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FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildningen 
Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är ett uppdrag från Setra 
Trävaror AB och är utfört under perioden juli 2011 – november 2011. 

Jag vill tacka Setra Trävaror AB Heby sågverk för att de gav mig möjligheten att 
genomföra mitt examensarbete för dem och för all den hjälp jag fått av dem. Jag vill 
även tacka dem på Setra jag fått chansen att intervjua och de som jag fått använda 
som bollplank. Ett stort tack vill jag ge mina två handledare Göran Fallgren, Setra i 
Heby, och Stig Karlsson, Luleå tekniska universitet, som båda varit till stor hjälp 
under projektets gång med goda råd och tydlig feedback.  

Vill även tacka vänner och familj som stöttat, gett idéer och satt perspektiv på 
projektet. 

 

 

 

Mattias Eriksson 
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SAMMANFATTNING 
Setra Trävaror AB Heby sågverk vill höja kapaciteten för och sänka det höga 
mellanlager av virke som finns innan det så kallade justerverket, där virke finkapas, 
klassificeras och paketeras till slutlig produkt. Justerverket är den sista enheten i 
den värdeskapande kedjan och är i nuläget sågverkets flaskhals. Teoretiskt sett ska 
justerverksenheten kunna producera i samma kapacitet som de andra enheterna 
inom sågverket, men gör inte det av okänd anledning. Målet med projektet är att 
genomföra en produktivitetsanalys av just justerverksenheten och därigenom 
lokalisera de problem som påverkar produktiviteten och kapaciteten för enheten och 
resten av organisationen. Projektet ämnar också ta fram lösningsförslag på hur 
dessa problem ska lösas på lämpligast sett baserat på kunskap hämtat från lean 
produktion, ergonomi, arbetsmiljöutformning och flödesteori. 

Genom användning av intervjuer, historisk dokumenterad data och omfattande 
observationer i kombination med projektcirkeln och projektspiralen kunde fler 
problemområden lokaliseras gällande utformning av produktionsflöde, arbetsmiljö 
och planering. Samtliga problem påverkar justerverkets kapacitet och produktivitet 
negativt men i olika omfattning och form. De problem som lokaliserades under 
projektet var flera men under vidareutvecklingen och större delen av arbetet ligger 
fokus på tre stycken områden, för vilka det tagits fram lösningsförslag på hur de 
skall förbättras på lämpligast sett. Detta genomfördes med hjälp av metoder för 
kreativ idégenerering, utvärdering och vidareutveckling samt detaljutformning.  

De problemområden som valdes för vidareutveckling resulterade i en ny 
arbetsstation inom justerverket som skall förbättra arbetsförhållanden för operatörer 
och jämna ut produktionsflödet för vekare dimensioner, en arbetsmiljöutformning 
gällande överblicksskärmar som förbättrar operatörers förhållanden och slutligen en 
ny utformning av lagerslag som skall underlätta hantering och lagring av virke i 
mellanlager. Förbättringarna ämnar att rätt moment skall ske vid rätt tillfälle och 
genom rätt metod. Problem som inte påverkar det fysiska flödet men som ändå 
påverkar produktiviteten hittades genom ofullständiga arbetsdirektiv till operatörer, 
bristande upplärningssystem och ineffektiv användning av resurser. Samtliga faller 
mot de teorier som finns inom lean produktion. Problem som hittades men som 
avgränsades från arbetet, då de innefattar utformning av ett smartare datorsystem, 
lämnades åt organisationens eget vidarearbete med skriftlig redogörelse angående 
indikation av hur stor mängd virke som produceras och prioritering av längder samt 
klassifikationer på virket som återstår att produceras. 
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ABSTRACT 
The reason for this project is that Setra Trävaror AB’s timber mill in Heby wants to 
raise their overall capacity and thereby lower material in stock that is in front of one 
specific unit called justerverket, where timber is cut to their final lengths, classified 
and packaged to final product. Justerverket is the last unit in the chain and is at the 
same time the organizations bottleneck. Theoretically the justerverk is supposed to 
produce at a higher or equal capacity as the other units in the chain. The project 
purpose is to analyze the productivity of the justerverk and thereby localize the 
problems that cause it to be a bottleneck for the unit as well as for the entire 
organization. The project also implies to show concept on how to solve these 
problems with influences from lean production, ergonomics and production flow 
theory. 

Through usage of interviews, historic documentation and extensive investigations 
several problematic areas could be located which all affect the capacity and 
productivity for the justerverk. At the same time organizational problems where 
located, which also affects the entire flow for the organization. There where three 
problems that was located, for whom which several concepts were generated 
through creative methods. A new workstation was generated which will improve the 
work relations for operators and even out the flow for weaker dimensions of timber 
that is produced. Another improvement regarding work relations was also generated 
for the information screens. A new way of keeping stock was also generated, which 
will aid the operators when handling material in and out of stock and lower the 
deformation on the timber. A problem that doesn’t affect the physical flow but still 
affects the productivity was found regarding unclear work directives, lack of 
educating new employees and ineffective use of resources. Problem that was found 
but were closed off from the report and left with directives to the organization to 
investigate it further, regarded smarter computer systems. 
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1. INLEDNING 
Högskoleingenjörsutbildningen Teknisk Design vid LTU avslutas med ett 
examensarbete om 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts i samarbete med Setra 
Trävaror AB och beskrivs från början till slut i denna rapport. 

1.1 BAKGRUND TILL EXAMENSARBETE 
Setra Trävaror AB Heby sågverk ingår i Setrakoncern som består av tio sågverk, tre 
fristående träförädlingsenheter och två husfabriker. Heby sågverk har problem med 
produktiviteten för enheten gällande justering, sortering och paketering av granvirke 
som produceras. Teoretiskt sett ska enheten kunna producera i högre takt än den 
gör i dagsläget eftersom det är en relativt modern anläggning jämfört med andra 
justerverk inom koncernen, enligt platschefen för Heby sågverk Olle Modin (2011). 
Enheten är den sista i den värdeskapande produktionskedjan och är därför 
företagets flaskhals. Setra vill kunna öka produktiviteten för justerverksenheten och 
därmed sänka lagerhållningsnivån i mellanlager. 

