdet för perioden är 
relativt lika mellan skiftlagen.  
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Diagram 6 Totaleffektivitet såglinje2 2005. 

  

7.2.3 Framtida målsättningar 

Enligt TPM-teorierna, se kapitel 4.1.1, är det ett realistiskt mål att använda sitt 
eget ”best-of-the-best”. Om man genom att använda effektivitestberäkningarna 
mellan skiftlagen på såglinje1 använder sig av denna teknik så skulle skiftlag2´s 
tillgänglighet från januari multipliceras med skiftlag3´s operationseffektivitet från 
samma månad. 

Totaleffektivitet, framtida mål = 0,878 * 0, 764 * 100 
    = 67,1 % 

En realistisk målsättning för den närmaste framtiden på såglinje1 är alltså en 
tillgänglighet på 87,8 procent och en processeffektivitet på 76,4 procent. Detta 
skulle i sin tur ge en förbättrad totaleffektivitet med nästan 11 procent jämfört 
med medelvärdet utan skiftuppdelning för första halvåret 2005. 

Eftersom ingen uppdelning mellan effektivitetsmåtten är gjord mellan skiftlagen 
på såglinje2 får man istället använda sig av det högsta värdet på totaleffektivitet 
som uppmätts under första kvartalet. Där är det skiftlag2 som under januari har 
den högsta effektiviteten på 58,5 procent. Detta skulle innebära en ökning av 
totaleffektiviteten med 5,7 procent jämfört med medelvärdet utan 
skiftuppdelning för kvartal 1. 

Ovanstående värden är redan uppnådda, därför borde det vara möjligt att uppnå 
dessa igen. Svårigheten ligger i att identifiera vad det var som gjorde att det gick 
bra under just dessa perioder och vilka förändringar i rutiner och utrustning som 
måste till för att kontinuerligt hålla dessa nivåer.  
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7.3 Stoppfördelning 

För vidare analys av tillgänglighetens, och operationseffektivitetens, förluster 
krävs det att stopptider och stoppfördelning undersöks närmare.  

I ett tidigt skede insågs att tillförlitligheten på stoppdata som presenteras i 
affärssystemet Sap/R3 ej är tillräcklig. Detta på grund av att sågoperatörerna ofta 
inte avregistrerar pågående stopp när de går på rast eller avbryter för helg. Det 
medför att en stopporsak ibland belastas med över ett dygns stopptid då ingen 
produktion är planerad. 

I detta arbete har stopporsakerna delats upp mellan produktionsbaserade stopp 
och mekaniska respektive elelektriska stopp. Anledningen till denna uppdelning 
är att synliggöra hur stor andel stopp som beror på bristande förebyggande 
underhåll och hur stor andel som beror på brister i utrustningen. 
Produktionsbaserade stopp är till exempel fastkörning i maskin, stopp på grund 
av fyllda buffertnivåer, fack fullt i ströläggning och alla korta, ej registrerade 
stopp. Mekaniska och elektriska stopp kan i sin tur definieras som 
underhållsstopp. 

På grund av tillförlitlighetsproblemen med Sap/R3 har all stopptid hämtats 
direkt ur obearbetad rådata som finns sparad på server. Varje stopp har 
detaljgranskats och korrigerats vid eventuella felregistreringar för att få maximal 
relevans på data för vidare analys. 

7.3.1 Registrerade stopp 

Om tiden mellan två inkommande stockar överstiger tre minuter aktiveras 
stopptidsregistreringen och matningen av stockar från sågintaget avstannar. Efter 
att orsaken till stoppet åtgärdats kvitterar operatören stoppet genom att ange en 
plats- och orsakskod som sedan registreras, då detta är gjort kan produktionen 
återupptas. 

Stopptider har studerats för att lokalisera de områden som står för den största 
oplanderade stopptiden. Sammanställningen av stopptidregistreringen visade att 
stopptiden till stor del kan beskrivas av ett fåtal platser.  

I bilaga 8 visas den totala stopptidsfördelningen, på såglinje1 under mars 2005. 
Råsorteringen upptar ca 2300 minuter stopptid, vilket är 36,7 procent av den 
totala stopptiden för såglinje1 under samma månad. De stopporsaker som 
därefter upptar mest stopptid är reduceraren med 23,9 procent, delningssågen med 
10,5 procent och ströläggningen som står för 8,4 procent av stopptiden. Även för 
såglinje2 är råsorteringen den största stopporsaken med 2625 minuter stopptid. 
De stopporsaker som därefter upptar mest stopptid är delningssågen, sortbyte och 
ompostning, vilket kan ses i bilaga 9. 

Hur stor andel av den disponibla tiden som stopptiden i varje anläggningsdel 
upptar och hur den varierar med tiden kan för såglinje1 ses i diagram 3 i kapitel 
7.2.1 och för såglinje2 i bilaga 5. 
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För att få en mer detaljerad överblick om vad stoppen beror på gjordes en 
uppdelning av stoppen efter om de var produktionsbaserade stopp eller 
underhållsstopp (mek/el). Råsorteringen delades upp efter trimmer, finscan och 
springer. I varken råsortering, sågintag eller undervåning är stoppen uppdelade 
efter produktions- eller underhållsstopp. För få till stånd en uppdelning på dessa 
anläggningsdelar antogs att stopp överstigande 20 minuter var underhållsstopp 
och stopp understigande denna tid antogs vara produktionsbaserade stopp. 
Ströläggningen är uppdelad på två stoppkoder, fack fullt och övrigt, stöläggning. 
För ströläggningen antogs att fack fullt tillhör produktionsstopp och övrigt 
tillhör underhållsstopp. Fördelningen stopp efter uppdelning kan ses i diagram 7 
för såglinje1. 
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Diagram 7 Fördelning produktionsstopp och underhållsstopp, såglinje1 mars 2005. 

För ett antal anläggningsdelar finns bristfälliga stoppkoder. Springer, finscan och 
trimmer utgör råsorteringens uppdelning, sågintaget samt undervåning har bara 
en stoppkod. Var i dessa anläggningsdelar och vilken sorts fel som uppstår 
framkommer inte. Eftersom uppdelningen är otillräcklig är inte heller 
stopptidsregistreringen till någon större hjälp för att identifiera vilka orsaker som 
föreligger ett stopp. 

Enligt stopptiden i diagram 7 är råsortering – springer den största felkällan. Vid 
intervjuer med sågpersonal, samt vid statistisk analys, framgick att frekvensen av 
de produktionsbaserade stoppen till viss del är stycketalsberoende. Det vill säga 
att beroende på hur många bitar per tidsenhet som produceras i såglinjerna har 
stoppen i råsorteringen kraftigt varierat. På grund av stopptiderna, 
stoppfrekvensen och bristfällig orsaksangivelse anses det finnas behov av en 
fördjupad analys för råsorteringen. 

För att en framtida stopptidsredovisning ska vara ett effektivt verktyg i det 
pågående förbättringsarbetet krävs fasta rutiner för hur sågoperatörerna handskas 
med stopptidsregistreringen. I dagsläget avregistreras oftast inte ett pågående 
stopp då operatörerna tar rast eller produktionen stannar för planerad ledighet 
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eller underhåll. Detta medför att den registrerade stopptiden belastas med en stor 
del av den planerade stopptiden vilket får till följd att enskilda stopporsaker kan 
bli överrepresenterade enbart på grund av bristande rutiner.  

7.3.2 Korta stopp 

Av operationseffektiviteten framgår att en stor del av produktionsförlusterna 
består av korta, ej registrerade stopp. Idag behandlas tiden fram till tre minuter 
som en lång stocklucka, men eftersom produktionen för en kort stund upphör 
kan denna översättas till kortare oplanerade stopp.  

Enligt teorierna om TPM är det vanligt att småstopp och tomgångsförluster 
reducerar 20 – 30 procent av den maximala produktionsförmågan. En orsak till 
att små stopp är en avgörande förlustkälla är att man fokuserar på sporadiska 
förluster och inte har upptäckt de kroniska förluster som finns i ett 
produktionssystem. 

Vid en undersökning av den totala stopptiden under tre minuter summerades 
tiden mellan inkomna stockar där intervallet var 30 sekunder till tre minuter. 
Normalt flöde kan definieras som ett stockintervall på under fem sekunder vilket 
då ger en god marginal för mindre störningar. Resultatet blev för såglinje1, 
under mars månad, att den totala stopptiden ökade med 30,9 procent.  
Motsvarande resultat för såglinje2 blev en ökning med 19,2 procent, se tabell 2. 

Sammanställning stopptid mars 2005 

  Disponibel tid (min) 
Registrerade stopp 

(min) 
Ej registrerade stopp 

över 30 sek (min) 
Total stopptid 

(min) 
Stopptidsökning 

(%) 

SL1 438 104,7 32,4 137,1 30,9 

SL2 438 136,5 26,2 162,7 19,2 

Tabell 2 Sammanställning stopptid, mars 2005. 

För att orsaksbestämma dessa stopp gjordes dels manuella tidsstudier dels ett 
försök att under en period i september minska aktiveringstiden på 
stopptidsregistreringen från tre till en minut. Anledningen till att en minuts 
aktiveringstid användes var att det inte ansågs möjligt att bedriva en effektiv 
produktion med kortare tid än så.  

Denna förändring av aktiveringstid fick ett blandat bemötande bland 
sågoperatörerna. Några ansåg att det gick alldeles utmärkt att köra med en 
minuts aktiveringstid samtidigt som andra ansåg att tiden som gick åt till 
merarbetet med att registrera stopp innebar att den totala stopptiden ökade 
markant.  

Ett problem med en kortare aktiveringstid visade sig vara att varje gång såglinjen 
av någon anledning måste tomköras aktiverades stopptidsregistreringen. Detta på 
grund av att tiden innan en ny stock skickas iväg efter att såglinjen körts tom 
överstiger en minut. Problemet med tomkörning upplevs olika mellan de olika 
skiftlagen. Vissa skiftlag har som vana att, varje gång det byts material eller körs 
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en ny post, först släppa en stock för att säkerställa att allt fungerar som det ska. 
Efter att den första stocken passerat genom hela såglinjen börjar matningen av 
nästkommande stockar. Andra skiftlag menar att det nästan aldrig uppstår några 
problem vid postning eller materialbyten. Eftersom det nästan aldrig blir 
problem så gör de bara en större stocklucka mellan första och efterföljande 
stockar, detta medför att de kör linan tom i betydligt mindre omfattning. 

En annan motivering från operatörer som är emot en kortare aktiveringstid är att 
det vid tillfällen med mycket strul i sågintaget, med medföljande krankörning, på 
någon av såglinjerna, innebär att det är lätt att missa att den andra såglinjen 
stannar. De menar att en minut är för kort tid för att man ska lägga märke till att 
flödet avstannar då man har hela uppmärksamheten riktad på något annat. 

Med en aktiveringstid på en minut ökade den totala stopptiden med 19,4 
procent på linje 1 och med 10,9 procent på linje 2. De tre delar av anläggningen 
som stod för de största ökningarna på såglinje1 var sågintaget som ökade med 
66,8 procent, reducerare fastkörning ökade med 52,5 procent och delningssåg 
fastkörning ökade med 51,8 procent, se diagram 8. 

För såglinje2 blev de tre anläggningsdelar som stod för de största 
stopptidsökningarna sågintaget som ökade med 128,5 procent, undervåningen 
ökade med 62,2 procent och reducerare fastkörning som ökade med 31,4 
procent se bilaga 10. 
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Diagram 8 Stopptidsökning vid aktiveringstid på 1 minut, såglinje1. 
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Den stora ökningen i undervåningen kan i de allra flesta fall förklaras med larm 
för sten eller metall som på något sätt följt med spån och flis. Hur och varför 
dessa fel uppkommer undersöks inte närmare i detta arbete. 

Gemensamt för de båda såglinjerna är att sågintaget står för den största 
stopptidsökningen vid en lägre aktiveringstid. Vid den manuella tidsstudien 
framgick det merparten av stoppen, mellan 30 sekunder och en minut, beror på 
sågintaget och även att en stor andel fastkörningar i reduceraren kunde förklaras 
med problem i sågintaget. Det framgick också att frekvensen av korta stopp till 
stor del är materialberoende. 

Vid den manuella tidsstudien undersöktes alla ej registrerade stopp. Detta med 
syfte att få så detaljerad information som möjligt om alla orsaker som leder till 
produktionsförluster. Det var dock på sågintaget som den mest detaljerade 
undersökningen utfördes. Detta för att övriga delar som belastas med korta stopp 
har fler stoppkoder som i sin tur, med en aktiveringstid på en minut, kan 
förklara stoppens uppkomst. 

Efter diskussioner med sågpersonal samt egna observationer upprättades en 
blankett med förtryckta platser samt stopporsaker, denna finns att se i bilaga 11. 

Sammanställningen av den manuella mätningen ses för såglinje1 i diagram 9 och 
för såglinje2 i bilaga 12. Den sammanlagda observationstiden, under de fem 
veckor som mätningen fortgick, uppgick till 21,5 timmar på vardera såglinje. 
Denna tid anses vara tillräcklig för att dra generella slutsatser.  
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Diagram 9 Sammanställning manuell mätning av stopp under 3 minuter, såglinje1. 

I diagram 9 och bilaga 12 kan man se att sågintaget totalt står för drygt 50 
procent av tiden för korta stopp på båda såglinjerna. Skillnader finns dock på hur 
dessa stopp är fördelade på sågintagets anläggningsdelar. På såglinje1 är 
merparten av stoppen i sågintaget jämt fördelade mellan timmerbord och 
buffertbord, på såglinje2 orsakar timmerbordet den största stopptiden. 
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Sammanslaget ger totala stopptiden per disponibel tid, registrerade stopp och 
stopptider från manuella mätningen, att sågintaget är den andra största 
stoppkällan, detta kan för såglinje1 ses i diagram 10. 
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Diagram 10 Andel total stopptid av disponibel tid. 

 

Eftersom sågintaget består av flera ingående delar, och att det endast finns en 
orsakskod, anses det vara av stor vikt att genomföra en fördjupad undersökning 
av denna anläggningsdel. 

7.4 Skillnader i stocklucka mellan linjerna 

Från sågintag till råsorteringen är de ingående anläggningsdelarna nästan 
identiska. Små skillnader mellan linjerna finns dock. Bland annat det mätsystem 
som styr inmatning av stock från buffertbord i sågintaget, och som har till 
uppgift att optimera stockluckan, skiljer sig mellan linjerna. 

De rekommenderade matningshastigheterna varierar mellan 50 – 90 meter per 
minut beroende på timmerklass. På såglinjen för klenare timmer, såglinje1, är 
den rekommenderade matningshastigheten vanligtvis 90 meter per minut vilket 
är lika med 1,5 meter per sekund. Det är främst två orsaker till att stockluckan 
avviker från det optimala värdet vid störningsfritt flöde, dels att stocken slirar på 
matningsrullarna och dels att tid till inmatning från föregående stock inte är 
optimal. Med de matningshastigheter som är aktuella på sågen genererar även 
små avvikelser vid inmatning relativt stora avvikelser på stocklucka. 