1.2 SYFTE 
Att genom kartläggnings-, analys- och utformningsarbete av det nuvarande 
produktionsflödet inom justerverksenheten tillhörande Setra Trävaror AB Heby 
sågverk finna lösningar till hur organisationen ska kunna öka produktiviteten för 
anläggningen.  

1.3 MÅL 
Att ge lösningsförslag och rekommendationer som främjar vägen mot Setras 
framtidsbehov angående produktivitet i justerverksenheten och organisationens 
utveckling. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Projektet är tidsbegränsat och därför avgränsas det mot att enbart ta fram 
rekommendationer angående lösningsförslag och grundläggande material om 
befintliga problem till Setra. En avgränsning är att arbetet enbart behandlar de mest 
omfattande problemen som lokaliseras i nulägesbeskrivningen och analysen av det 
insamlade materialet. Inga hållfasthetsberäkningar eller ekonomiska beräkningar 
genomförs och tas därför inte i upp i större beaktning. 



8 

2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I projektet har kombinationer av metoder använts för att uppnå önskat resultat och 
ett effektivt genomfört utvecklingsprojekt, specifikt inriktade mot produktionsdesign.  

2.1 ARBETSMETODIK OCH ANGREPPSSÄTT/STRATEGI 
I det här projektet bygger den på ett systematiskt tillvägagångssätt och 
problemlösning via projektcirkeln och projektspiralen (Figur 2.1). Projektcirkeln är 
uppbyggd av tårtbitar som representerar varsin del i designprocessen. Cirkeln 
upprepas därefter via arbetssättet från projektspiralen tre gånger, vilket ger en bra 
helhetsbild på kort tid med en ökad chans att hamna rätt tack vara den iterativa 
metoden. 

 

 

Figur	   2.1:	   Cykliskt	   arbetssätt	   via	   projektcirkeln	   och	   projektspiralen.	   (Karlsson,	   Osvalder	  
och	  Rose,	  2008)	  

Stegen i projektcirkeln fram till och med steg sex beaktas, där man utvecklar och 
detaljbearbetar valda lösningsförslag. De två efterföljande stegen behandlar 
implementering vilket det här arbetet inte beaktar. Projektspiralen genomförs i tre 
varv där samtliga bitar ses över vid varje varv. Detta för att inte fastna vid tidigare 
beslut utan vara öppen och flexibel för nya förslag. Under första varvet ligger fokus 
på att projektplanering, frågeställningar och formulera problem samt påbörja arbetet 
med att ställa upp krav och önskemål med projektet. Under det andra varvet 
förskjuts fokus i cirkeln framåt där vikten istället läggs på att uppfylla mål och krav 
för att sedan påbörja det kreativa arbetet med att ta fram lösningsförslag på 
formulerade problem. I det tredje varvet ska en slutgiltig lösning tas fram med hjälp 
av att utvärdera lösningar och sedan detaljutforma dom. (Karlsson, Osvalder och 
Rose 2008) 

2.1.1 PLANERING 
En grov tidplan sattes upp i form av ett Ganttschema och en illustrativ figur, vilka 
visuellt visar projektets planering. Schemat består av veckovis indelade områden 
med genomlöpande spalter som visar hur mycket tid som planerats för projektets 
ingående delmoment, se bilaga 1. 
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2.1.2 INFORMATIONSINSAMLING 
För att kunna sätta sig in i ämnet och identifiera behov tidigt påbörjades 
informationsinsamlingen snabbt efter projekts startskott, metoder som används 
beskrivs här. Informationsinsamlingen står till grund för nulägesbeskrivningen av den 
befintliga situationen, vilket förblir en kontinuerlig process genom arbetet. 

2.1.2.1 BRUKARMEDVERKAN OCH ARBETSLIVSERFARENHET 
Innan projektets start så genomfördes en fem månader lång praktiktjänst som 
truckförare och justerverksoperatör. Genom det gavs skribenten grundläggande 
information om hur organisationen och produktionsflödet går till, vilket tillförde 
personliga hypoteser vid projektet start.  

2.1.2.2 INTERVJU 
Intervju är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad 
människor tycker och tänker. Intervjuer delas in i tre kategorier, strukturerad, 
ostrukturerad och semi-strukturerad. Under en ostrukturerad intervju ställer 
intervjuaren öppna frågor till personen som blir intervjuad, liknande ett öppet samtal 
kring ett ämnesområde. Då kan personen prata fritt om sina åsikter och får på så 
sätt möjlighet att styra diskussionen mot de områden som den anser vara viktiga. 
Under en strukturerad intervju används frågor som riktar sig mot ett specifikt 
område, vilka är ämnade till att mer detaljerad information ska erhållas. Utfrågaren 
ställer därför förutbestämda frågor i syfte att styra intervjun i en önskad riktning. Om 
fler personer ska intervjuas så ställs samma frågor så att ingen ingående information 
påverkar resultaten. En semi-strukturerad intervju bygger på förutbestämda 
ämnesområden och inte frågor. Den som intervjuar kan fritt välja ordning på 
förutbestämda områden och ställa följdfrågor som känns passande. Det förekommer 
både förutbestämda och öppna frågor. Eftersom ett antal förutbestämda områden 
alltid berörs i denna intervjuform kan en mer systematiskt analys göras av resultatet 
jämfört med en ostrukturerad intervju samtidigt som den som intervjuar kan styra 
den intervjuade i önskar riktning. (Osvalder, Rose och Karlsson 2008) 

2.1.2.3 OBSERVATION 
En metod som används för att erhålla förståelse för situationer i en naturlig 
omgivning utan att påverka den pågående processen. Dessa är antingen direkta 
eller indirekta vilket anger om observationen är genomförd i en verklig omgivning 
eller en konstruerad fiktiv miljö.  