Såglinje1 har ett lasersystem som har till uppgift att hålla reda på det exakta läget 
i längdled på den stock som står på tur att matas in till drivrullarna. Då bakkant 
av föregående stock har passerat en sensor, placerad efter transportbandet, 
beräknas, med hjälp av lasersystemets lägesbestämning, en tid för optimal 
inmatning av stock på rullarna. 
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Såglinje2 har ett liknande system med samma uppgift men använder sig av 
ultraljudsteknik. Ett problem med ultraljudssystemet är att det är svårt att 
kalibrera. På lasersystemet ser man snabbt om ljusstrålen har förflyttat sig, på 
grund av vibrationer eller andra orsaker. Ljudutskicket från ultraljudssystemet är 
svårare att optimera på grund av att visuell kontroll inte är möjlig. 

Trots att såglinje1 används till största del för klenare timmer och såglinje2 för de 
grövre timmerklasserna finns det vissa poster som sågas på båda såglinjerna. För 
att jämföra vilket av systemen, laser eller ultraljud, som optimerar stockluckan på 
bästa sätt undersöktes posterna som sågats på båda såglinjerna. Genom att 
analysera medelstockluckan vid ”problemfri” produktion för aktuella perioder 
kunde en jämförelse mellan systemen göras. Problemfri produktion definieras 
som stockluckor understigande 150 centimeter. Med 150 centimeters maximal 
stocklucka innebär det att det kommer en ny stock inom intervallet 2,5 – 4 
sekunder beroende på stocklängd och matningshastighet. Resultatet av 
jämförelsen kan ses i diagram 11.  
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Diagram 11 Jämförelse av stocklucka på ett antal poster som producerats på båda såglinjerna. 

 

Diagrammet visar att stockluckan är bättre på såglinje1, jämfört med såglinje2, i 
sju av åtta fall. Utifrån detta resultat dras slutsatsen att lasersystemet är ett bättre 
system för att optimera stockluckan. Medelstockluckan för de åtta jämförda 
posterna är 12,6 centimeter mindre på såglinje1. Vid en undersökning hur stor 
andel stockluckor som finns inom det definierade intervallet blir resultatet även 
där att i sju av åtta fall så är andelen högre på linje 1. I medeltal befinner sig 96,6 
procent av stockluckorna inom intervallet på linje 1 och 89,6 procent på linje 2, 
se bilaga 13. 

Om man antar att detta resultat är representativt för hela produktionen innebär 
det att antalet producerade stockar för första halvåret 2005 skulle öka med cirka 
30000 stockar. På ett helt år innebär detta en kapacitetsökning med 1,3 veckors 
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produktion vilket motsvarar en produktionsökning med 2,4 procent på 
såglinje2. 

7.5 Anläggningens uppdelning 

Sågen är idag uppdelad i delanläggningarna sågintag, såglinjer, råsortering, 
ströläggning och undervåning. Eftersom såglinjerna utgör basen av anläggningarna, 
och övriga ses som kringutrustning, är det också för denna 
stopptidsregistreringen är uppbyggd idag. Uppdelningen har också till följd att 
personalens arbetsområden är tydligt uppdelade, utan vilja till samarbete. 

Eftersom processen, från sågintag till färdiga ströpaket, utförs utan större buffertar 
är alla delanläggningar beroende av varandra. Ett stopp i sågintaget ger effekten 
att såglinjen inte förses med stockar, vilket ger ett omedelbart produktionsstopp 
utan fördröjningar. Råsorteringen drabbas av många mindre stopp som tillsammans 
kan fylla bufferten in till råsorteringen, längre stopp på ett par minuter drabbar 
direkt såglinjen som inte kan producera. När det gäller ströläggningen är 
sågstoppen beroende av vad som för tillfället sågas i såglinjerna. Vid en 
sammansättning med många bitar är belastningen på ströläggningen hårdare 
vilket gör att ett stopp i ströläggningen direkt påverkar sågningen. Om antalet 
bitar är få finns däremot en större möjlighet att fortsätta producera om 
ströläggningen stannar en kortare stund. I undervåningen, som tar hand om allt 
spån och flis, finns sensorer som bland annat övervakar fyllnadshöjd och 
inblandad metall. Vid ett sådant alarm stannar produktionen automatiskt i 
såglinjerna och råsorteringen.  

Eftersom produktionen i såglinjerna, som är den värdeskapande anläggningen, är 
beroende av att alla andra anläggningar är i drift och klarar sin uppgift, bör hela 
processen ses som en helhet. Det faktum att såglinjerna, i dagsläget, endast står 
för hälften av de oplanerade stoppen förstärker helhetsbegreppets betydelse.  

Dagens system med begränsade stoppskoder på andra anläggningar påverkar 
analyseringen av stopptiderna. Idag går det inte att utläsa vad orsaken varit till ett 
stopp i till exempel sågintaget, det går inte heller att utläsa var i sågintaget 
problemet uppkommit. Detta bidrar till att lång tid hinner gå innan problemen 
upptäcks, samt svårigheter med att härleda uppkomsten av problem. Med en 
noggrann stopptidsregistrering kan enstaka problem belysas i ett historiskt 
perspektiv och på så vis knytas an mot korrekt orsak, se kapitel 8.2.  

7.6 Anläggningens flexibilitet 

När sågoperatörerna väljer sammansättning av poster på såglinjerna tar de hänsyn 
till kriterier som stocklängd och dimension på plankor och bräder som enligt 
operatörerna skapar problem om variationerna är för stora. För att underlätta om 
till exempel variationerna i dimension blir för stora finns möjligheten att styra 
flödet av plankor och bräder, men detta i sin tur begränsas av andra 
efterkommande delar i anläggningen. För att öka urvalet av möjliga 
sammansättningar samt sannolikheten till en effektiv produktion, är det viktigt 
att minimera antalet områden i anläggningen som begränsar flexibiliteten. Idag 
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tvingas operatörerna alltför ofta att kompromissa för en någorlunda effektiv 
produktion. 

7.6.1 Trimmer 

Då priset för sålt råflis är högre än torkad flis bör mesta möjliga avkap göras i 
råsorteringen. Idag finns bara trimmer på den ena sidan, brädsidan, där mesta 
avkap på grund av vankant och kvalitet också görs. Detta begränsar det 
långsiktliga flödesvalet då det innebär en stor ekonomisk förlust att inte låta 
bräder gå genom trimmern.  

SCA har eventuella planer på en installation av trimmer även på råsorteringens 
centrumsida. Detta skulle innebära en ökad flexibilitet då inget ekonomiskt 
bortfall skulle ske på grund av val av flöde.  

7.6.2 Ströläggningen 

Även ströläggningen är ett område som kan begränsa operatörernas val av 
postningskombination. I den installerade utrustningen är det endast 
centrumsidans ströläggning som klarar att göra de kortare ströpaketen som 
tillämpas på kortare stockar. Detta begränsar möjligheten att fördela centrumbitar 
till båda sidorna i råsorteringen, eftersom normala paketstorlekar skulle göra 
paketen mycket ostabila. När det gäller bräder ställer detta inte till lika stora 
problem eftersom paketen inte staplas lika högt.  

En ombyggnad som möjliggör kortpaket även på brädsidan skulle betyda mycket 
för anläggningens flexibilitet. Operatörerna skulle i större omfattning kunna 
fördela om flödet med resultatet att fler sammansättningar blir möjliga. Det 
skulle också innebära ett optimerat flöde så att, mindre strul, och stopptiderna på 
grund av råsorteringen skulle minska. Eftersom råsorteringen är den som står för 
mest stopptid idag skulle detta direkt ge en ökad produktion.  

7.6.3 Övrigt 

Standardflödet idag gör att såglinjerna är sammankopplade på så sätt att material 
från båda linjerna är blandade i råsorteringen och ströläggningen. Detta innebär 
att båda såglinjerna måste stanna för ett stopp på en av sidorna i råsorteringen 
eller ströläggningen. Om såglinjerna hålls isär genom hela råsorteringen och 
ströläggningen skulle den totala stopptiden, såglinje1 och såglinje2 sammanslaget, 
bli betydligt mindre.   

Idag är det dock inte möjligt att alltid styra flödet så att linjerna hålls från 
varandra. Men genom att öppna för möjligheten kan personalen vid längre 
mekaniska stopp omfördela flödet så att en såglinje kan fortsätta producera. Detta 
är förövrigt något som görs i mycket liten utsträckning idag. 

En installation av trimmer på centrumsidan skulle, tillsammans med 
ombyggnation för att klara byggande av kortpaket på brädsidan, ge en sådan 
flexibilitetsökning att mycket onödigt strul skulle kunna minskas. Att 
genomsnittspriset för sålt flis dessutom skulle bli högre bidrar till en extra 
ekonomisk vinst.  
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Utöver nämnda åtgärder skulle en genomtänkt produktionsplanering förenkla 
operatörernas val av sammansättning och då också minimera kompromisserna. 
Till exempel upplever personalen stora problem med att kombinera korta 
centrumbitar med längre centrumbitar som är av grövre dimension. Detta bidrar 
till problem, vilka också beskrivs närmare i kapitel 8.4.3, vid råsorteringens 
enstyckematare.  

När operatörerna ska såga en kort timmerklass saknas ofta lämplig post att såga på 
den andra såglinjen. Detta medför att personalen kompromissar, då man måste 
såga den kortare timmerklassen, och tillåter mer strul för att genomföra 
sågningen. Om planeringen istället var uppbyggd i cykler, med de kortare 
stockarna planerade i följd, skulle lämpliga poster kunna planeras till den andra 
såglinjen. På så vis skulle det onödiga strulet i detta fall minskas.  

Personalens egna engagemang och flexibilitet är även det något som påverkar 
anläggningens totala effektivitet. I många fall bidrar de uppdelade 
arbetsområdena till en förlängd stopptid på grund av att man inte hjälper 
varandra mellan sågens olika anläggningar. Vid ett stopp, till exempel på grund 
av oordning i råsorteringens fackindelning, borde en av såglinjernas operatörer 
gå till råsorteringen för att bistå med hjälp – om inget eget arbete finns. Samma 
gäller om problemkombinationer eller annat småstrul gör att råsorteringen är 
hårt belastad, finns inte kontinuerligt arbete för såglinjernas operatörer bör en 
person hjälpa råsorteringen. Eftersom råsorteringen och operatörsrummet, där 
operatörerna annars befinner sig, ligger på var sida om såglinjerna fås inget längre 
avstånd vid en eventuell uttryckning.  

7.7 Underhåll 

I dagsläget består underhållsarbetet på munksundssågen av akuta reparationer för 
att åtgärda uppkomna haverier. Någon dokumentation av åtgärdade problem, i 
syfte att öka förståelsen över varför felet uppkommit, förekommer inte i någon 
större uträckning på företaget.  

Det förebyggande underhållet anses av sågpersonalen vara obefintligt. Även om 
det finns en anställd som har till arbetsuppgift att dokumentera och rapportera 
behovet av förebyggande underhåll är den allmänna uppfattningen att han får 
litet gehör för sina åsikter. Är inte avrapporterade underhållspunkter akuta får de 
en låg prioritet och hinner ofta bli ett akut problem innan åtgärd, med haveri 
eller reducerad produktion som följd. Sågpersonalen ges inte möjlighet att ta del 
av den åtgärdslista som ansvarig för det förebyggande underhållet tar fram. Om 
det är någon som har åsikter, om vad förebyggande underhåll bör titta närmare 
på, sker det informellt om de råkar träffas. 

Trots att operatörerna som handhar utrustningen också besitter de största 
kunskaperna om dess funktionalitet har de liten eller ingen möjlighet att påverka 
prioriteringen av det framtida underhållet. Det finns en representant från 
sågoperatörerna som vid planerade möten diskuterar med underhållschefen och 
som där har möjlighet att ta del av, och komma med åsikter om, planerade 
åtgärder. Vid dessa möten har denna representant även möjlighet att framföra 
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sågpersonalens underhålls- och förbättringsförslag. Det är dock flera av 
operatörerna, främst tillhörande andra skiftlag än denna representant, som inte 
vet att dessa möten existerar. 

Kommunikationen och samarbetet mellan såg och underhållspersonal är ofta 
otillräcklig. Det finns meningsskiljaktigheter angående vad som bör göras och 
vem som ska göra det. Underhållspersonalen har åsikter om hur sågpersonalen 
ska städa och rengöra utrustningen. Detta samtidigt som sågpersonalen inte anser 
sig ha tid att utföra dessa moment på annat sätt, eller mer noggrant och frekvent, 
än vad som görs idag. Sågpersonalen anser i sin tur att underhållspersonalen tar 
för lång tid på sig att åtgärda påpekade brister samt att när de väl kommer så är 
de inte tillräckligt förberedda med nödvändiga verktyg och reservdelar. 

Sågpersonalen anser också att de får för lite information angående utförda 
reparationer och ombyggnationer. Störst är problemet om dessa åtgärder är 
utförda under helg eller annan icke planerad produktionstid. Ibland kan det visa 
sig att produktions och kvalitetsproblem beror på ombyggnationer eller 
programuppgraderingar som inte fungerar tillfredsställande. Om inte 
operatörerna har fått information om att arbetet har utförts kan det ofta ta lång 
tid att identifiera fel. Vet man inte heller vem som utfört eller vem som har 
beställt arbetet är det svårt att få kontakt med rätt person som kan åtgärda 
problemet. Produktionsbortfall på grund av kommunikationsbrister mellan 
sågoperatörer och underhållspersonal kan ofta bli tidsmässigt långvariga samtidigt 
som de med mindre rutinförändringar sannolikt kraftigt skulle reduceras. 

Det finns även kommunikationsbrister mellan sågpersonal och ledning. 
Sågpersonalen anser inte att åsikter, framförda av dem själva, får någon betydelse. 
Efter att ha meddelat ett problem vid upprepade tillfällen utan att det åtgärdas 
eller uppmärksammas försvinner viljan till engagemang. Det idag existerande 
forum där operatörerna kan framföra egna förslag om förbättringar är en pärm 
dit uppslag lämnas. Det ges emellertid, enligt sågoperatörerna, dålig feedback på 
denna förslagsverksamhet. Det sker ingen uppföljning angående vilka förslag som 
har behandlats och vilka som står i tur för behandling, på vissa förslag har det 
fortfarande efter flera månader inte getts någon feedback. Den dåliga 
uppföljningen på förslagsverksamheten har lett till att denna möjlighet till 
påverkan numera nästan aldrig nyttjas.   

Det behövs ofta relativt små insatser för att öka tillgängligheten hos enskilda 
anläggningsdelar. Det kan exempelvis vara frekvent tillståndskontroll för att 
säkerställa att den automatiska smörningen av kedjor och maskindelar fungerar, 
eller att utsatta muttrar och bultar ej har vibrerat lös. Enligt teorierna i kapitel 
4.1.1 är det ofta små fel, såsom damm, smuts, nötning, lossning och repor – vilka 
i sig själva kan verka oviktiga – det verkliga problemet. Dessa små fel växer sig 
ofta med tiden stora om ingen åtgärd utförs. 

Enligt teorierna i kan man, genom att flitigt smörja, rengöra och utföra 
justeringar, såsom att dra åt bultar och att genomföra justeringar, förhindra 
förslitningar och avvärja potentiella maskinfel. Problemet är att i dagens 
slimmade organisation finns inte tid över till annat än de huvudsakliga 
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arbetsuppgifterna. Även om många är medvetna om att det finns ett uppdämt 
underhållsbehov är det ingen som har resurser till att förbättra situationen. 