2.1.2.4 SKRIFTLIG DOKUMENTATION 
Mycket kunskap om tekniska system kan fås genom att utnyttja information om 
saker som redan hänt. Inom företag finns ofta tillgång till redogörelser angående 
maskinhaverier eller stillestånd, en historik över hur det tekniska systemet tidigare 
fungerat. En sådan historik kan vara till stor hjälp vid värdering av delar i ett system 
som är eller har varit känsliga för resterande system. En bristande del för denna 
historik är att det tenderar att finnas små driftproblem som inte rapporteras eftersom 
de klassas vardagliga för företag. (Osvalder, Rose och Karlsson 2008) 

Litteraturstudier används ofta för att samla bakgrundsinformation till en studie, vilka 
finns i form av böcker, artiklar. Främst användes litteratur i form av böcker angående 
produktionssystem, arbetsmiljö och utveckling. 
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2.1.3 PROBLEMFORMULERING 
Utvärderingar av den insamlade informationen görs för att uppmärksamma brister 
och svagheter i den befintliga situationen. Sådant utvärderingsarbete ska ske 
fortlöpande under utvecklingsprojektet för att säkerställa kvaliteten. (Karlsson, 
Osvalder och Rose 2008) 

2.1.3.1 FRÅGEMETODEN 
Metoden ämnar bilda en säkrare problemformulering via att ett antal frågeställningar 
blir besvarade med hjälp av fakta och synpunkter. Frågorna är ofta utformade med 
följdfrågor som tvingar den svarande att tänka efter och gå in djupare på problemet. 
(Osvalder, Rose och Karlsson 2008) 

2.1.4 ÖNSKEMÅL OCH KRAV 
För att lösa befintliga problemområden ställs det upp tydliga önskemål och krav av 
både uppdragsgivare och uppdragstagare, vilka framtida lösning ska uppfylla. Ifrån 
dessa önskemål och krav upprättas en kravspecifikation gällande för ett specifikt 
problemområde. 

2.1.5 UTVECKLINGSMETODER 
De utvecklingsmetoder som användes för att generera idéer och lösningsförslag var 
kombinationen av brainstorming och sketchning. Det är vanliga metoder som 
används för att generera så många idéer som möjligt i uppgift att lösa ett problem. 
En grupp samlas i syfte att inspirera varandra till ökad kreativitet och även för att 
förbättra andras lösningar och idéer. Utifrån en problemformulering arbetar gruppen 
tillsammans fram så många lösningar som möjligt till hur problemet kan lösas. 
Negativ kritik är inte tillåten för att öka antalet idéer och tillåta nytänkande inom 
gruppen. 

2.1.6 UTVÄRDERING OCH VAL 
Här beskrivs de metoder som används för att utvärdera de lösningsförslag som 
genererats för varje problemområde. Valet av det lösningsförslag som ska 
vidareutvecklas grundar sig på resultatet från dessa metoder. 

2.1.6.1 ÖNSKEMÅLSVIKTNING 
Önskemålsviktning är en metod som används för att avgöra hur stor vikt 
önskemålen och kraven från kravspecifikationerna har i förhållande till varandra. Det 
krav som har högst vikt är också det krav som det bör läggas ned mest vikt på i det 
fortsatta arbetet. Den viktfaktor som önskemålen blir tilldelad baserar sig på en 
jämförelse mellan alla krav, där poäng delas ut för inbördes betydelse. Är krav A 
viktigare än krav B så blir A tilldelad en tvåa medan B blir tilldelad en nolla, och om 
kraven är lika viktiga så blir båda tilldelade en etta. Poängen för varje önskemål 
adderas sedan ihop och divideras med totalsumman vilket ger oss en viktkoefficient. 

2.1.6.2 UPPFYLLNADSSKALA 
För att avgöra vilket lösningsförslag som är mest intressant används en 
uppfyllnadsskala för att beskriva till vilken grad ett lösningförslag uppfyller krav och 
önskemål i kravspecifikationen. Genom att uppskatta hur väl lösningsförslaget 
uppfyller kravet sätts ett betyg på en skala från ett till fem, där ett poäng innebär att 
önskemålet inte uppfylls alls och fem poäng innebär att önskemålet uppfylls totalt. 
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2.1.6.3 MERITTALSBERÄKNING 
Resultatet för hur väl ett lösningsförslag uppfyller önskemålen sammansfattas i en 
matris där det poängsatta betyget multipliceras med viktkoefficienten från 
önskemålsviktningen. Det summeras sedan och resultatet ger en hänvisning om hur 
väl förslagen uppfyller kravspecifikationerna gentemot varandra. Lösningsförslaget 
med högst uppfyllnadsgrad anses uppfylla kravspecifikationen bäst och är lämpat 
för vidareutveckling. 

2.1.7 ILLUSTRATION AV LÖSNINGSFÖRSLAG 
För att enkelt presentera de lösningsförslag som tas fram genom arbetet så har 
skissmodeller tagits fram, vilka är en enklare bilder och vyer av de lösningar som 
tagits fram. De används för att skapa en bättre uppfattning om lösningsförslagen 
och dess betydelse. 
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3. TEORI 
Här redovisas teorier som använts som referensram i projektet för att få en korrekt 
analys och vidareutveckling. 

3.1 TOYOTAS TANKESÄTT 
Fjorton principer som tillsammans skapat den helhet som gjorde Toyota lönsamt 
och framgångsrikt som företag. Ett tankesätt som bevisats vara mycket effektivt och 
tillsammans med lean produktion är det synonymt med produktion i världsklass 
(Bellgran och Säfsten 2005). För att lättare få uppfattning om principerna har Liker 
(2004) delat upp dom i fyra grupper och bildat 4P-modellen som enkelt visar hur 
organisationer ska strukturera upp sin produktion, ses i bilaga 2. En grundläggande 
filosofi, förbättrade processer, bättre förhållanden för partners och ett tankesätt med 
konstant problemlösning är det som ska leda organisationer mot framgång. 

”Toyotas tankesätt är en lektion, en vision och en inspiration för alla organisationer 
som vill vara långsiktigt framgångsrika” (Liker, 2004). 

3.2 LEAN PRODUKTION 
Lean produktion är en filosofi som gått vidare med och utvecklat Toyotas principer. 
Grundtanken med lean är att ständigt arbeta med att eliminera olika former av 
slöserier, det som inte är värdeskapande. De åtta formerna av slöserier enligt Ohno 
(1988) är: 

 Överproduktion 
 Väntan  
 Onödiga transporter  
 Onödig bearbetning 
 Lager 
 Onödig förflyttning 
 Tillverkning av felaktiga delar 
 Outnyttjad kreativitet hos anställda 

Lean säger att allt som inte bidrar till produktens förädling är bortkastat och bör 
elimineras. För att man ska kunna utnyttja filosofins fördelar till det fulla så måste 
helhetsbilden av den användas flitigt och inte bara enstaka delar av den. Genom att 
rikta sig mot kundordersstyrning, just in time, inbyggd kvalitetskontroll, integrerat 
underhåll, ordning och reda, standardisering och ständiga förbättringar ska 
produktionsflödet utvecklas och styras så att varje komponent ska finnas på rätt 
plats vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet. (Karlsson, Osvalder och Rose 2008) 

3.2.1 KUNORDERSTYRNING 
Syftet med kundorderstyrning är att skapa ett dragande tillverkningssystem som 
styrs av det kunden beställer. Kundordern kommer till det sista ledet i 
produktionskedjan, vilken skickar ordern bakåt längs kedjan och hämtar material 
från föregående led, vilket i sin tur hämtar från föregående led osv. Flödet ska styras 
av kundordern och inte baseras på en prognos. (Bellgran och Säfsten 2005) 

3.2.2 JUST IN TIME 
Hör ihop med kundorderstyrning och kan kort förklaras genom produktionen ska 
styras så att det som behövs tas fram i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt. Idén är att allt 
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material ska befinna sig i aktiv produktion och inte ligga som lagerkostnader. Här 
eftersträvas ett drag genom tillverkningen istället för ett tryck. Det vill säga att all 
produktion bestämt av en gemensam takt som bestämmer när material ska flyttas 
fram i produktion. Därmed ska man inte bygga upp lager innan en enhet med lägre 
kapacitet än föregående enheter.  

3.2.3 5S 
Det här är redskap från den japanska produktionsfilosofin där S:en står för sortera, 
systematisera, städa, sköta och standardisera. Syftet med 5S som metod är att 
aktivera alla i allt och med hjälp av ordning och reda skapa en effektiv och trivsam 
arbetsplats. Genom en sådan ordning och reda ska man snabbt kunna se ifall allt är 
på sin plats och att enbart det som ska göras blir gjort. (Johansson och 
Abrahamsson (2008) 

3.2.4 KAIZEN 
Ett japanskt uttryck för ständig förbättring och innebär att en organisation ska sträva 
efter att hela tiden bli bättre på varje liten detalj i deras produktion, att de redan 
existerande processerna i produktionen ständigt ska förbättras. (Johansson och 
Abrahamsson 2008) 

3.2.5 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE, TPM 
Förslaget TPM, också kallat integrerat underhåll, har syftet att skapa en störningsfri 
produktion genom ett kontinuerligt arbete med små förbättringar av processer och 
förebyggande underhåll som en del av ordinarie driftarbete. Att enklare underhåll av 
maskiner och utrustning integreras i driftarbete så att det genomförs av de 
operatörer som använder dom. (Bellgran Säfsten 2005) 

3.2.6 STANDARDISERING 
En viktig del i arbetet mot lean samt det som ses vara grunden för kaizen är 
standardisering. Med det menas att både arbetsmoment och teknik ska 
standardiseras. Enligt Johansson och Abrahamsson (2008) utförs standardiseringen 
för att enkelt lära upp operatörer och för att möjliggöra uppföljning om dessa 
efterföljs. Genom att möjliggöra detta arbete kan man därigenom se ifall det behövs 
modifieringar av arbetsmoment, produktionsteknik eller kanske hela flödet.  

Teknik ska standardiseras och utformas så att det självmant underlättar korrekt 
hantering som därmed minskar risken för att operatörer kan göra fel. Men enligt 
Akselsson (2008) så gör människor fel. Därför bör också gränssnitt och arbetsmiljöer 
utformas så att ett fel inte medför allvarliga konsekvenser. Försök utforma ett poka-
yoke, ett begrepp i den japanska produktionsfilosofin som innebär att en operatör 
inte ska kunna göra fel genom att tekniken felsäkert utformats. 

3.3 ERGONOMISK BELASTNING 
Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa-teknik-organisation i syfte 
att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter 
och system, enligt det internationella ergonomisällskapet (International Ergonomic 
Association, IEA, 2006). Ergonomiskt felutformade arbetsmiljöer och förhållanden 
medför olika sorters belastning som påverkar operatörer och dess möjlighet att 
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utföra arbetsuppgifter. I samband med det påverkas organisation och samhälle 
också ur ett ekonomiskt perspektiv. 

3.3.1 ARBETSPLATSUTFORMNING 
Vid arbetsplatsutformning ska det så långt det vara praktiskt möjligt utforma arbete 
och arbetsplatser så att operatörerna kan använda kroppen i gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1998:1 Belastningsergonomi). 
Arbetsplatser bör kunna anpassas individuellt när det behövs för att arbetsställning, 
arbetshöjd och synavstånd ska bli lämpliga. 

3.3.1.1 STÅENDE OCH SITTANDE ARBETE 
Att arbeta stående och gående är bra vid arbetsmoment som kräver stor rörlighet, 
kraft och räckvidd då man samtidig får en god överblick över ett stort område. 
Nackdelarna ett stående arbete är en konstant belastningen som uppstår för hjärta 
och blodcirkulation samtidigt som det sliter på leder i ben och fötter. Sittande arbete 
är mindre ansträngande än stående arbete då belastningen på blodcirkulationen 
minskar. Jämfört med stående arbete så ges operatören mindre rörlighet och 
räckvidd samtidigt som möjligheten till att utveckla kraft från sin egen kropp blir 
mindre. En arbetsplats utformad så att operatören själv kan välja sin arbetsposition 
mellan sittande och stående är därför det bästa alternativet. 