I dagsläget har inte sågoperatörerna något underhållsansvar utöver städning och 
rengöring. Det underhållsarbete som dock utförs av operatörerna är helt och 
hållet på eget initiativ. Detta innebär att även små, lätt åtgärdade fel, kan leda till 
stora produktionsförluster beroende på tillgängligheten på underhållspersonal vid 
tidpunkt för felets uppkomst.  

Enligt teorierna, se kapitel 4.1.1, är planering av underhållsverksamheten en 
nödvändighet för att rätt åtgärder blir utförda vid rätt tidpunkt. Planering ger 
också lämplig beredskap för reservdelar, material och personal. Den totala 
mängden underhållsåtgärder kan i de flesta fall kraftigt reduceras genom att 
planera underhållsverksamheten, utnyttja erfarenheter samt använda lämpliga 
metoder att kontrollera maskinernas skick (tillståndskontroll). 

Den tillståndskontroll av utrustningen som sker idag är främst att ansvarig för 
förebyggande underhåll med jämna intervaller undersöker skicket på 
anläggningarna och dess ingående delar. Tendenser till uppkomst av fel 
dokumenteras och lämnas till underhållschefen som i sin tur tar beslut om 
eventuella åtgärder.  

Planering av underhåll sker idag vid större underhållsåtgärder. Detta för att i 
största möjliga mån styra tidskrävande arbete till icke planerad produktionstid. I 
många fall är det dock så att även de planerade underhållspunkterna redan har 
gett upphov till produktionsförluster. Innan felet har lagts in i planeringen har 
det hunnit orsaka produktionsbortfall med provisoriska lagningar och reducerad 
produktionskapacitet som följd. Många gånger på grund av att felet, identifierade 
vid tillståndskontroll, givits en låg prioritet i åtgärdsplaneringen.   

Enligt teorierna, se kapitel 4.1.1, kan man höja kvalitén på företagets 
underhållsverksamhet genom att införa ett tillståndskontrollerat underhåll. Dock 
måste man räkna med att underhållskostnaderna temporärt kan öka ganska 
kraftigt, med återföljande vinstminskning. Det är dock nödvändigt att ta dessa 
kostnader, eftersom det på sikt leder till att underhållsverksamhetens kostnader 
kommer att minska, och vinsten öka, på grund av att antalet driftstörningar och 
driftstopp minskar. 

På munksundssågen är det ansvarig för förebyggande underhåll som står för 
tillståndskontroller av anläggningarnas ingående delar och sågoperatörerna samt 
underhållspersonalen som står för erfarenheter och kunskaper om utrustningen. 
Genom ett ökat samarbetet mellan dessa funktioner erhålls en effektivare 
underhållsverksamhet och en ökad lönsamhet för hela företaget. För att ett 
sådant samarbete ska bli framgångsrikt krävs även starkt stöd och engagemang 
från produktionsledningen. 

Ett lämpligt forum för att personal från sågen, underhåll samt förebyggande 
underhåll tillsammans med produktionschef och underhållschef frekvent ska 
träffas bör upprättas. Under strukturerade former ska dessa representanter ges 
möjlighet att komma med förslag om framtida förbättringar angående 
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produktion och arbetsmiljö. Förslag som uppkommer under dessa möten bör ges 
en hög prioritet från ledningen. Detta för att det ska ske en snabb behandling av 
respektive förslag med skriftliga motiveringar till varje beslut om åtgärd eller 
avslag. Med dessa möten kommer produktionsförluster som uppkommer på 
grund av kommunikationsbrister mellan de olika funktionerna sannolikt att 
kraftigt minska. 

Det bör arbetas fram fasta rutiner gällande dokumentationen av utförda 
reparationer. En förtryckt blankett som är lätt att använda och som samtidigt har 
generöst med utrymme för egna observationer och slutsatser bör tas fram. 
Ansvarig underhållspersonal bör få till uppgift att tillsammans med annan berörd 
personal fylla i en så detaljerad rapport som möjligt. Rapporten bör behandla i 
vilken anläggning som fel har uppstått samt vilken utrustning, del i utrustningen 
och trolig orsak till aktuellt fel. Genom att samla all dokumentation på ett 
strukturerat sätt och förvara denna på en lättillgänglig plats kommer denna att bli 
ett effektivt verktyg i det framtida förbättringsarbetet. Det kommer dessutom att 
i efterhand bli möjligt att undersöka vilka förbättringsåtgärder som lett till en 
ökad produktion och vilka som inte fått någon effekt. Det ska med andra ord gå 
att spåra vilken förändring som bidragit till ett positivt resultat. 

För att överbrygga motsättningar mellan såg och underhållsavdelningarna bör 
delar av underhållet överföras till sågoperatörerna. Detta kan exempelvis 
innebära att upprätthålla standarder för maskinens grundskick genom att 
noggrant rengöra, smörja och se till att bultar och muttrar sitter som de ska. 
Smärre reparationer såsom kilremsbyten i trimmer bör också ligga under 
operatörernas ansvar. Operatörerna ska successivt utveckla ett intresse för 
maskinutrustningen och ta ett större ansvar för dess skötsel.  

För att göra detta kommer det att behövas kraftfullt stöd från produktionsledning 
samt utbildningsinsatser. Dessa förändringar i ansvarsområden bör till att börja 
med i största möjliga mån ske på frivillig basis och uppmuntras på så sätt att 
operatören efter varje genomförd kompetenshöjande åtgärd ges ett kännbart 
tillskott på lönen. 

Enligt teorierna i kapitel 4.1.1 brukar operatörsunderhållet delas upp i sju steg, 
där operatörerna successivt utför mer avancerat underhåll på maskinerna: 

1. Initialrengöring 
2. Åtgärda orsakerna till nedsmutsning 
3. Standarder för rengöring och smörjning 
4. Allmän inspektion 
5. Självständig inspektion 
6. Organisation av arbetsplatsen 
7. Självständigt operatörsunderhåll 

I den ideala situationen underhålls och vårdas utrustningen av den som använder 
den. Självständigt operatörsunderhåll kan starkt bidra till ökad 
utrustningseffektivitet. 
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Möjligheter till en framtida omorganisation av skiftlagen bör undersökas. Om 
det fanns en utbildad mekaniker med intresse att utöka sitt ansvarsområde med 
varje sågskift ökade möjligheterna till snabba insatser vid drifsstörningar. Denna 
mekaniker bör ha samma arbetsuppgifter som övriga sågoperatörer med skillnad 
att han dessutom får en arbetsledande roll i underhållsarbetet. Med en utbildad 
mekaniker i varje skiftlag förbättras förutsättningarna för självständigt 
operatörsunderhåll.  

Förslagsverksamheten på munksundssågen bör ses över. Enskilda individer bör 
ha möjlighet att framföra sina förslag direkt till ledningen men en dåligt 
fungerande förslagsverksamhet är ofta sämre än ingen alls. Om det inte ges 
någon feedback på inlämnade förslag påverkas moralen på arbetsplatsen negativt. 
Även icke genomförbara förslag bör få en snabb behandling och en skriftlig 
motivering till varför det inte anses möjligt eller nödvändigt att genomföra. Det 
bör också finnas ett belöningssystem. Alla förslag, även icke genomförbara, 
förtjänar någon form av belöning för visat engagemang. Blir förslaget genomfört 
bör belöningen baseras på förväntad vinst för företaget.  

Ett genomförande av ovanstående förslag kommer att kräva stora resurser i form 
av tid, engagemang och utbildningsinsatser. Att införa ett självständigt 
operatörsunderhåll fullt ut tar, enligt teorierna i kapitel 4.1.1, minst tre år. Om 
ledningen helhjärtat satsar på projektet kommer det med största sannolikhet att 
ge långsiktigt stora vinster. 

7.8 Produktionsförhöjande arbete 

Under första halvåret 2005 gjordes två ombyggnationer, med avsikt att minska 
produktionsstörningar, vid sågen i Munksund. De två ombyggnationerna gjordes 
på första såglinjens delningssåg respektive reducerare. Då analys av gjorda insatser 
inte förekommer i nämnvärd skala valdes att studera stopptidernas förändring i 
anslutning till ombyggnationerna.  

I framtiden bör dock SCA alltid kontrollera resultaten av de insatser man satsat 
för att med säkerhet veta att arbete och investeringar gett resultat. För dessa 
kontroller bör stopptiden per disponibel tid granskas då totala stopptiden i stor 
grad beror på antalet helgdagar och schemalagd produktionstid. Vid den analys 
som här presenteras har dels totala stopptiden dels stopptid per disponibel tid 
analyserats för perioden januari – juni 2005. Att dessa två synsätt använts beror 
främst på två anledningar. Den totala stopptiden blir orättvis om inte den 
disponibla tiden varit konstant, vilket den på grund av helgdagar och 
schemaändringar aldrig är. Stopptid per disponibel tid är ett effektivare mått då 
denna endast grundas på schemalagd produktionstid. Nackdelen med stopptid 
per disponibel tid är istället svårigheten att i efterhand bestämma den disponibla 
tiden då den idag inte finns dokumenterad. I den analys som följer baseras 
stopptid per disponibel tid endast på tre veckor varje månad. Detta för att 
minimera risken för felberäknad tid vid infallande helgdagar. Beräkningen av 
stopptid per disponibel tid kan dock ge en tydlig antydan om vilka effekter, 
jämfört med en studie av totala stopptiden, en korrekt beräkning skulle ge. 
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För att genomföra en fullständig analys bör alla stopp ingå, även underhållsstopp, 
men då krävs även en längre undersökningsperiod för att minska effekten av 
enstaka längre underhållsstopp. För projektet var en längre undersökningsperiod 
omöjlig. Därför valdes att, i möjligaste mån, basera analysen på 
produktionsbaserade stopp. För såglinjen räkas endast fastkörningar till 
produktionsbaserade stopp. För sågintag och råsortering har samtliga stopp 
analyserats då ingen uppdelning med avseende på stopporsak finns idag. För 
stopp som belastat ströläggaren har endast stopp med orsaken ”fack fullt” 
analyserats då de, till skillnad från övriga, anses produktionsberoende. 

7.8.1 Delningssåg 

Ombyggnationen i delningssågen gjordes i mitten på april för att minska 
stopptiden då utmatningen, vid korta stockar, inte fungerat tillfredsställande.  

Stopptiderna visar en tydlig minskning för det område ombyggnationen berör, 
se diagram 12. Att ledningen inte upplevt produktionsökning enligt 
förväntningar beror främst på att andra stopporsaker fått en ökad stopptid. Efter 
ombyggnationen sågs en ökning för sågintag, övriga ansågs variera inom ramen 
för normalt brus. Anledningen till att stopptiden för sågintaget ökat är dock 
oklart.  
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Diagram 12 Stopptider före och efter tiden för ombyggnad i delningssåg, såglinje1. 

För råsortering ses ingen tydlig tendens. På grund av att stoppkoderna inte är 
uppdelade i underhållsstopp och produktionsstopp kan längre mekaniska och 
elektriska stopp inte bortsorteras. Detta gör att enstaka långa stopp kan ha stor 
betydelse vid analyser av detta, och liknande, slag. Till exempel har såglinjerna, 
vid ett tillfälle, fått stanna produktionen på grund av råsortering – springer i 555 
minuter under mars månad som också är den största sett på stopptid för samma 
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kod. På grund av detta kan felaktiga slutsatser dras när det gäller sågintag, 
råsortering, ströläggning och undervåning. Detta innebär att sågintagets 
stopptidsökning efter delningssågens ombyggnad kan bero på slumpartade 
underhållsproblem.   

För en acceptabel bedömning av ombyggnationens effekt bör en längre 
tidsperiod studeras. Det vore extra fördelaktigt om den disponibla tiden exakt 
kunde beräknas för att säkerställa att helgdagar eller eventuella schemaändringar 
inte haft betydelse för analysens resultat. För att i framtiden utföra liknande 
analyser med korrekta resultat bör, förutom beräkning av disponibla tiden, även 
stopptidsregistreringens kodsystem utvidgas till att omfatta mekaniska och 
elektriska fel för sågintag, råsortering, ströläggning samt undervåning.  

7.8.2 Reducerare 

Ombyggnationen i reduceraren gjordes i juni månads inledning. Avsikten med 
ombyggnationen var att förbättra matningen genom reduceraren, och därmed 
minska antalet fastkörningar. Analysen av stopptidens fördelning, dels den totala 
dels stopptiden per disponibel tid, visade inget trendbrott vid tidpunkten för 
ombyggnationen, se diagram 13. Anledningen till att ingen förändring ses kan 
vara att ombyggnationen inte alls gett planerat resultat, med det kan också bero 
på att undersökningsperioden endast sträckt sig två månader efter 
ombyggnationen. Oavsett orsak bör dock undersökningsperioden efter 
ombyggnationen utökas, vilket inte är möjligt inom detta projekt.  
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Diagram 13 Stopptid för den del som byggdes om juni 2005. 
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8 Empiri och analys 

I detta kapitel analyseras de korta stoppens fördelning, sågintaget och råsorteringen 
analyseras ingående. 

8.1 Korta stopp 

Vid analys av de korta, ej registrerade, stoppen framgår att de står för en 
betydande del av den totala produktionsförlusten. Den största stopptidsökningen 
står sågintaget för. Sågintaget behandlas därför mer detaljerat under egen rubrik. 
Även de korta stoppen som orsakas av råsorteringen behandlas separat under 
egen rubrik. De korta stoppen i anläggningens övriga delar behandlas i detta 
kapitel, mer eller mindre ingående beroende på hur stor del av stoppen som 
belastar respektive anläggningsdel. 

8.1.1 Reducerare 

Reduceraren är den tredje största del i anläggningen på såglinje1 och den andra 
på såglinje2 gällande produktionsförluster på grund av korta ej registrerade stopp, 
se diagram 9 och bilaga 12. Korta stopp i reduceraren uppkommer främst av två 
anledningar. Köfel uppstår dels i reduceraren dels genom att dubbla stockar 
matas från sågintaget. 

Innan en stock går in i reduceraren passerar den fotoceller som registrerar 
inkommande stock. Om stocken guppar så att kontakten med fotocellerna 
tillfälligt bryts för att senare återtas räknas en ny stock in och köfel uppstår. Det 
finns även fotoceller efter rundvridaren som har till uppgift att räkna bort 
stocken. Även här uppstår ett köfel om dessa tillfälligt tappar kontakt med 
stocken. 

Om stockluckan mellan inkommande stockar understiger 30 centimeter får 
operatören ett larm som talar om att stockluckan är för kort. Om ingen 
separering av stockarna utförs registreras dessa stockar som en lång stock och 
köfel kan uppstå.   

Längden på produktionsbortfallet är beroende på vilket sorts köfel som uppstår. 
Ibland räcker det att köra igenom den stock som är på väg in i reduceraren och 
på så vis nollställa kön. Tidsåtgången för en sådan åtgärd är förhållandevis kort 
och ofta blir det inte något stopp även om man använder sig av 30 sekunders 
stoppdefinition.  

Vid andra köfel tror systemet att det finns en stock i kö trots att den redan har 
processats av reduceraren. Vid sådana tillfällen går det inte att nollställa kön 
genom att manuellt köra igenom stocken eftersom det inte finns någon stock att 
köra igenom. Köfel av den typen tar längre tid att åtgärda. Såglinjen måste köras 
helt tom innan flödet kan återupptas. Med en aktiveringstid på en minut hinner 
ofta stopptidsregistreringen aktiveras innan åtgärden är utförd. Med tre minuters 
aktiveringstid registreras dock nästan aldrig produktionsförluster av denna typ. 
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Om dubbla stockar matas in från sågintaget ges oftast ett larm till operatören. 
Detta larm genereras av att mätramen registrerar att ovaliteten på inkommande 
material är för stor. Ofta går det ganska bra att separera dessa stockar genom att 
greppa den som ligger längst fram med hjälp av rundvridaren och manuellt köra 
den andra bakåt. Det kan dock inträffa att bägge stockarna går in i reduceraren 
med fastkörning som följd. 