3.3.2 ARBETSMILJÖFAKTORER 
Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer som vibrationer och olämpliga klimatförhållanden kan 
samverka med och förstärka de risker för belastningsbesvär som uppkommer av 
t.ex. olämpliga arbetsställningar. (AFS 1998:1 Belastningsergonomi) 

3.3.2.1 TERMISKA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Ett optimalt arbetsförhållande klimatmässigt ligger mellan 10-30 °C i lufttemperatur 
(AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning). Exponeras individen för temperatur under 
den idealiska ger det upphov till komfortproblem vilket blir ett distraktionsmoment 
för den mentala arbetsförmågan hos individen (Bohgard, Akselsson och Holmér 
2008). Uppmärksamheten och omdömet påverkas också vilket kan leda till ökat 
riskbeteende. Vid nedkylning så avtar syreupptagningsförmågan vilket också 
påverkar individens fysiska arbetsprestation samtidigt som finmotoriken i händer 
och fingrar försämras. Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller 
port till det fria eller med en annorlunda temperatur ska det normalt finnas ett skydd 
mot besvärande drag (AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning) 

3.3.2.2 VIBRATIONSEXPONERING 
Helkroppsvibrationer påverkar människan negativt då det är fysiskt och psykiskt 
belastande samtidigt som det ger upphov till trötthet och nedsatt 
prestationsförmåga. I samband med att det också påverkar leder, muskler, nacke 
och ryggen bör vibrationsexponering undvikas i större omfattning och bör reduceras 
om det finns möjlighet till det. (AFS 2005:15 Vibrationer) 

3.4 MÄNNISKA-TEKNIKSYSTEM 
Människa-maskinsystem syftar på de teorier som finns bekräftade gällande hur 
effektivitet, säkerhet, arbetstillfredsställelse och användbarhet kan påverkas genom 
att inkludera kunskap om människan vid utformningen och utveckling av tekniska 
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system och arbetsuppgifter. Ett människa-maskinsystem ska vara konsekvent i sin 
uppbyggnad och kompatibel med användarens förväntningar och förutsättningar, att 
det tar hänsyn till mentala och fysiska resurser genom att ge tydlig information, 
ledtrådar och återkoppling. Användaren ska ha kontroll över det som sker i 
kombination med att systemet är konstruerat för att minimera felhandlingar. 
(Osvalder och Ulfvengren 2008) 

3.4.1 DESIGN FÖR VISUELLT INFORMATIONSINTAG 
Engligt Osvalder och Ulfvengren (2008) är viktiga designfaktorer gällande 
presentation av visuell information intensitet, färgval, belysningsstyrka, storlek, 
kontrast och betraktningsvinkel. Ju mer krävande en uppgift är, eller ju mer 
stressfylld situation, desto viktigare är en genomtänkt visuell presentationsform med 
ledtrådar som stödjer både datadriven och begreppsdriven bearbetning hos 
individen. 

3.4.2 UPPMÄRKSAMHET OCH PERCEPTION 
Att fokusera vissa stimuli och att utestänga andra stimuli är det som utgör en 
användares uppmärksamhet. Vid all sorts övervakningsarbete är användarens 
vakenhetsgrad viktig, dennes upprätthållande av uppmärksamhet under en längre 
tid. Vid selektiv uppmärksamhet väljer operatören vart denne ska hämta sin 
information. Viktiga faktorer att beakta vid utformning av övervakningssystem är att 
minska ansträngningen för att hämta information samt visa tydligt och värdefull 
information som stämmer överrens med användarens förväntan.  

3.4.3 UTFORMNING AV VISUELL INFORMATION 
Att presentera rätt information på rätt sätt vid rätt tillfälle är grundsatsen inom design 
och utformning av människa-tekniksystem. Vid utformning av visuell information är 
det viktigt att information som används ofta är lätt att hitta och att det inte ska vara 
en börda för användaren att hitta dom. Denne ska inte behöva förflytta sig eller byta 
fokus mellan ett virrvarr av sammanfogade objekt, vilket är svårt att bearbeta 
samtidigt som det är svårt placera rätt fokus för att samla information. Det viktigt att 
minimera och organisera den information som presenteras för användaren, eftersom 
det är svårt att bearbeta mer än 7±2 enheter samtidigt. Information som hör ihop bör 
grupperas så att den återfinns på samma ställe. 

3.5 DESIGN FÖR INDIVIDEN 
När nya arbetsplatser och arbetsmiljöer utformas så finns det fler faktorer än de 
ovan nämnda som påverkar individens arbetsprestation och engagemang till 
organisationen. 

3.5.1 STRESS 
Stressfaktorer som påverkar individen kan delas upp i fyra block: arbetsrelaterat 
hinder, arbetsrelaterad utmaning, personligt hinder eller personlig utmattning. 
Samtliga av dessa kan påverka individen positivt likaså negativt, beroende på 
omfattning. Arbetsrelaterade stressfaktorer grundar sig ofta i saknad av information 
angående arbetet i sig, individens roll, magnitud av arbetsbelastning eller dagliga 
sysslor. Samtidigt kan utmaningar som tidspress, komplexitet i arbetet och 
ansvarighet vara faktorer som kan anses stressande i en för stor omfattning. Dessa 
faktorer är fysiskt samt psykiskt påfrestande och påverka individens normala 
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beteende. Faktorerna påverkar individen på ett positivt sätt om individen själv vet 
hur denna ska hantera dom. Men då stressfaktorerna tar över kontrollen påverkar 
dessa individen negativt vilket i sin tur påverkar arbetsprestationen i en direkt 
synpunkt. Samtidigt påverkas individens engagemang till organisationen om 
stressfaktorerna kvarstår under längre perioder. (Colquitt, Lepine och Wesson 2009) 

3.5.2 TILLFREDSTÄLLELSE MED ARBETE 
En faktor som påverkar individens arbetsprestation och engagemang är hur arbetet i 
sig är utformat. Om individen inte känner sig nöjd med arbetet och de faktorer som 
utformar det påverkas engagemang och arbetsprestation i en negativ riktning. 
Variationen i arbete är något som eftersträvas samtidigt som betydelsen och 
identiteten för det man arbetar med ska vara tydligt för operatörerna. Frihet, 
självstyre, feedback och återkoppling är alla faktorer som eftersträvas. Andra 
faktorer som påverkar en individs tillfredsställelse med arbetet är dess lön och 
befordringsmöjligheter samtidigt som medoperatör och överinseende från ledning 
har en stor betydelse. (Colquitt, Lepine och Wesson 2009) 