För att undvika att köfel uppstår bör fotocellernas placering analyseras i syfte att 
undersöka om nuvarande placering är optimal för att på bästa sätt hålla reda på 
stockarnas läge genom hela processen i reduceraren. Man bör dessutom 
undersöka möjligheterna till att utöka antalet fotoceller. Om man placerar 
parallellkopplade fotoceller på olika nivåer i maskinen kommer de att täcka ett 
större område. Detta i kombination med villkoret att så länge den ena fotocellen 
är aktiverad finns stocken kvar i maskin, bör kraftigt reducera antalet köfel. 
Alternativt kan möjligheterna till en kort tidsfördröjning vid aktivering och 
avaktivering av dessa fotoceller undersökas. Detta för att stockarna inte ska 
dubbelregistreras vid tillfällig kontaktförlust med fotocellerna. 

Regelbundet underhåll av hydraulsystemet till reduceraren, och dess 
kringutrustning, bör utföras. Hydraulfilter bör bytas med jämna intervall för att 
undvika tryckbortfall och reducerad kraft vid greppning av stock. Vid väl 
fungerande hydraulsystem minskar risken att stockarna guppar efter greppning 
med följd att fotocellerna tappar kontakten. 

8.1.2 Kantsåg 

Produktionen i kantsågen med dess kringutrustning stannade vid sex tillfällen på 
såglinje1 och vid 86 tillfällen på såglinje2 under den månad som aktiveringstiden 
för stopptidsregistreringen ändrades från tre till en minut. Anledningen till den 
stora skillnaden mellan såglinjerna är att vid sågning av klentimmer på såglinje1 
tas nästan aldrig kantbrädor ut.  

Vid 66 tillfällen som produktionen låg nere registrerades orsakerna som 
fastkörning kantsåg. Dessa tillfällen motsvarade 78 minuter stopptid under aktuell 
mätperiod. Största orsaken till att dessa korta fastkörningar uppstår är köfel. 
Köfel uppstår oftast på grund av att blocken kommer in för tätt. Det kan bero på 
att blocket tillfälligt fastnar i kantsågen vilket leder till att luckan till 
nästkommande block hinner bli för kort innan blocket lossnar och processas. 
Det kan även bero på att toppdiametern på stocken varit för liten för att 
reduceras till aktuell blockstorlek. Toppändan på blocket, som först går in i 
kantsågen, har då för liten kontaktyta för att drivhjulen ska få tillräckligt grepp 
om blocket. Slirar det vid inmatning hinner nästkommande block komma för 
tätt med köfel som följd. Är drivhjulen dessutom slitna blir det ännu svårare att 
uppnå en effektiv matning av block genom kantsågen. Vid köfel i kantsågen 
måste såglinjen alltid tomköras. 

På grund av tidsbrist har ingen vidare analys av dessa köfel utförts.  
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8.1.3 Delningssåg 

Delningssågen är den andra största orsaken till korta stopp på såglinje1 och den 
tredje på såglinje2. Merparten av stoppen mellan en och tre minuter beror på 
”långt block”. Långt block uppstår då inmatningsrullarna aktiverats och gått ihop 
innan blocket kommit fram i läge för greppning. Transportbandet i 
delningssågen fortsätter att gå och när lägesgivaren efter delningssågen inte får 
kontakt och kan räkna av det sågade virket stannar sågen efter en bestämd tid 
och operatören får felmeddelande ”långt block”  

På grund av tidsbrist har ingen vidare analys av långt block utförts. Dock har det 
konstaterats att en kortare stopptidsregistrering är till stor fördel om syftet med 
registreringen är att använda den i det löpande förbättringsarbetet. Detta 
eftersom långt block och köfel aldrig hinner belasta stopptidsregistreringen med 
en aktiveringstid på tre minuter. Fördelen med en minuts aktiveringstid är att 
dessa fel synliggörs i statistiken och att även produktionsledningen blir varse om 
vilka produktionsförluster dessa medför.  

8.2 Registrerade stopp  

För att i framtiden underlätta studien av stopptider och stopporsaker föreslårs en 
omarbetning av stoppkoderna. Den största förändringen ligger på sågintag, 
råsortering, ströläggning och undervåning som idag är mycket knapphändigt 
formulerade bland stoppkoderna.  

När det gäller sågintaget bör utrustningen delas in i ett antal mindre grupper där 
orsaken för varje grupp kan väljas individuellt, för att därigenom möjliggöra en 
effektiv stopptidsgranskning. För sågintaget föreslås en platsindelning på 
timmerbord, rundvridare, buffertbord samt övrigt.  

För råsorteringen går det i dagens stopptidsredovisning inte att utläsa vilken sida 
som orsakat stoppen. För att skapa mervärde i stopptidsregistreringen, och öppna 
för möjligheten att forska i orsaken, bör detta ingå i platskoden. Som nya 
stoppkoder föreslås springer, enstyckematare, FinScan, trimmer, märksystem 
samt trayer. Samtliga stoppkoder bör också ha orsakskoder för mekaniskt fel, 
elektriskt fel samt fastkörning alternativt produktionsstopp.  

Under projektets gång har även sågpersonalen framfört önskan om nya 
stoppkoder. Det som enligt dem saknas är korrekta stopporsaker vid 
klinghaverier, sågsöm samt köfel. Idag belastas andra stoppkoder även med dessa 
orsaker med följden att problemen inte iakttas. För utförligt schema över nya 
stopp- och orsakskoder se bilaga 14. 

Vad som kan vara viktigt att komma ihåg är att stopptiderna baseras på 
produktionen i såglinjerna och därför redovisar hur mycket vardera såglinje står 
på grund av en stopplats och en stopporsak. Stopptiderna redovisar därmed inte 
stopptiden i råsorteringen eller ströläggningen.  
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8.3 Sågintag 

Sågintaget har till uppgift att i ett jämt flöde leverera stockar till såglinjerna. 
Eftersom såglinjerna är ett buffertlöst system är de mycket känsliga för störningar. 
Om flödet från sågintag upphör avstannar produktionen i såglinjerna 
omedelbart. Ett villkor för att såglinjernas kapacitet till fullo ska utnyttjas är att 
sågintaget är dimensionerat och intrimmat till att aldrig vara den begränsande 
anläggningen. 

8.3.1 Anläggningens uppdelning 

Sågintaget består av rad ingående delar, identiska för båda såglinjerna, vilka 
behandlas som en enda stopporsak i stopptidsregistreringen. Sågintaget börjar vid 
timmerbordet, där truckarna lastar beställda timmerklasser. Ett kedjesystem matar 
stockarna till en elevator som sedan enstycksinmatar stockarna till en transportör. 
Via transportören matas stockarna, med tidsbestämd frekvens, in på keratt 1. 

Via keratt 1 transporteras stocken genom en mätram där stockens yttre geometri 
scannas med syfte att bestämma om stocken ligger inom givna toleranser. Efter 
mätramen transporteras stocken vidare mot stockvändaren med keratt 2. Om 
stocken inte uppfyller givna toleranser puffas den av från keratt till ett 
”slaskfack”, annars fortsätter stocken till stockvändaren. I stockvändaren vrids 
stocken 90 grader så att den med toppändan först transporteras via kerratt 4. 

Keratt 4 transporterar stocken in mot såghuset. En ”avpuffare” trycker in 
stocken från keratt till en matarstation. Matarstationen kan ses som ett 
buffertbord med plats för fem stockar. Via buffertbordet enstycksinmatas 
stockarna in på intagsrullbanan för vidare transport in i såghuset. 

Alla dessa ingående rörliga delar, med en mängd sensorer och styrningar, kan i 
sig leda till längre och kortare stopp. För att ta reda på vilka delar som var mest 
felbenägna gjordes detaljerade tidsstudier under en period om fem veckor.    

8.3.2 Stopptidsanalys av mekaniska och elektriska fel  

Från de manuella tidsstudierna samt från samtal med sågpersonal framgick det 
relativt snabbt att problemen i sågintaget bestod av ett antal längre 
underhållsstopp och en mängd kortare ”småstrul”. Underhållsstoppen uppstod 
nästan uteslutande vid timmerbordet, främst i kedjetransportörerna som 
transporterar timret mot elevatorn, och vid stockvändaren. Dessa fel kan 
förklaras dels med bristande förebyggande underhåll och bristande 
tillståndskontroll, och dels med felaktigt handhavande av utrustningen. 

Underhållsfel som inträffar i övriga anläggningsdelar är inte lika frekventa och 
detaljstuderas inte i detta arbete.  

Timmerbordet 

Timmerbordet rymmer, beroende på timmerklass, upp till 1000 stockar vid 
maximal fyllnadsgrad. Kedjetranportörerna har till uppgift att transportera alla 
dessa stockar mot elevatorn, väl där rasar stockarna ner allteftersom stockar 
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transporteras bort av elevatorn, se bild 14. Denna transport innebär stora 
påfrestningar på kedjorna. Ibland inträffar att truckförarna lastar på så mycket att 
transportörerna inte orkar med att mata fram timret. Efter en tid är kedjorna 
slitna och försvagade att de lätt brister vid större påfrestning. Eftersom det är 
kostsamt att byta dessa kedjor försöker man så långt det är möjligt att laga dessa. 
Då kedjorna väl har blivit slitna hjälper dessa lagningar dock inte någon längre 
tid. Nya brott uppstår med nya lagningar som följd. Ju längre det går sedan några 
större underhållsåtgärder har genomförts desto mer fel, med medföljande 
brandkårsutryckningar från underhållsavdelningen som följd. 

 
Bild 14 Timmerbordets kedjor driver fram timmerhögen som successivt rasar i elevatorn. Bilden 
illustrerar timmerbord tillhörande såglinje1, i bakgrunden ses såglinje2’s timmerbord. 

Stopptiderna vid kedjebrott blir förhållandevis långa vilket leder till stora 
produktionsförluster. Enda anledningen till att tillåta att den maximala 
fyllnadsgraden är så hög som den är i dagsläget är att det underlättar planeringen 
för truckförarna. En halvering av tillåten fyllnadsnivå på timmerbordet skulle 
innebära betydligt lägre påfrestningar på kedjorna.  

Det förebyggande underhållet har stor betydelse för tillgängligheten på 
timmerbordet. Med en fungerande och regelbunden tillståndskontroll skulle 
möjligheterna till att byta och underhålla kedjorna på icke planerad 
produktionstid öka. Genom att införa en regelbunden tillståndskontroll kommer, 
enligt teorierna i kapitel 4.1.1, underhållskostnaderna temporärt att kraftigt öka 
med återföljande vinstminskning. Det är dock nödvändigt att ta dessa kostnader, 
eftersom det på sikt leder till att underhållsverksamhetens kostnader kommer att 
minska, och vinsten öka, på grund av att antalet driftstörningar och driftstopp 
minskar 
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Ovanstående åtgärder skulle innebära att kedjehaverier och medföljande 
produktionsförluster skulle minska samt att underhållets brandkårsutryckningar 
mellan planerade underhållsåtgärder minimeras för detta område. 

Stockvändare  

Stockvändarens uppgift är att vrida stocken 90 grader så att toppändan på 
stocken hamnar först på nästkommande keratt. Då stocken kommer in i 
stockvändaren greppas den av två av de totalt fyra ”paddlarna”, se bild 15. Vilka 
paddlar den greppas av beror på om den ska roteras med- eller motsols. 

 
Bild 15 Stockvändaren greppar stocken, som kommer från keratten till vänster, genom att rotera 
med- eller motsols beroende på vilken stockände som kommer först. Stocken faller, efter rotation, i 
den tvärgående keratten. 

När stockvändaren roterar och greppar en stock utsätts paddlar och 
stockvändarens infästning för stora krafter.  Eftersom tusentals stockar dagligen 
passerar genom vardera stockvändare är det lätt att inse att de utsätts för stort 
slitage. De vanligaste underhålls felet är att paddlarna går sönder och lossnar från 
dess infästning. Ibland ser operatörerna att ett fel håller på att uppstå och hinner 
stanna produktionen innan ett haveri är ett faktum. Oftast är det dock så att 
ingen hinner observera avvikelser innan haveri. 

Enligt teorierna i kapitel 4.1.1 kan man genom att ha en regelbunden 
tillståndskontroll samt genom att flitigt smörja, rengöra och utföra justeringar, 
såsom att dra åt bultar och att genomföra justeringar, förhindra förslitningar och 
potentiella maskinfel. Vidare säger teorierna att det bör vara operatörerna som 
har ansvaret att denna kontroll samt att det dagliga underhållet utförs. 
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En stor del av stoppen som uppstår på grund av stockvändaren skulle gå att 
undvika genom att göra en daglig undersökning av dess tillstånd. Ofta är 
haverierna en följd av att bultar och muttrar lossnat på grund av konstanta 
vibrationer. Att efterdra muttrar och bultar samt att undersöka utsatta svetsar 
efter sprickor skulle inte innebära många minuters jobb per dag. Det skulle 
däremot generera en kraftig minskning av haverier i stockvändaren samt en 
minimering av underhållskostnader och produktionsförluster för detta område.  

8.3.3 Stopptidsanalys korta, ej registrerade stopp 

Utifrån den manuella tidsstudien samt från den minskade aktiveringstiden för 
stopptidsregistreringen kan man dra slutsatsen att sågintaget är överrepresenterat 
när det gäller stopp kortare än tre minuter. Sågintaget står för drygt 50 procent 
av de korta stoppen på båda såglinjerna.. 

Timmerbordet 

Problem på timmerbordet kan generera stopp i timmerflödet. Problem på 
timmerbordet är ofta beroende på hur truckförarna lägger timret men är även 
starkt materialberoende. 

Om truckföraren lägger för mycket timmer på höjden är det större risk att 
stockar hamnar snett då de rasar ner mot elevatorn. Om en stock hamnar snett så 
hindrar den transporten av övriga stockar. Varje gång en stock hamnar snett 
måste sågoperatören, med hjälp av en kran som styrs från operatörsrummet, 
lägga stocken till rätta så att flödet återupptas. 

Timmerbord 1 och timmerbord 2 skiljs med en betongsarg. Detta för att inte 
stockar från de båda linjerna ska fastna i varandra och på så sätt orsaka strul på 
timmerbordet. Om truckföraren lägger timmer för nära denna betongsarg leder 
det till att stockarna hakar fast i denna vilket får till följd att en del av stockarna 
lägger sig snett. När detta inträffar måste sågoperatören, med kranen, lyfta 
stockarna rätt. Om det är en stor del av stockarna som ligger mot betongsargen 
kan det innebära upprepade insatser med kran. Varje stopp som genereras vid 
sådana tillfällen är oftast inte så långa att stopptidsregistreringen hinner aktiveras 
men mängden av dessa stopp gör att de är starkt produktionshämmande. 

Största och flesta problemen på timmerbordet uppkommer när det sågas korta 
stockar. Ju kortare stockar desto instabilare ligger de på timmerbordet. Vid dessa 
körningar ställs det ytterliggare krav på att truckföraren engagerar sig i hur man 
bör lasta på timmer för att minimera uppkomsten av problem på timmerbordet. 

Utifrån intervjuer och informella samtal med sågpersonalen framgick det att alla 
är överens om att problemen på timmerbordet är starkt truckförarberoende. 
Med vissa truckförare är det sällan större problem medan andra förorsakar 
ständigt återkommande besvär med frekvent krankörning som följd. 

Truckförarna tillhör inte SCA´s, dessa tjänster köps istället från 
underentreprenör. SCA bör ställa högre krav på denna underentreprenör 
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eftersom bristande rutiner bland deras personal orsakar stora 
produktionsförluster.  

Krav bör ställas att truckförarna ges lämplig utbildning om hur lastning av 
timmerbordet bör gå till. De bör samtidigt informeras om vilka konsekvenser för 
produktionen en bristfällig lastning får. Vid en sådan utbildning bör 
representanter från SCA´s såg och underhållspersonal närvara eftersom det är de 
som har den största erfarenheten och kunskapen om konsekvenserna av felaktig 
lastning. 

Det bör också ställas som krav att truckförarna själva håller reda på hur mycket 
stock av en viss timmerklass som ska sågas. Truckförarna har på samma sätt som 
operatörerna tillgång till PIA där all relevant data finns att avläsa. Med hjälp av 
PIA kan truckförararna själva planera hur de ska lägga upp sitt arbete för att på 
bästa sätt se till att rätt mängd stock finns på plats vid rätt tillfälle. 

Vidare bör SCA se över de riktlinjer för truckförarna som finns idag. Maximala 
fyllnadsnivåer bör vara väl definierade och dessutom lägre, framförallt för korta 
stockar, än vad de är i dagsläget. 

Keratt 2 

Från timmerbordet går stockarna vidare till stockvändaren via keratt 2. Strax 
efter timmerbordet går stocken genom en mätram där stockens yttre geometri 
scannas för att avgöra om den är lämplig att använda i aktuell körning. Om 
stocken av någon anledning avviker i längd, diameter eller har några defekter 
som gör den olämplig att processas puttas den i ett senare moment av från 
keratten ner i ett slaskfack. 

Problemen som uppstår på keratt 2 är dels vid inmatning från timmerbord, dels 
då stock puttas av från keratt ner i slaskfacket och dels strax innan stocken 
kommer in i stockvändaren. 

Vid inmatning från timmerbord inträffar det ibland att helt eller delvis 
överlappande stockar matas in på keratt. Detta inträffar oftast på de klenare 
timmerklasserna och är starkt beroende av hur truckföraren lastat på 
timmerbordet. Är det lastat för högt faller stora mängder timmer ner mot 
elevatorn och fler stockar följer med upp mot inmatning till keratt. Då trycket 
mot inmataren blir stort händer det att stockar hakar fast i varandra och effekten 
blir att dubbla stockar matas in på keratt.  

Vid framförallt sågning av korta stockar händer det att den bortre ändan av 
stocken matas först ned på keratt från timmerbord. Stocken lägger sig på tvären 
och hindrar flödet. För att förhindra dessa problem fanns tidigare en plåt som 
hade som uppgift att förhindrade snedmatning av korta stockar. Problemet med 
denna lösning var att plåtarna ofta lossnade med reparationer som följd. Efter att 
ha orsakat problem för reparatörerna togs plåtarna bort och har därefter aldrig 
satts tillbaka trots påpekande från sågoperatörerna.  

Det inträffar också att en stock som ligger lite snett på keratten hakar fast i kuren 
som omger mätramen. Detta kan i sig hindra flödet på keratt 2 men ofta lossnar 
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stocken ganska snabbt och får till följd att stockluckan till nästkommande stock 
blir liten eller obefintlig.  

Om stockluckan mellan två stockar som går genom mätramen är för kort 
registreras dessa som en enda lång stock. Eftersom denna stock är för lång för att 
processas puttas den istället av till slaskfacket. Då denna ”långa stock” puttas ned 
mot slaskfacket separeras stockarna och ställer sig med ändarna uppåt i facket. Är 
det mycket stock i slaskfacket kan dessa snedställda stockar hindra flödet på keratt 
2. I annat fall blir de till ett hinder för nästföljande stockar som sorteras till 
slaskfacket. Vid problem i slaskfacket måste en truck genast åtgärda detta, 
antingen genom att tömma facket eller genom att lägga stockarna till rätta i 
facket. Om inte truckförare eller sågpersonalen inte observerar problem som har 
uppstått blir det förr eller senare stopp på grund av dessa. 

Avputtning från keratt till slaskfack sker ibland då stocken inte befinner sig i 
bästa läge för att puttas av. Efter att stocken scannats i mätramen och dömts ut 
beräknas stocken befinna sig i läge för avputtning efter ett visst antal pulser. Om 
stocken slirar på medbringarna eller hakar fast i någonting leder det till att 
stocken inte befinner sig på förväntat läge då avpuffarna aktiveras. Stocken 
hamnar då snett i slaskfacket vilket kan få till följd att flödet på keratt 2 hindras.  

Liknande problem uppstår om slaskfacket hinner bli för fullt innan truckföraren 
tömmer det. Stockar börjar bygga så mycket på höjden att när nästa stock 
sorteras ut finns det inte plats i facket. Detta får antingen till följd att flödet 
avstannar eller att nästkommande stockar för denna ”problemstock” vidare, 
antingen omlott på varandra eller med obefintlig stocklucka, mot stockvändaren.    

Kommer det in stockar med för kort stocklucka mot stockvändaren registreras 
de, av en sensor i transportbanan, som en för lång stock. Vid sådana tillfällen 
stannar flödet mot stockvändaren och sågoperatören måste manuellt köra stock 
för stock genom stockvändaren. Om operatören inte omedelbart observerar 
detta kan det snabbt leda till ett kort stopp. 

Även då det gäller keratt 2 är det truckförarnas lastning på timmerbordet som 
ger upphov till många problem. Utbildning och klara lastningsinstruktioner är de 
åtgärder som skulle ge bästa effekterna. 

Plåtarna vars uppgift var att underlätta körning av korta stockar bör monteras 
tillbaka. Plåtarnas infästning bör ses över och förbättras för att förhindra att de 
lossnar under drift. 

För att säkerställa läget på utsorterade stockar bör en sensor placeras på lämplig 
plats för att möjliggöra villkoret att framkant på stock måste ha passerat en viss 
punkt innan avputtning sker. 

Truckförarna bör i ett tidigare skede än idag få information om när slaskfacket 
ska tömmas. Ansvaret att hålla reda på fyllnadsnivå samt att rapportera till 
truckförare bör ligga hos sågoperatören.  
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Stockvändare 

Problem i stockvändaren uppstår bland annat när den matas med stockar som 
ligger omlott varandra. Detta kan vara ett följdproblem av felaktig lastning på 
timmerbordet eller av problem vid slaskfacket. En konsekvens av att stockarna 
ligger omlott blir antingen att båda stockarna läggs omlott på keratt 3 för vidare 
transport till buffertbord eller att den ena stocken följer med runt medan den 
andra lägger sig snett i stockvändarhuset och därmed hindrar flödet. Det kan, 
trots att en stock ligger snett, gå att fortsätta producera. De nästkommande 
stockarna kommer dock att stöta emot och störas av den snedliggande stocken 
vilket förr eller senare genererar ett stopp. 

Det händer också att stockar går av i stockvändaren. Bitar från den trasiga 
stocken ligger då kvar i stockvändarhuset och stör flödet av nästkommande 
stockar. Så länge dessa bitar inte orsakar något omedelbart stopp blir de oftast 
liggande till dess att stopp genereras. Följderna av att stockbitar ligger i 
stockvändarhuset kan bli dels korta stopp och flödesstörningar dels att 
utrustningen påfrestas hårdare än normalt vilket kan leda till mekaniska, mer 
tids- och resurskrävande fel. 

Vid de korta timmerklasserna fungerar inte greppningen i stockvändaren på ett 
tillfredsställande sätt. Stocken fortsätter framåt efter greppning och riskerar att 
slungas loss från greppet vid rundvridning. För att greppning ska ske på så 
optimalt sätt som möjligt finns ett anslag som används som ett mekaniskt stopp. 
Anslaget styrs, beroende på timmerlängd, manuellt av operatören. Dock är det så 
att anslaget ofta inte används innan ett problem har uppstått. Detta beror 
antingen på att det inte finns några klara direktiv när anslaget ska användas eller 
på att operatören inte tror att det kommer att behövas vid aktuell körning.  

Genomförande av föreslagna åtgärder angående timmerbord och keratt 2 
kommer sannolikt att kraftigt reducera de korta stoppen på grund av 
stockvändaren.  

Det är dessutom viktigt att hålla rent i stockvändarhuset. Genom att snarast 
möjligt stanna produktionen och avlägsna stockrester och sneda stockar 
minimeras risken för längre stopp på grund av fastkörningar eller haverier. Att 
tillfälligt stanna produktionen för att avlägsna skräp tar oftast inte mer än ett par 
minuter medan en ordentlig fastkörning är mer resurskrävande samt att det ger 
upphov till större slitage på utrustningen. 

Styrning av anslaget bör ske per automatik. För varje kortare timmerklass bör 
anslaget automatiskt placeras på optimal plats. En sådan styrning eliminerar risk 
för fastkörningar som idag orsakas av okunskap eller glömska angående när och 
hur anslaget ska användas.  

Keratt 4 

Cirka en och en halv meter efter stockvändaren börjar keratt 4 att luta uppåt. 
För att undvika att stockarna slirar på medbringarna har man på såglinje2 försett 
varannan medbringare med skärpta stål. Problemet med att stockarna slirar 



– Empiri och analys – 

79 

uppkommer främst vid uppstart efter att produktionen stått stilla. Stockar som 
redan befinner sig på den lutande delen av keratten tar sig inte genast iväg vilket 
leder till att stockar som kommer från stockvändaren hinner ikapp och 
stockluckan reduceras. Efter en tid blir dessa stål ovassa och problemen 
återkommer. 

Medbringarna på såglinje1 är inte försedda med extra stål. Dels är inte lutningen 
lika brant och dels sågas det klenare och lättare timmer jämfört med såglinje2. 
Ibland uppstår dock uppstartproblem på grund av att stockarna slirar på 
medbringarna även på såglinje1. Ytterligare ett problem som kan uppkomma på 
såglinje1 är att vid stopp av keratt 4 glider stockar framåt och lägger sig tätt emot 
eller överlappande på framförvarande stock. 

Problem som uppstår på keratt 4 märks oftast vid avmatning till buffertbordet. 
De vanligaste orsakerna är att det kommer stockar omlott på varandra från 
stockvändaren eller att stockluckan är för liten. Detta medför att avmatningen 
sker på två stockar samtidigt vilket resulterar i att stockarna matas snett på 
buffertbordet och hindrar flödet på keratt 4.    

Ett annat problem är att givaren, som har till uppgift att känna av när 
buffertbordet är fullt, är blockerad av damm och smuts. När buffertbordet är fullt 
ska flödet i bakomliggande delar i sågintaget avstanna. Fungerar inte denna 
givare fortsätter matning av stock in till buffertbordet. Om inte sågoperatören 
omedelbart observerar detta blir följden en fastkörning efter hela keratt 4 och 
även snedinmatade stockar på buffertbordet. 

Avmatningen till buffertbordet består av fyra individuellt styrda armar som har 
som uppgift att föra stocken in på buffertbordet innan stocken når ändläget på 
keratt 4. Är inte styrningen av dessa armar rätt justerade trycks stockarna snett in 
på buffertbordet.  

För att undvika uppstartproblem med reducerad stocklucka som följd bör skärpta 
stål monteras på såglinje1´s medbringare. Vidare bör en regelbunden 
tillståndskontroll av skärpan på dessa stål utföras. Risken är annars stor att många 
problem hinner uppkomma innan rätta orsaken identifierats. 

Justering av ”avpuffningsarmarna” bör ske med regelbundna intervaller. Även 
om små snedinmatningar inte ställer till med något omedelbart problem på keratt 
4 så kan de ställa till med följdfel på buffertbordet. 

Buffertbord och intagsrullbana 

Buffertbordet är en matarstation med uppgift att enstyckesmata stockar fram till 
intagsrullbanan för vidare transport in i såghuset. Buffertbordet har plats för fem 
stockar samtidigt. Matningen fungerar på så sätt att sex stycken armar samtidigt 
lyfter upp stocken på samma gång som de för stocken i sidled till nästa 
buffertplats. I sista steget matas stockarna på samma sätt in på intagsrullbanan, se 
bild 16. 
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Bild 16 Buffertbordet har plats för fem stockar som tvärmatas mot intagsrullbanan till vänster i 
bild. 

Om det inte finns någon stock på platserna framför en inkommande stock sker 
frammatningen mellan buffertplatserna med korta tidsintervaller. Eftersom 
stocken, vid frammatning, lyfts upp och släpps ned i nästa buffertplats tar det en 
tid, beroende på stockdiameter, innan den lägger sig till vila. Om det är korta 
och klena stockar räcker inte alltid tidsintervallet mellan frammatningsmomenten 
för att stocken ska sluta studsa. Om frammatning sker medan stocken fortfarande 
är i rörelse resulterar det ibland till att stocken hamnar ur läge och lägger sig 
snett på buffertbordet. 

Samma problem kan uppstå om ”avmatningsarmarna” på keratt 4 inte är 
optimalt justerade. En liten snedmatning till buffertbordet kan leda till att 
stocken inte hinner lägga sig till vila innan den ska matas fram till nästa 
buffertplats med följd att den lägger sig snett på buffertbordet. 

På samma sätt som på timmerbordet finns en kran att tillgå för att lägga sneda 
stockar på rätt plats. Ibland går det dock, genom att manuellt styra 
matningsarmarna, få stocken att studsa och på så sätt försöka få den till att lägga 
sig rätt i en tom buffertplats. När detta inte går eller när dessa försök enbart 
resulterar i att stocken lägger sig sämre måste operatören manuellt flytta stocken 
med hjälp av kranen för att flödet ska återupptas. Varje körning med kran leder 
oftast till ett kort stopp i produktionen. 

Ett problem på buffertbordet kan ibland passera obemärkt för att senare ge 
upphov till problem i reduceraren. Om det ligger dubbla stockar på 
buffertplatsen innan inmatningsrullbanan är det inte alltid som operatören 
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observerar detta. Båda stockarna matas fram med följd att ett stopp som 
sågintaget har orsakat genererar ett stopp i reduceraren. 

Om stockluckan mellan två stockar blir för kort genererar det ofta ett köfel i 
reduceraren. Köfel som uppstår på grund av kort stocklucka belastar reduceraren 
trots att det är sågintaget som är felkällan. 

Ett sätt att förhindra oreda på buffertbordet är att lägga in fördröjningar på 
frammatningen och på så vis säkerställa att stocken lägger sig till rätta mellan 
matningsmomenten. För att säkerställa flödet vid höga matningshastigheter är det 
dock inte möjligt att lägga in fördröjning på frammatning från alla buffertplatser. 
Det är dock viktigast att en sådan fördröjning, på några tiondels sekunder, läggs 
in på den första buffertplatsen, direkt efter inmatningen från keratt 4. Detta 
eftersom det ofta är där som snedmatningen har sitt ursprung.   