3.5.3 MOTIVATION 
Flertalet faktorer påverkar individens motivation till engagemang och prestation kan 
sammanfattas som individens personliga inställning, belöning för arbetsprestationer 
och tillfredsställelse med belöningen i sig. Enligt Petersons MBT-modell, kan ses i 
bilaga 3, beror en individs prestation av dennes motivation samt förmågan att utföra 
arbetsuppgiften. Beroende på vad individen förväntar sig i belöning för 
arbetsprestationen och vad denne faktiskt får för belöning lägger grunden till 
motivation i framtiden, enligt Colquitt, Lepine och Wesson (2009). Om individen är 
nöjd med belöningen bidrar det i hög grad till motivationen att fortsätta prestera av 
den art som belönades. Belöningarna kan ta form av ekonomiskt ersättning, beröm 
från chef och arbetskamrater, uppskattning från arbetskamrater eller inre 
tillfredsställelse. En hög grad av motivation gynnar arbetsprestation och 
engagemang i en positiv riktning. (Akselsson 2008) 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 
I det här kapitlet följer en beskrivning av hur de olika metoderna använts och vad de 
resulterat i. Samtliga metoder ger en grundläggande nulägesbeskrivning av 
organisationen och hur den fungerar. 

4.1 SÅGVERKET 
För att skapa en överskådlig bild av produktionsflödet på sågverket har ett 
övergripande flödesschema tagits fram i form av ett flygfoto där de olika enheterna 
markerats (Figur 4.1). 

 

Figur	  4.1:	  En	  överblick	  av	  Setras	  sågverk	   i	  Heby.	  1	  och	  2	  är	   inkommande	  samt	  utgående	  
virke	  medan	  A-D	  är	  de	  olika	  enheterna	  som	  finns.	  

Det inkommande virket klassificeras efter stockens storlek och utseende vid 
timmerbacken, A, och placeras i mellanlager. De klassificerade stockarna skickas in 
i sågverket, B, utefter planerad körorder som baserar sig på hur stockarna ska 
sågas för maximalt sågutbyte. Sågutbytet säger hur stocken ska sågas för att få ut 
så mycket användbart material som möjligt, exempelvis två brädor och en planka 
från en stock. Allt eftersom det sågas upp ska de skickas vidare till nästa enhet. 
Färdigsågat virke skickas vidare via så kallade virkespaket (Figur 4.2). Virkespaket 
byggs vid ströläggaren i slutet av sågverksenheten och proceduren går till enligt 
följande. Beroende på virkets dimension läggs ett specifikt antal bitar i botten av 
paketet, kallat virkesvarv. Därefter placeras det ut ett varv med så kallade strön 
ovanpå virkesvarvet. När dom placerats ut läggs nästa virkesvarv och proceduren 
upprepas. Detta fortsätter tills virkespaketen når maxhöjd då det skickas ut från 
sågverket. Paketen hanteras därefter med hjälp av truck, som placerar dom i 
mellanlager i väntan på att få torkas till önskad fuktkvot. Anledningen till att strön 
placeras mellan virket är för att underlätta torkningsprocessens luftflöde mellan 
virket. Hur den processen går till är komplicerad och förklaras inte i detalj, då det 
inte tillför någon betydande i projektet. Kort förklarat torkas virkespaket till önskade 
fuktkvoter och torkprocent. När virkespaketen torkats ställs dom i mellanlager i 
väntan på att få kvalitetssorteras och längdkapas i justerverket. 
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Figur	   4.2:	   Bild	   från	   mellanlager	   där	   virkespaket	   står	   staplade	   ovanpå	   varandra	   med	  
utmarkerade	  bolster,	  strön	  och	  mellanlagerslag.	  

Mer ingående på hur justerverksenheten är uppbyggd tas upp i kapitlet om 
justerverket. De färdigklassificerade och längdkapade paketen kommer paketerade 
ur justerverket och hanteras av utlastningsenheten där de sedan placeras i 
slutvarulager. När dessa säljs lastas olika uppsättningar av dimensioner, längder och 
kvalitéer på lastbil och levereras till kund. 

4.2 JUSTERVERKET 
Eftersom uppdraget behandlar en produktivitetsanalys av justerverket så kommer 
enhetens flöde beskrivas mer detaljerat (Figur 4.3). Mellanlager kan ses i form av vita 
block under och till höger om justerverksbyggnaden. För att ge en så enkelt 
beskrivning av produktionsflödet som möjligt så förklaras dessa områden var för sig 
genom ord, bilder och figurer. 

 

Figur	  4.3:	  Justerverket	  i	  form	  av	  ett	  flygfoto	  till	  höger	  med	  	  produktionsflöde	  och	  detaljerad	  
områdesuppdelning	  av	  enheten	  till	  höger	  utefter	  det	  flödet.	  
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4.2.1 INTAG OCH TILT 
Första området för enheten där virkespaket successivt arbetas igenom och skickas 
in i justerverket (Figur 4.4 och Figur 4.5). I figurerna ses justerverkets flöde samt 
vilket område bilden visar, en förklaring av de ingående delarna i figuren och flödets 
samt materialets riktning med hjälp av pilar. 

 

Figur	  4.4:	  Intag-	  och	  tiltområde.	  

Truckföraren ställer virkespaket på intagskedjorna vid intaget, som ses längst till 
höger i figuren. Virkessättningar transporteras automatiskt fram emot tilten, en stor 
anordning som lyfter upp hela sättningen i en lutande rörelse. Den här tilten lyfter 
därefter successivt upp virkessättningen så att ett virkesvarv faller av paketet åt 
gången, på transportkedjor som för in virket till nästa del av justerverket. I samma 
skede som virkesvarven faller av paketet så faller de mellanliggande ströna av, vilka 
automatiskt transporteras ut till ströhanteringen. Dessa strön hanteras automatiskt 
där de sorteras i speciella ströhäckar i ströhanteringen. Virket som transporteras 
vidare in i justerverket åker över elevatorbordet där det läggs till rätta för första 
gången. Efter det gått över elevatorbordet så faller virke successivt ned i en elevator, 
vilken också lägger virke till rätta samtidigt som det skickar vidare små portioner av 
virke till nästa område, vilket kallas för påmatningen.  