Med denna åtgärd samt med åtgärder föreslagna för övriga delar av sågintaget 
kommer problemen på buffertbordet, med frekvent krankörning samt följdfel i 
reduceraren, kraftigt kommer att minska. Största skillnaden kommer att märkas 
vid körning av korta stockar, vilka är överrepresenterade vid alla problem i 
sågintaget. 

8.3.4 Analys av stocklucka 

Stockluckan in till såglinjerna beror framförallt på tre saker, flödet till och med 
buffertbordet, hur effektivt stocken transporteras iväg efter att den har matats in 
på intagsrullbanan samt positioneringssystemet som beräknar läget på 
nästkommande stock (behandlas enskilt i kapitel 7.4). 

Timmerbord till och med buffertbord 

Inför stockvändaren finns en funktion som har som uppgift att säkerställa en så 
optimal stocklucka som möjlig. Om stockvändaren är tom och det inte finns 
någon in i stockvändaren ökas hastigheten på keratt 1 och 2 för att minska den 
aktuella luckan. Detta leder till att stockluckan in mot buffertbordet minskar, 
men det leder också till att stockluckan till stockvändaren ökar. Detta på grund 
av att intervallet mellan stockinmatning från timmerbordet är tidsberoende efter 
det att stockens bakkant passerat mätramen, och att denna tid inte ändras med 
ändrad hastighet på keratterna. I och med detta fungerar försöket till reducering 
av stockluckan idag som ett gummiband; när en lång stocklucka bearbetas 
genereras en ny. 

Stockvändaren på respektive såglinje har en fast rotationshastighet som inte är 
beroende av matningshastigheterna på såglinjerna. Eftersom operationstiden i 
stockvändaren är konstant, samtidigt som keratt 4’s hastighet är 
mätningsanpassad, kommer stockluckan att öka vid höga matningar. Detta 
samtidigt som keratterna bakom stockvändaren ofta måste stanna för att 
stockvändaren ska hinna bli tom innan nästa stock matas in. 

Sammantaget innebär detta att funktionen, var syfte är att hålla en kort och jämn 
stocklucka, inte är till någon som helst fördel. Det enda den bidrar till är en 
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ryckig och ojämn hastighet på keratt 1 och 2 vilket i sin tur leder till ökat slitage 
på utrustningen och en ökad risk för flödesstörningar. 

Buffertbordets uppgift är att minska effekten av störningar som uppkommit 
längre bak i sågintaget. Eftersom bufferteringsmöjligheterna är begränsade till 
fem platser är detta inte tillräckligt för att hela tiden hålla ett jämt flöde till 
såglinjerna. Minsta störning på buffertbordet får en omedelbar negativ verkan på 
stockluckan och även små störningar längre bak i sågintaget gör att buffertbordet 
blir otillräckligt. 

För att säkerställa ett kontinuerligt flöde från sågintaget till såglinjerna bör man 
sträva efter en kort och jämn stocklucka genom hela sågintaget. För att en sådan 
ska bli möjlig måste det först och främst erhållas ett störningsfritt flöde. De korta 
stoppen och småstrul i sågintaget får en omedelbart negativ effekt på stockluckan 
in i såglinjerna. Dessutom bör man se till att det system som idag finns, i syfte att 
reducera uppkomna stockluckor, ger tillfredsställande resultat. 

På timmerklasser med höga matningshastigheter i såglinjen är hastigheten på 
keratt 4 högre än vad stockvändaren kan leverera stockar, med utdragen 
stocklucka som följd. Motiveringen till en förhållandevis låg hastighet på 
stockvändaren är att den utsätts för stora belastningar vid rundvridning av stock. 
Dessa belastningar ökar med ökad rundvridningshastighet.  

För att dagens stockluckereducering ska få annat än negativa effekter måste 
inmatningen från timmerbordet göras om. Om stockinmatningen, istället för att 
använda sig av en fast tid, baseras på pulsräkning, för att veta hur långt 
transportbandet har färdats sedan framförvarande stock matats ut, uppkommer 
ingen gummibandseffekt. 

Om stockvändarens hastighet vore kopplad till keratt 4´s hastighet, vilken i sin 
tur är kopplad till timmerklassernas matningshastighet, skulle vändarens 
belastning öka vid klena timmerklasser. Detta eftersom det är de klena 
timmerklasserna som processas med höga matningshastigheter. De största 
påfrestningarna på stockvändaren uppkommer dock vid de grövre och tyngre 
timmerklasserna. Med en variabel rotationshastighet minskar belastningarna på 
dessa timmerklasser, vilket leder till att de totala påfrestningarna på 
stockvändaren minskar. 

Ovanstående åtgärdsförslag innebär väsentliga flödesförbättringar. Stockluckan 
genom hela sågintaget kommer att minska samt att ett kontinuerligare flöde 
uppnås.   

Intagsrullbana 

För varje post finns förinställda värden för stocklucka. Dessa värden påverkar hur 
snabbt en ny stock läggs på intagsrullbanan efter att föregående stock passerat 
lägesgivaren. Sågoperatören kan manuellt ändra förinställda värden för att 
optimera stockluckan efter rådande förhållande. 

Efter att en stock matats in från buffertbordet till intagsrullbanan varierar det 
kraftigt hur snabbt den förs vidare på rullarna. Stocken studsar på rullarna samt 
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att den rullar upp på sargen innan den lägger sig till rätta för vidare transport. 
Hur lång tid det tar innan en stock lägger sig till rätta på rullarna beror i stor 
utsträckning på vilken timmerklass den tillhör men även på den enskilda 
stockens längd, diameter, krokighet och andra ojämnheter. Även rullarnas 
hastighet, vilken beror på aktuell matningshastighet, har betydelse för hur snabbt 
och effektivt intagsrullbanan levererar stock. 

Utifrån analysen av mätsystemen som styr stockinmatningen på intagsrullbanan 
framgick det att lasersystemet gav ett bättre resultat än ultraljud. Ett första steg 
för att förbättra stockluckan in till såglinjerna bör därför vara att byta ut befintligt 
ultraljudssystem mot ett lasersystem. Medelstockluckan under störningsfri 
produktion var på såglinje1 80,3 centimeter. För att minska denna till 50 
centimeter, vilket är munksundssågens målvärde, behövs en förändring i 
intagsrullbanans konstruktion. 

Vid munksundsågens timmersortering, där inkommande timmer kvalitets- och 
dimensionsklassas, används ett annat system för att transportera stockarna vidare 
efter enstycksframmatning. Istället för att först matas in på rullbana hamnar de 
där direkt på en keratt. Vid observation av timmersorteringen framgick att 
keratten, jämfört med rullarna på intagsrullbanan, betydligt effektivare fick med 
sig stocken. Timmersorteringen använder sig dessutom av driftsatta hjul på den 
sarg som stockarna rullar in mot. Detta medför att stockarna får fart direkt de har 
matats in från buffert. 

Eftersom ett beprövat och väl fungerande system för vidaretransport av 
enstycksframmatade stockar redan finns på munksundssågen bör möjligheten att 
konvertera till detta system även vid sågintaget ses över. Ingen vidare analys 
angående genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser av en sådan 
ombyggnation har utförts.          

8.4 Råsortering 

Råsorteringen har som uppgift att kvalitets- och dimensionssortera de bitar som 
faller från såglinjerna. För att göra detta automatiskt krävs att bitarna matas en 
och en, samtidigt som systemet ska veta var biten befinner sig i 
kontrollögonblicket. Efter dimensions- och kvalitetskontrollen genomförs en 
värdeskapande åtgärd på brädorna genom att göra avkap vid vankant och andra 
skador. Därefter sorteras bitarna i olika fack beroende på dimension och kvalitet.  

Enligt stopptidsregistsreringen, redovisad i kapitel 7.3.1, är råsorteringen kraftigt 
överrepresenterad som orsak för sågens stopptid. Detta kan delvis förklaras med 
ett oändligt antal rörliga delar som alla, genom signaler, är beroende av varandra.  

På grund av stopptidens omfattning och den begränsade uppdelningen av 
stopporsaker i stopptidsregistreringen, krävdes en manuell studie för att få en 
bättre uppfattning om de verkliga stopporsakerna i råsorteringen. Den manuella 
studien, och diskussioner med operatörer har bidragit till resultat och slutsatser 
angående råsorteringen. Till hjälp för manuella studien användes en förtryckt 
blankett, se bilaga 15. 
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8.4.1 Funktion 

När bitarna kommer från såglinjerna fördelas vanligtvis centrumbitar och 
brädbitar till varsin sida i råsorteringen, därav benämns de idag ”centrumsida” 
respektive ”brädsida”.  

I råsorteringen tvärmatas bitarna mot en enstyckesinmatare vars uppgift är att 
fördela bitarna en och en på en medbringarförsedd transportör, se bild 17. Längs 
transportören görs en kvalitets- och dimensionsbedömning av varje bit i syfte att 
sortera bitarna till olika fack – trayer – beroende på dimension och kvalitet. På 
bitar som, enligt den automatiska kontrollen, helt eller delvis är skadade görs 
sedan, längs vägen till trayerna, ett avkap i en trimmer för att kapa bort defekter. 
Framme vid trayerna sorteras bitarna till rätt fack där allt som inte klarat 
kvalitets- och dimensionskraven samlas i sista facket – fack15. Det enda som idag 
skiljer centrumsidan från brädsidan är avsaknaden av trimmer på centrumsidan. 
Materialet på centrumsidan trimmas endast på justerverket, det vill säga efter 
torkning.  
 

 
Bild 17 Råsorteringens ensyckematare som fördelar bitar till ett medbringarförsett transportband 
till höger i bild. 

Allt på råsorteringen sköts automatiskt men där finns även operatörer för att 
korrigera inställningar och rätta till fel. Felen beror vanligtvis på plankor och 
brädor som hamnat snett, vilket det automatiska systemet ideligen stannar och 
larmar för. Operatörerna har möjlighet att välja takttiden i råsorteringen, det vill 
säga hur snabbt de medbringarförsedda transportbanden ska gå. Utöver detta har 
operatörerna möjlighet att justera transportbandens individuella hastigheter mot 
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varandra, bitarnas position framför enstyckeinmataren samt höjden på de rullar 
som förs ner och driver varje bit individuellt genom enstyckeinmataren, se bild 
17. Dessa inställningar påverkar tillsammans antalet stopp i råsoteringen. Med en 
korrekt inställning kan sammansättningen gå mycket bra att köra, medan en 
annan inställning kan bidra till många tidsödande stopp som manuellt måste 
korrigeras.  

8.4.2 Vanliga stopp i råsorteringen 

De flesta stopp som drabbar råsorteringen är koncentrerade till några områden 
där en process, till skillnad från enbart transport, tillförs träbiten. Ofta består 
dessa områden av flera rörliga maskindelar som ska bearbeta eller styra plank- 
respektive brädbitarna. För råsorteringen kan områden som enstyckeinmataren, 
trimmern, och inmatning till trayerna räknas till stoppdrabbade områden. 
Omkring dessa områden finns sensorer som kontrollerar att bitarna ligger 
korrekt framför medbringarna, och larmar om något hamnat snett. Eftersom trä 
är ett levande material finns mycket spänningar i materialet som kan påverka 
resultatet av krafter mot plank- och brädbitarna. 

Vid enstyckeinmataren beror det vanligaste stoppet på en felmatning av 
enstyckemataren. Resultatet av en felmatning blir oftast bitar som ligger snett 
mellan medbringarna i transportören efter enstyckeinmataren vilket orsakar att 
systemet stannar och operatören får placera bitarna rätt. Ett enstaka stopp för en 
felmatning orsakar sällan sågstopp eftersom tillrättaläggandet av bitarna går 
relativt fort. I de fall snedmatningarna blir återkommande ökar fyllnadsgraden, i 
bufferten före råsorteringen, successivt så att såglinjerna efter en tid måste stanna. 
Även om såglinjerna sällan drabbas direkt av snedmatningarna, minskar 
råsorteringens kapacitet med ökat antal snedmatningar. Detta får som följd att 
såglinjerna kan tvingas minska sin produktionstakt genom att minska 
hastigheten, öka stockluckan eller att såglinjerna vid upprepade tillfällen får 
stanna för fyllda buffertar i råsorteringen.  

Fel inställningar av enstyckemataren står även för många dubbelmatningar då 
flera bitar matas till samma medbringare på transportbandet. Resultatet av detta 
blir att systemet hanterar bitarna som en enda i dimensionskontrollen. Eftersom 
”biten” inte klarar dimensionskraven placeras bitarna i fack15 och säljs som 
defekt, trots att inget fel egentligen finns. Vid Munksunds sågverk finns långt 
gångna planer på att installera utrustning som låter ej godkända bitar gå genom 
dimensions- och kvalitetskontrollen ytterligare en gång. Detta kommer att 
minska den kvalitetsförlust som beror på inställningarna i råsorteringen. Dock 
kommer belastningen på råsorteringen att öka något, då ett antal bitar passerar 
två gånger, om inte operatörerna tar ett större ansvar och minimerar antalet 
dubbelmatningar.  

De stopp som uppkommer i trimmern drabbar vanligtvis, på grund av dess 
omfattning, även såglinjerna. Vanligtvis beror stoppen på att en eller flera av de 
kilremmar som driver klingorna gått sönder och måste ersättas. Eftersom inget 
larm, som kontrollerar kilremmarnas funktion, finns idag kan tiden innan felets 
upptäckt bli mycket lång. Det händer att upptäckten dröjer så länge att 
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operatörerna i ströläggningen meddelar att brädorna inte blivit trimmade. Vid 
kontroll konstateras snabbt att kilremmar saknas så att underhållspersonalen kan 
tillkallas för kilremsbyte.  

Vid inmatningen till trayerna är råsorteringens nästa stoppdrabbade område. 
Stoppen beror mestadels på att inkommande bitar ligger snett över medbringarna 
eller att fyllnadshöjden i något av facken är överskriden. Om råsorteringen 
stannar på grund av att inkommande bit ligger snett är stoppet vanligtvis så kort 
att såglinjerna inte berörs. Om stoppet istället beror på att fyllnadshöjden är 
överskriden beror det ofta på att fackets bitar är i oordning. Eftersom det ofta tar 
ett par minuter att åtgärda felet stannas såglinjerna direkt. Denna typ av stopp på 
brädsidan är såglinjernas främsta orsak till stopp på grund av råsorteringen. 

8.4.3 Felkällor till stopp vid enstyckemataren 

I råsorteringens enstyckematare uppstår problem på grund av ett flertal orsaker. 
Några av de mest frekventa orsakerna är varierande längder, varierande 
dimension och inställningsproblem. Nedan ges en förklaring av respektive 
innebörd.  

Varierande längder 

Om kort timmer produceras på en såglinje tillsammans med normallångt till 
långt timmer på den andra uppstår ofta problem vid råsorteringens 
enstyckematare. Problemen är särskilt förekommande då det längre timret är av 
grövre dimension, därför inträffar det nästan uteslutande på centrumsidan.  

Bitarna av varierande längder ligger på kedjor som tvärtransporterar bitarna mot 
enstyckemataren. Den bit som är närmast enstyckemataren bromsas av ett antal 
stoppklackar tills dess att enstyckemataren matar biten vidare. Eftersom bitarna är 
ändjämnade, det vill säga fördelade åt ett håll, uppstår ett stort överhäng för de 
längre bitarna. De ständigt löpande kedjorna gör då att de längre bitarnas 
utskjutande del följer med kedjan samtidigt som andra änden bromsas av 
framförliggande kort bit, se bild 18. Resultatet av detta blir att bitarna formas likt 
en solfjäder hela vägen till enstyckemataren. För att åtgärda problemet måste 
operatörer lyfta enstyckematarens ”armar” och manuellt rätta till bitarna närmast 
enstyckemataren.  
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Vid intervju och samtal med operatörerna har framkommit att idéer på 
långsiktlig lösning av problemet finns och har tidigare bearbetats av ledningen. 
Förslaget grundar sig på att ta bort de två yttre kedjorna som tvärtransporterar 
bitarna mot enstyckemataren och ersätta dessa med ett annat stöd. Enligt 
operatörerna skulle detta minska uppkomsten av solfjäderformat virke in till 
enstyckemataren. Vad som senare gjorde att ombyggnationen inte blev 
genomförd är dock okänt.  

I de fall kort timmer produceras tillsammans med längre timmer med klenare 
centrumbitar uppstår dessa problem inte lika ofta på grund av att den 
överhängande vikten inte är lika stor. I den mån det är möjligt väljer 
operatörerna postkombinationer som inte orsakar allt för stora problem. Det 
händer dock relativt ofta att kort timmer måste köras med ett längre timmer 
med grova centrumbitar på grund av att ingen annan post ligger i sågorder. En 
noggrannare och mer genomtänkt produktionsplanering skulle därför minska 
uppkomsten av detta problem.  

Varierande dimension 

När de bitar som kommer till råsorteringens centrumsida är kraftigt varierande i 
dimension, det vill säga bredd och tjocklek, kräver enstyckemataren ett 
långsammare tempo för att hinna mata varje bit. Om den postkombination som 
produceras innebär många, eller grova, bitar får detta till följd att bufferten till 
råsorteringen successivt fylls så att såglinjerna efter en tid måste stanna. 

Eftersom dimensionernas variation vanligtvis är större på centrumsidan, uppstår 
problemen nästan uteslutande där. Även om problemet uppstår i råsorteringens 
brädsida innebär brädornas klenare dimension att fler bitar ryms i bufferten, 
därför drabbas sällan såglinjerna av problemet. 

Inställningsproblem 

Operatörerna i råsorteringen kan göra många inställningar för att minimera 
uppkomsten av stopp. I de flesta fall fungerar inställningarna på båda sidorna bra 
men det finns händelser som i mindre utsträckning observeras av operatörerna. 

Bild 18 Solfjädereffekt vid körningar av kort och långt virke. 
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De transportkedjor som transporterar plankor och bräder mot enstyckemataren 
är uppdelade i flera uppsättningar som avlöser varandra. På så sätt fås en 
möjlighet att stanna matningen längs en sträcka om för många bitar ligger på 
framförvarande kedjeuppsättning. Denna princip tillämpas för att hålla ett jämt 
flöde av bitar på buffertbordet, de sista kedjorna innan enstyckemataren. För att 
styra närmast föregående kedjeuppsättning finns idag en fotocell och en 
tidsbestämmelse. Om fotocellen varit förtäckt en bestämd tid stannas kedjorna 
innan buffertbordet för att sedan återta transporten när fotocellen ej registrerat 
material under en definierad tid.  

Om dessa tidsangivelser inte är optimalt inställda kan problem eller 
produktionsbortfall uppstå. Då tiden som definierar när kedjorna ska stanna är 
för lång uppstår ett högt tryck mot stoppklackarna eftersom ett stort antal bitar 
drivs mot enstyckemataren. Om bitarna dessutom är av klenare dimension 
uppstår en orolig, ryckig transport som gör att bitarna lätt trycks över 
stoppklackarna och orsakar flera dubbelmatningar och sneda bitar. Problemet 
uppstår idag vid råsorteringens båda sidor, mest förekommande vid hög 
belastning av klent material.  

Vid de manuella mätningar som utförts har detta vid ett flertal tillfällen inträffat 
upprepade gånger utan att operatörerna uppmärksammat problemet. Det är 
därför projektguppens åsikt att instruktioner angående denna 
inställningsmöjlighet tydligare bör framgå till operatörerna.  

Det andra inställningsproblemet som uppstår vid enstyckemataren inträffar med 
plankor som är smala i förhållande till dess tjocklek, det vill säga bitar som 
närmar sig ett kvadratiskt tvärsnitt. Orsaken till att denna typ av tvärsnitt orsakar 
mer problem är dess förmåga att rotera vid lättare stötar. Problemet uppstår efter 
att enstyckemataren greppat och kört iväg biten mot det medbringarförsedda 
transportbandet. Då biten når den punkt där första medbringarbandet avlöser 
enstyckematarens egna transportband stöts biten mot det kugghjul som driver 
kedjorna. Resultatet blir att biten lyfter något från transportbandet och påbörjar 
en rotation för att sedan relativt ofta lägga sig på högkant eller snett över 
medbringarna. Om biten ligger snett stannar processen och operatören måste 
lägga biten till rätta. Om däremot biten hamnar på högkant sorteras biten som 
fel dimension om inte operatörerna aktiverat den motsatta dimensionen.  

Eftersom rotationen startas vid stöten mot kugghjulet uppkommer problemet 
mer frekvent med en ökad hastighet då stöten blir med tydlig. För att motverka 
problemet bör således hastigheten sänkas när detta problem uppstår. När 
anläggningen byggts om så att ej godkända bitar genomgår kontrollen ytterligare 
en gång kommer kvalitetsförlusten, på grund av att bitar står på högkant, att 
minska. 

Det tredje och minst förekommande problemet uppkommer om 
hastighetsinställningen på enstyckematarens transportband är vald så att bitarna 
kastas på medbringarna istället för mellan medbringarna. Inställningen resulterar i 
att bitarna slås upp av medbringarna när de vänder runt kugghjulet med resultat 
att de ofta hamnar snett på transportbandet. Problemet är känt bland 
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operatörerna som vanligtvis uppmärksammar problemet och enstyckematarens 
inställningar.  

8.4.4 Felkällor till stopp i trimmer 

De stopp som drabbar installerad trimmer på brädsidan beror mestadels på trasiga 
kilremmar. Idag har operatörerna i råsorteringen tillgång till tv-övervakning av 
bland annat bitarna som lämnar trimmern, men det dröjer ändå ofta länge innan 
ett kilremsbrott upptäcks. I de fall ströläggningens operatörer upptäcker felet, när 
de tömmer ett fack, har ett stort antal bräder inte blivit trimmade vilket är en 
ekonomisk förlust då priset för torkat flis är lägre.  

I många fall upptäcks problemet genom att korta brädbitar inte blivit helt 
avkapade och hänger i de resterande brädorna. Hur än felet upptäcks uppstår 
mycket bråte efter trimmer med många korta brädbitar som kräver 
produktionsstopp under städning.  

SCA bör, om detta inte tidigare gjorts, undersöka möjligheten att installera ett 
larmsystem som larmar om en bit inte blivit ordentligt avkapat.  

8.4.5 Felkällor till stopp i tray 

Oordningen i trayerna har enligt observationer och intervjuer två huvudsakliga 
orsaker; kilremshaveri i trimmer och bristande ändjämning.  

Kilremshaveri i trimmer kan orsaka oordning i trayerna genom att medföljande 
brädbitar, som inte helt avkapats, faller från något av de överliggande facken. 
När brädbitarna fastnar vid ett underliggande fack hämmas flödet av bitar in till 
facket med resultat att fyllnadshöjden larmar.  

Medföljande brädbitar som hänger i brädorna kan också fastna vid de klaffar som 
öppnar facken, och på så sätt hämma flödet.  

Oreda i trayerna kan också bero på att ändjämningsrullbanan efter trimmern inte 
hinner ändjämna alla bitar. Resultatet blir att bitarna inte har fullt stöd av 
medbringare, och därför ligger snett när klaffarna till facket öppnas. Problemet 
förstärks när operatörerna ökar farten, för att ändjämningen ska hinna ske, vilket 
istället gör att ändjämningsrullarna slirar mot brädorna.  

För att undvika problem med oreda i trayerna bör SCA, som nämnts i 
föregående avsnitt, undersöka möjligheten med ett larmsystem i trimmern. En 
förlängning av ändjämningsrullbanan skulle också förenkla inställningen, och 
därmed minska uppkomsten av oreda i trayerna.  

8.4.6 Undersökning av såglinjernas stopporsaker 

För att undersöka vilka problem i råsorteringen som drabbar såglinjerna gavs 
operatörerna i uppgift att, utöver normala stopptidsregistreringen, manuellt 
dokumentera stoppen i råsorteringen. De fick i uppgift att ange var problemet 
uppstått, vilken ståglinje som drabbats samt vilken orsaken varit, se bilaga 16. 
Undersökningen pågick tio dagar vilket är en mycket begränsad undersökning. 
På grund av projekttiden kunde inte undersökningen pågå längre. 
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Under perioden upphörde produktion i första såglinjen vid 77 tillfällen på grund 
av någon av råsorteringens delar. Av dessa 77 tillfällen dokumenterades 52 stopp 
(67 procent), övriga har på grund av mänskliga faktorn inte dokumenterats. Av 
de dokumenterade stoppen har 42, motsvarande 80,7 procent, orsakats på 
råsorteringens brädsida.  

De två orsaker som resulterat i mest stopptid är överskriden fyllnadshöjd i 
trayerna på brädsidan och kilremshaveri i trimmern, de har stått för 26,4 
respektive 19,8 procent, totalt 46,2 procent, av hela första såglinjens stopptid på 
grund av råsorteringen, se diagram 14. Eftersom råsorteringen i sig är den absolut 
största stopporsaken för såglinjerna tappas mycket produktionstid på grund av 
dessa två orsaker. Det tål dock att påpekas att undersökningen är gjord under en 
mycket begränsad tidsperiod, och kan därför bero på tillfälliga omständigheter. 
Med en utökad stopptidsregistrering skulle dock denna fördelning lätt verifieras 
över längre tidsperiod. 
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Diagram 14 Resultat av undersökning med fördjupad stopptidsregistrering vid stopp på grund av 
råsorteringen, såglinje1. 

Anmärkningsvärt är att enstyckemataren, som står för många interna stopp i 
råsorteringen, orsakar en mycket begränsad del av sågstoppen.  

8.4.7 Ej registrerade sågstopp på grund av råsorteringen 

Korta sågstopp som beror på råsorteringen uppstår i mycket begränsad 
omfattning jämfört med de registrerade stoppen. Enligt de observationer som 
gjorts uppstår de korta stoppen som dock beror på råsorteringen på grund av 
fyllda buffertar och fyllnadshöjdsövervakning.   
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9 Simulering 

Detta kapitel beskriver arbetet med simuleringsmodellen samt de problem som uppstod.  

Vid simuleringen användes mjukvaran Planimate. Simuleringsmodellen var vid 
arbetets start konstruerad av en konsult som arbetar med logistiklösningar. 
Möjlighet har därför inte getts att påverka modellens utformning och dess 
funktioner i form av avrapportering och behandling av indata. 

Modellen behandlar anläggningarna från och med timmerintag till och med 
ströläggning. Det finns möjlighet att variera timmerbilarnas ankomstfrekvens, 
mängd och ankomstfrekvens av de olika timmerklasserna, truckarnas arbetstider 
och mycket mer som inte har någon direkt betydelse för detta arbete. På grund 
av modellens komplexitet och olika parametrars beroende av varandra är den 
mycket svår att felsöka och ändra. Genom att ändra en parameter på ett ställe i 
modellen kan ett annat fel genereras någon annanstans.  

En betydande del av arbetet har bestått i att samla och bearbeta indata till 
simuleringsmodellen. Stopptider för första halvåret 2005 har använts vid 
framtagandet av minsta, maximala och medelvärde på MTTR, mean time to 
repair, och MTBF, mean time before failure. Buffertkapaciteter och längder 
samt hastigheter på de olika transportbanden undersöktes i syfte att erhålla ett så 
korrekt flöde som möjligt. Stopporsaker kopplades till punkter i modellen för att 
belasta de olika anläggningsdelarnas utrustning på ett realistiskt sätt. Punkter dit 
stopporsaker kunde kopplas var dock begränsade, det medförde att framförallt 
flödet i råsorteringen inte gick att simulera på ett korrekt sätt. 

Eftersom simuleringsmodellen är nyligen framtagen och aldrig tidigare nyttjats, 
har en stor del av arbetet med modellen bestått av att söka och identifiera 
”buggar” i modellen. Modellkonstruktören har delgivits uppgifter om vilka fel, 
och vid vilka tillfällen, buggarna uppstått. Uppgraderingar av modellen har 
utförts men fortfarande vid slutet av projekttiden har en fungerande modell inte 
levererats. 

Vid validitetskontroll av modellen visade det sig att den inte fullt ut avbildar det 
verkliga systemet. På grund av att det inte går att dra slutsatser utifrån resultat 
erhållna från simuleringsmodellen har denna inte använts vid analys av föreslagna 
åtgärder. Dock bör effekter av föreslagna förändringar simuleras efter att en 
korrekt simuleringsmodell framtagits.    
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10 Rekommendationer 

I detta kapitel sammanställs rekommendationerna från nulägesanalys och empiri & analys. 

10.1 Anläggningens flexibilitet 

Installation av trimmer på råsorteringens centrumsida för optimering av flödets 
flexibilitet. 

Ombyggnation av ströläggare i syfte att möjliggöra ströläggning av kortpaket på 
ströläggarens brädsida. 

Planera produktionen så att korta timmerklasser sågas samtidigt på båda 
såglinjerna. 

Stimulera samarbete mellan personal i sågens olika anläggningar. Detta genom 
att införa löneklasser där individens utbildning i de olika anläggningarna samt 
vilja att vid behov rotera mellan anläggningarna bestämmer vilken löneklass 
han/hon tillhör.    

10.2 Underhåll 

Utökning av det förebyggande underhållet med mål att inom en tidsbegränsad 
framtid implementera ett tillståndbaserat underhåll i hela såganläggningen. 

Frekventa, helst veckovisa, möten där representant från sågpersonal, underhåll 
och förebyggande underhåll tillsammans med delar av produktionsledningen går 
igenom, prioriterar och planerar uppkomna problem samt framtida åtgärder.  

Införa rutiner för dokumentation av utfört underhåll och utförda 
ombyggnationer. 

Införa ett successivt ökat ansvar av förebyggande underhållsåtgärder till berörda 
operatörer. Därtill hör olika löneklasser beroende på införskaffad kompetensnivå 
och underhållengagemang. 

Undersöka möjligheterna av en framtida omorganisation av skiftlagen med målet 
att en utbildad mekaniker arbetar i respektive skift. Denna mekaniker får en 
arbetsledande roll gällande det självständiga operatörsunderhållet. 

Ge förslagsverksamheten mer uppmärksamhet och högre prioritet jämfört med 
idag. Inför en tidsbegränsad handläggningstid innan inledande feedback och ett 
väl definierat belöningssystem.     

10.3 Sågintag 

Ställ större krav på truckförarna. Utbilda dessa i vilka fyllnadsgrader på 
timmerbordet som är lämpliga och varför dessa ej bör överskridas. I utbildningen 
bör dessutom ingå hur timmerbordet ska lastas och vilka konsekvenser gällande 
produktionsförluster som medföljer med ett dåligt lastat timmerbord. 