 

Figur	  4.5:	  Från	  höger	  ser	  vi	  intaget	  där	  virkespaket	  placeras,	  tilten	  och	  elevatorbord.	  
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4.2.2 PÅMATNING 
Det andra området där själva justeringen och kvalitetsklassificeringen av virket tar 
plats (Figur 4.6 och Figur 4.7). I figuren ses flödet, de ingående delarna och moment 
som finns i området. Här ses också den sista delen av föregående område, dvs. 
intags- och tiltområdet, för att visa på att de angränsar till varandra. 

 

 

Figur	  4.6:	  Påmatningsområde.	  

 

 

Figur	   4.7:	   Från	   höger	   ser	   vi	   påmatningsbordet	   intill	   skiljevägg,	   påmatningsbordet	   mot	  
grepparen	  och	  Finscanbågar.	  

När virke har gått igenom elevatorn i intags- och tiltområdet, som ses till höger i 
figuren, faller det ner vid påmatningsbordet där en operatör är positionerad. Längs 
med hela påmatningsbordet finns dussintals sensorer som känner av vart virket 
ligger och med hjälp av dom skickas det automatiskt fram till grepparen. 
Operatörerna utför sina arbetsuppgifter från operatörsplatsen, vilka tas upp i kapitlet 
arbetsuppgifter. Grepparen indikeras via sensorer att det finns virke att plocka upp 
på nästa transportkedja, vilken transporterar virke fram mot Finscanbågarna med 
hjälp av liknande hajfenor. I dessa Finscanbågar finns det kameror, som tar bilder av 
virke och tillverkar en tredimensionell bild av det. Utifrån den här bilden 
kvalitetsklassificeras och längdbestäms biten beroende på om det finns sprickor, 
vankant eller andra defekter i det. Mellan de två Finscanbågarna måste virkesbiten 
vändas för att bilder måste tas från båda sidorna av biten, vilket görs av en vändare 
(Figur 4.8). Beroende på vad den tredimensionella bilden visar räknar systemet ut 
virkesbitens slutliga utseende och indikerar hur de kommande trimrarna ska rot- och 
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toppkapa biten. Systemet räknar också ut vart biten ska sorteras i fackdelen 
tillsammans med likvärdiga virkesbitar. Efter den andra bågen med kameror så byter 
virket transportkedjor till en med puckar istället för fenor. Puckarna transporterar 
virket framåt emot de två trimrarna, vilka topp- och rotkapar virkesbiten till den 
beräknade slutlängden. Därefter transporteras det in i nästa område, fackdelen. 

 

Figur	  4.8:	  Vändaranordning	  mellan	  de	  två	  Finscanbågarna.	  

4.2.3 FACKDEL 
Det här området är där sorteringen av virket tar plats (Figur 4.9). Sorteringen sker 
automatiskt via systemet som styr vart virke ska ta vägen.  

 

 

Figur	  4.9:	  Fackdelens	  område.	  

Till höger i denna figur ses den sista trimmern från det föregående området. 
Sorteringen går till så att virkesbitarna som kapats och klassificerats i föregående 
område faller ned i ett av 45 stycken så kallade fack, tillsammans med virke som är 
av samma kvalitet och längd. Ett fack är ungefär fyra meter högt, vilket är varför en 
delning av vy av övervåning och undervåning för fackdelen har gjorts i figuren. 
Ovanför facken går kedjetransporten som för virke framåt ovanpå facken, dom 
övergående medbringarna i figuren. I toppen av varje fack så finns det klaffar som 
öppnas och stängs efter systemets begäran beroende på vart virket ska falla ner 
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(Figur 4.10). Systemet är uppbyggt på pulser så när en plankas bild byggts upp via 
Finscankamerorna memorerar systemet plankans position fram till fackdelen där 
klaffarna för ett valt fack öppnas just till den pulsen, låter virket falla ner och stänger 
klaffarna igen innan nästa kommer. Beroende dimension räknar systemet ut hur 
många virkesbitar som krävs för ett fullt slutpaket och slutprodukt. Allt eftersom 
facken fylls upp så sänks fackens botten automatiskt via ljussensorer som sitter 
riktade in mot facket. Fackens botten består av konsoler som kan köras upp och 
ned längs balkarna som delar upp facken. När ett fack fyllts upp med rätt antal 
virkesbitar placeras facket in i systemets kölista för tömning. Då ett fack töms sänks 
fackbotten ned och släpper ut det innehållande virket på transportbanor som går 
längs med hela undersidan av fackdelen (Figur 4.11). Virket transporteras 
automatiskt undan så att fackbotten fritt kan åka upp igen, sedan transporteras det 
framåt mot nästa arbetsstation via ett vänte- eller mellanlager. 

 

Figur	  4.10:	  Ljussensorn	  som	  påverkar	  fackbotten	  (vänster)	  och	  överdelen	  på	  ett	  fack	  med	  
fackklaff	  (höger).	  

 

 

Figur	   4.11:	   Bilder	   tagna	   från	   undervåningen	   av	   fackdelen.	   Undergående	   transportbana	  
(vänster)	  och	  undersidan	  av	  ett	  fack	  där	  fackbottens	  konsoler	  är	  tydliga	  (höger).	  
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4.2.4 LÄGGAROMRÅDE 
Nästa område är läggaren och det är här de slutliga paketen byggs (Figur 4.12).  

 

Figur	  4.12:	  Läggarområde.	  

Till höger ser vi vart i justerverket området befinner sig och en förklaring av de 
ingående delarna i figuren. Flödesriktningen har i den här bilden gått runt första 
kurvan i justerverksflödet och går därför åt höger i figuren, till skillnad från dom 
andra flödesfigurerna där flödet gått åt vänster. När ett paket med virke från ett fullt 
fack gått igenom väntelagret och står på tur att få byggas åker det ned i en stor 
elevator (Figur 4.13). Elevatorn rättar till och skickar fram små portioner virke till 
läggaren och observatörsplatsen. Virket rättas här upp ännu en gång så att allt ligger 
längs med en kant, så att paketen ska vara jämna i sidorna. Operatören utför sina 
arbetsuppgifter, vilka tas upp i följande kapiteldel. Beroende på vilken dimension 
som produceras så ställer systemet själv in sig så att ett specifikt antal plankor eller 
brädor lägger sig bredvid varandra innan de släpps iväg emot läggarbordet medan 
resten hålls fast av en greppare (Figur 4.14). Denna grepp- och släppningsprocedur 
sker med hjälp av sensorer.  