Det mekaniska anslaget i stockvändaren bör per automatik aktiveras och placeras 
på optimal position för aktuell timmerklass.  
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Montera skärpta stål även på såglinje1 för att minska medbringarnas 
slirbenägenhet och möjlighet för stock att glida framåt när keratt stannar. 

Lägg in en kort tidsfördröjning på första tvärtransportören direkt efter avpuffning 
från keratt 4. 

Gör om styrningen för stockutmatning från timmerbord för att åstadkomma en 
fungerande hopkörningsfunktion för stockarna. Styrningen bör vara pulsstyrd 
istället för tidsstyrd som den är i dagsläget. 

Hatigheten på stockvändaren bör inte vara konstant. För att erhålla en jämn 
stocklucka in till buffertbord bör denna hastighet vara materialstyrd. 

Omkonstruera intagsrullbanan i syfte att åstadkomma en kortare och jämnare 
stocklucka. 

Positionsbestämningssystemet som bygger på laserteknik visade sig vara mer 
exakt och tillförlitligt än ultraljudsteknik. Därför bör 
positionsbestämningssystemet på såglinje2 bytas mot ett som använder sig av 
laserteknik.     

10.4 Råsortering 

Undersöka möjligheterna att installera en funktion som larmar vid kilremshaveri 
i trimmer. 

Frekvensen av kilremsbrott för vardera kilrem i trimmern bör dokumenteras i 
syfte att beräkna förväntad livslängd. Därefter bör kilremsbyten ske innan dess 
beräknade livslängd löpt ut, med tillståndsbaserad kontroll som komplement. 

Förlängning av ändjämningsrullbana i syfte att säkerställa att alla bitar är fullt 
ändjämnade vid ankomst till tray. Vid installation av märksystem kommer detta 
att bli extra viktigt.   

Informera operatörerna om möjligheten att styra buffertbordets fyllnadsgrad 
genom att justera sensorns tidsfördröjning. Om möjligheten endast ligger på 
programmeringsnivå bör tidsangivelsen tillföras operatörernas inställnings-
möjligheter. 

10.5 Övrigt   

Införa en kontinuerlig veckovis produktionsuppföljning inkluderande effektivitet 
och stopptid. För detta ändamål har en tillämpbar modell framtagits, vilken 
endast kräver begränsad handpåläggning. 

Basera bonussystemet på totaleffektivitetens belopp istället för enbart volym. 
Detta stimulerar till en korrekt avregistrering av stopp vid avbrott för rast och 
annan planerad ledighet. Detta eftersom felregistrering belastar tillgängligheten 
och därigenom storlek på bonus. 

Minskad aktiveringstid på stopptidsregistreringen så att även frekventa stopp 
under tre minuter registreras och används i det framtida förbättringsarbetet. 
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Utöka antalet stoppkoder så att stopporsaker vilka påverkar sågens produktion 
registreras och används i den kontinuerliga produktionsuppföljningen. 

Undersök möjligheten till samverkande lägessensorer i reduceraren i syfte att 
minimera köfel.   
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11 Förslagsanalys 

I detta kapitel analyseras resultatet från förslagssammanställningen och effekterna av 
föreslagna åtgärder diskuteras. En stor del av analysen i detta kapitel var tänkt att bygga 
på resultat av simulering. Eftersom modellkonstruktören ännu inte lyckats leverera en 
fungerande simuleringsmodell är analysen baserad på antaganden och teoretiska 
beräkningar. 

En av uppgifterna var att göra en handlingsplan för att munksundssågen ska öka 
sin produktion med 36 procent jämfört med 2004. Vid beräkningarna har första 
halvåret 2004 jämförts med första halvåret 2005. Under 2005 har produktionen 
ökat med 7,6 procent jämfört med samma tid 2004. 

Enligt beräkningar erhålls största volymökningen av att åtgärda sågintaget i syfte 
att minska stockluckan och på sikt närma sig munksundssågens målvärde på 50 
centimeter. Efter utförande av föreslagna åtgärder antas att en halvering av 
medelstockluckan är möjlig. 

Stockluckan för första halvåret 2005 var på såglinje1 165 centimeter och på 
såglinje2 171 centimeter. En halvering av denna skulle innebära en 
medelstocklucka på 82,5 respektive 85,5 centimeter. Dessa stockluckor och i 
övrigt samma förhållanden som i dagsläget skulle ge en volymökning med 16 
procent vilket motsvarar en ökning med 36340 kubikmeter sågade varor på sex 
månader. 

Vid det ökade flödet, som följer med minskad medelstocklucka, kommer också 
belastningen på råsorteringen att öka. Råsorteringen har idag svårt att hålla efter 
sågen vid sammansättningar som ställer till större problem. På grund av detta, 
men även att råsorteringen är såglinjernas största stopporsak, bör investeringar 
och produktionsplanering i syfte att öka flexibiliteten i råsorteringen utföras. 
Detta samt genomförande av övriga åtgärdsförslag i råsorteringen anses vara en 
förutsättning till att produktionsökning till följd av kortare stocklucka ska få full 
effekt. 

Om förslag angående installation av trimmer på råsorteringens centrumsida 
genomförs kommer möjligheterna till att särhålla såglinjerna i råsorteringen att 
öka. För att denna möjlighet ska vara möjlig att nyttja fullt ut bör också en 
ombyggnation av ströläggaren utföras. 

Genom möjligheter till ett flexiblare flöde i råsorteringen, samt ett 
genomförande av övriga åtgärdsförslag i råsorteringen, tros stopptiderna i sågen, 
som orsakas av råsorteringen, minska med 25 procent. En sådan 
stopptidsminskning skulle enligt beräkningar ge en produktionsökning med 2,9 
procent förutsatt att övriga förhållanden är samma som i dagsläget. Detta 
motsvarar en ökning av volym sågade varor med 6560 kubikmeter på sex 
månader. 

Den totala effekten av att stopptiden på grund av råsorteringen minskar med 25 
procent samt en halverad stocklucka skulle, enligt beräkningar, leda till 
produktionsökning med 19,3 procent vilket motsvarar 43860 kubikmeter sågade 
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varor på sex månader jämfört med första halvåret 2005.  I jämförelse med första 
halvåret 2004 innebär dessa förändringar en ökning med 28,4 procent. 

Effekterna i form av produktionsökning är svårt att beräkna för övriga förslag. 
Dock kan man anta att konsekvenserna av övriga åtgärdsförslag i förlängningen 
kommer att leda till betydande produktionsökningar. 

En utökning av det förebyggande underhållet kommer att reducera stopptid 
under planerad produktionstid. Förebyggande underhållet bör så långt som 
möjligt vara tillståndsbaserat men där förslitningar och utmattningar är svåra att 
upptäcka bör underhållet baseras på förväntade driftstider innan underhållsåtgärd 
anses vara motiverat. 

Planering av det förebyggande underhållet kommer väsentligt att underlättas om 
standardiserade rutiner för dokumentation av utförda underhållsåtgärder införs. 
Man kan då undersöka varje maskins historiska underhåll och på så sätt få en bild 
över dess framtida underhållsbehov. 

Ett forum där drifts- och underhållspersonal kan framföra åsikter om var, när och 
varför förbättringsåtgärder ska utföras kommer att öka förståelsen om sågens 
underhållsbehov såväl som om den andra peronalgruppens sätt att arbeta. Det 
kommer sannolikt också att öppna för möjligheter att utföra moment på annat 
sätt än i dagsläget i syfte att undvika att problem uppstår. 

Om sågoperatörerna får ansvara för delar av underhållet på den egna 
utrustningen kommer sannolikt förståelsen att öka om varför fel uppstår samt 
idéer om hur dessa fel, genom ombyggnation eller alternativa körsätt, kan 
undvikas. Genom att omorganisera skiftlagen så att en utbildad mekaniker finns 
med i varje skift kommer det självständiga operatörsunderhållet att få en stor 
betydelse för det löpande förbättringsarbetet samt för framtida 
produktionsökningar. 

För att föreslagna åtgärder ska få så stor effekt som möjligt kommer det att krävas 
en ökad flexibilitet bland personalen i sågens olika anläggningar. Om varje 
individ är beredd att hoppa in där han/hon för tillfället bäst behövs kommer 
problem med tillfälligt ökat kapacitetsbehov gällande arbetskraft i de olika 
anläggningarna att minimeras. För att operatörsunderhållet ska fungera är detta 
extra viktigt eftersom underhållet ska utföras parallellt med operatörernas 
huvudsakliga arbetsuppgifter. 

För att effekterna av genomförda förbättringsåtgärder ska vara möjlig att spåra 
måste dagens produktionsuppföljning göras om. Med en kontinuerlig veckovis 
produktionsuppföljning inkluderande effektivitet och stopptid synliggörs 
förändringar över tiden. Denna produktionsuppföljning ska användas som ett 
verktyg för kommande förbättringsåtgärder. Det är därför viktigt att den så 
detaljerat som möjligt visar orsaker till produktionsförlust. För att erhålla så 
detaljerad bild som möjligt måste aktiveringstiden på stopptidsregistreringen 
sänkas samt antalet stoppkoder utökas, framförallt i sågintag och råsortering. Det 
är också denna produktionsuppföljning som bör ligga till grund för 
bonussystemet. 
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Det är projektgruppens övertygelse att om produktionsledning samt drifts- och 
underhållspersonal tillsammans arbetar för att kontinuerligt införa de föreslagna 
förbättringsåtgärderna kommer produktionen på sikt kraftigt att öka. 
Projektgruppen tror att munksundssågens målsättning, det vill säga en 36 
procentig produktionsökning till 2009, kan uppfyllas.  
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12 Diskussion samt förslag till fortsatt arbete 
I detta kapitel diskuteras rekomendationer samt förslag till munksundssågen gällande 
fortsatt arbete. 

I uppdraget ingick att analysera och prioritera åtgärdspunkter samt att skapa en 
åtgärdsplan för att öka produktionen med 36 procent, jämfört med 2004, fram 
till år 2009. Dessutom var det meningen att effekterna av framtagna förslag samt 
redan existerande frågeställningar skulle simuleras i munksundssågens 
simuleringsmodell. En väsentlig del av detta arbete var ursprungligen tänkt att 
bestå av flödessimuleringar utifrån framtagna försöksuppställningar. 

Eftersom någon modell som på ett realistiskt sätt avbildar det verkliga systemet 
aldrig har levererats har heller inte någon simulering angående effekterna av 
förbättringsförslagen kommit till stånd. För att få uppfattning om hur till 
exempel ströläggaren kommer att påverkas av det ökade bräd- och plankflödet 
bör effekterna av en produktionsökning simuleras när, och om, en korrekt 
modell framtagits. 

Eftersom någon simulering inte kom till stånd har det inte heller getts möjlighet 
att undersöka hur de olika buffertarnas storlek påverkar det totala flödet. Dock 
borde det rimligtvis vara så att buffertkapaciteten på buffertbordet tillhörande 
sågintaget samt de olika buffertarna i råsorteringen har betydelse för hur dess 
produktion påverkas av tillfälliga driftsstörningar. 

Vid de effektivitetsberäkningar som utförts har kvalitetsförlusternas betydelse inte 
beaktats. Detta för att det i dagsläget inte går att mäta kvalitetsförlusterna fullt ut. 
Dock är det så att dessa förluster är tillräckligt betydande för att man bör ha 
kännedom över dess storlek. Eftersom det inte är tillräckligt att enbart mäta den 
andel virke som kasseras är det sannolikt så att det är bättre att mäta kvoten 
mellan det verkliga och det maximala värdet på ett förväntat utfall. En 
undersökning på hur sådana uträkningar ska utföras, i syfte att användas i den 
kontinuerliga produktionsuppföljningen, bör i framtiden komma till stånd.  

Vid undersökningar av sågintaget har det konstaterats att fyllnadsgraden på 
timmerbordet har stor betydelse för problem som uppstår, både på timmerbordet 
men även i efterföljande anläggningsdelar. En minskning av maximala 
fyllnadsgraden har föreslagits. Det bör dock undersökas vilken fyllnadsgrad som 
är optimal. Det bör även undersökas om den optimala fyllnadsgraden varierar 
med årstider eller material. 

I förslaget angående en omkonstruktion av intagsrullbanan har ingen vidare 
analys gällande kostnader och genomförbarhet utförts. Andra 
konstruktionslösningar, utöver den som idag finns på timmersorteringen, har 
inte närmare undersökts. En fördjupad studie angående intagsrullbanan bör 
utföras. 

Under detta arbete har det framkommit att det finns konsekventa 
effektivitetsskillnader mellan skiftlagen, framförallt på såglinje1. För att få mer 
kunskap om vad dessa skillnader beror på bör stockdataregistreringen i framtiden 
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utökas till att även löpande registrera inställda värden på stocklucka och 
matningshastighet. Detta skulle möjliggöra en analys gällande hur de olika 
skiftlagens driftsrutiner skiljer sig åt. 

För att stimulera skiftlagen till att lära sig av varandra bör 
produktionsuppföljningen i framtiden utvecklas till att även vara uppdelad på 
skiftlag. Om det är samma skiftlag som vecka efter vecka har den bästa 
effektiviteten kommer sannolikt även de andra skiftlagen att ändra sitt sätt att 
köra såglinjerna. Den största effekten ges sannolikt om bonussystemet är kopplat 
till produktionsuppföljningen. 

Idag är såglinjernas maximala matningshastighet 90 meter per minut. Det bör 
dock undersökas vilka de begränsande faktorerna är och om det skulle vara 
möjligt att öka matningshastigheten ytterligare för de poster som en ökning anses 
vara möjlig. En ökning av matningshastigheten skulle dock ställa stora krav på 
sågintaget och råsortering. Innan det sker någon ökning av matningshastigheten 
bör kapacitetshöjande åtgärder vid dessa anläggningar vara utförda. 

Under arbetets gång har flera försök till att logga data från råsorteringens 
datautrustning gjorts. Detta för att erhålla detaljerad data över de stopp som 
uppkommit i råsorteringen. Efter att ha gjort flera egna försök till loggning och 
dessutom haft extern hjälp av personer som har till uppgift att serva dessa datorer 
drogs slutsatsen att en sådan loggning inte är möjlig i dagsläget. Genom en 
uppgradering av programvaran där stoppen registreras skulle en sådan loggning 
bli möjlig. En sådan uppgradering bör utföras i syfte att få tillgång till löpande 
statistik över stoppen i råsorteringen. 

I detta arbete har ingen analys av rådande postningsrutiner, och möjliga 
förbättringsmöjligheter, gjorts. Dock är det så att stopptiden för postning är 
förhållandevis hög och även små förbättringar av denna stopptid skulle generera 
betydande produktionsförbättringar. En analys av rutinerna vid postning bör 
utföras.   
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BILAGA 14:1 

Nya stoppkoder 
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BILAGA 14:2 

Nya stoppkoder 
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BILAGA 14:3 

Nya stoppkoder 
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BILAGA 14:4 

Nya stoppkoder 
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Kompressor/Tryckluft   
Brandlarm/Sprinkleranläggning   
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Dublé 

Långt/kort 

Dim.var. 

Slank 

Kurvsågad 
Solfjäder 
Högkant 
Mekanik 

El fel 
Ek3 

Vankant 
Sned bit 

Två bitar   

 

 

 

Sågstopp L1 

Sågstopp L2 

Inom 30min 
från start  
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