 

Figur	  4.13:	  Väntelager	  (vänster)	  och	  elevatorn	  där	  virke	  faller	  ner	  (höger).	  
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Figur	  4.14:	  Läggarstationen	  med	  operatör	  (vänster)	  och	  grepparanordningen	  (höger).	  

Virket åker på transportkedjorna tills de når sensorer innan läggaren som indikerar 
systemet att det ska lyftas fram det på läggarbordet. Det görs av gafflar som 
automatiskt lyfter fram virket, släpper av det och åker tillbaka för att hämta nästa 
varv med virke (Figur 4.15). Läggarbordet som består av fyra stycket konsoler som 
sjunker i takt med att nytt virke läggs på. För att paketet som byggs ska vara stabilt i 
så placeras det ut mellanlägg, vilka liknar de strön men är mycket mindre, mellan 
vissa virkesvarv. När ett paket är färdigbyggt ska de innehålla ett specifikt antal 
virkesbitar. Genom att kontrollera antalet virkesvarv i höjdled kan paketets innehåll 
bekräftas. Är ett slutpaket fullt så går det vidare automatiskt, om inte måste paketets 
specifikation korrigeras och manuellt skickas vidare. De går vidare mot paketeringen 
och pressen. 

 

Figur	  4.15:	  Virkesvarv	  som	  ska	  	  placeras	  ut	  på	  läggarbordet.	  

4.2.5 PAKETERING, PRESS OCH UTLASTNING 
I paketerings- och pressområdet transporteras de färdiga paketen från läggaren 
automatiskt fram till en specifik position där det stannar upp för att bli inklätt i en huv 
av operatör (Figur 4.16). Huvarna är anpassade till paketens längder och träs på av 
en operatör som är stationerad vid det här området. Paketet får ett antal band 
pressade runt sig beroende på dess utseende och skickas därefter automatiskt till 
uttaget. Uttaget är det sista delen i justerverket där de färdiga paketen kommer ut 
på olika transportbanor för att hanteras av utlastningsenhetens truckförare. 
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Figur	  4.16:	  Operatör	  klär	  in	  slutpaket	  i	  en	  huv	  (vänster)	  och	  uttaget	  (höger).	  

4.3 ARBETSMILJÖ 
Här följer en redogörelse av arbetsuppgifter vid de nämnda arbetsstationerna 
genom justerverket och dess arbetsmiljön. 

4.3.1 TRUCKHANTERING 
En operatör har som arbetsuppgift att förse justerverket med material som behövs. 
Först och främst ska denne se till att virkespaket alltid finns på intaget, samt att de 
ser bra ut när de ställs på (Figur 4.17). Truckföraren ska dessutom sköta 
ströhanteringen och förse denna med häckar samt plocka av fulla häckar från 
transportkedjorna. Sekundära arbetsuppgifter är att förse paketeringsområdet med 
huvar, mellanlägg och annat nödvändigt material. 

 

Figur	   4.17:	   Virkespaket	   staplade	   ovanpå	   varandra	   alla	   innehållande	   defekter	   som	  
truckföraren	  skall	  försöka	  fixa	  innan	  de	  ställs	  på	  intaget.	  

4.3.2 PÅMATNINGEN 
Två stycken operatörer är positionerade här och deras arbetsuppgifter är enkla. En 
har i uppgift att hantera inkommande virke och rätta till det som inte lagt sig rätt på 
påmatningsbordet. Samtidigt ska denna sortera ur deformerat virke och hjälpa till 
med kvalitetssorteringen för virke som innehåller röta, insektskador eller blånad. 
Arbetet sker på löpande band och ska genomföras innan virke kommer fram till och 
skickas vidare av grepparen. Den andra operatören ska ha uppsyn över 
produktionslinan och flödet, från intaget fram till slutet av fackdelen. Den har som 
uppgift att försöka förhindra problem som kan uppstå, genom att upptäcka dom via 
översiktsskärmar. Denna uppsikt sker genom tio stycken 14” skärmar som visar 
olika delar av produktionslinan där problem kan uppstå (Figur 4.18). Uppstår ett 
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problem är det dennas uppgift att lösa det om det sker vid intaget, ströhanteringen, 
påmatningen eller övervåningen av fackdelen. Största prioriteringen ligger på intaget 
och ströhanteringen då produktionen fortsätter som vanligt ifall ett problem uppstår. 
De andra områdenas produktionsflöde stannar automatiskt upp sig själv om något 
problem uppstår och inte upptäcks. Då flödet stannats upp så kommer det upp en 
larmorsak i en larmlista, vilken en operatör kan se vad som hänt och därigenom lösa 
det problemet.  

 

Figur	  4.18:	  Bild	  tagen	  från	  observatörsplatsen	  vid	  påmatningen	  utöver	  påmatningsbordet	  
och	  överblicksskärmarna.	  

4.3.3 LÄGGAREN 
Här finns en operatör positionerad vars arbetsuppgifter är att rätta till fel 
framkommet virke och se till att det inte uppstår något fel på väg fram till eller efter 
läggarbordet. När ett paket successivt byggs upp så ska operatören ha uppsyn över 
att virke inte lägger sig fel på läggarbordet och att det verkligen läggs mellanlägg 
mellan varv. Efter ett paket byggts klart måste operatören se till att antalet 
virkesbitar i paketet stämmer överrens med dennes paketspecifikation, samt skriva 
ut den till paketeringspersonalen. Efter det kallar operatören fram nästa laddning 
paketvirke och markerar paketnummer på en utan virkesbitarna. Operatören ska 
under det här arbetet hålla uppsyn av lagerhållningen från att ett fack töms till att det 
faller ned i elevatorn. Operatören ska också ha uppsyn över arbetsgången i 
elevatorn och ute vid utlastningen. All den här informationen följer operatörerna via 
sex stycken 14” skärmar. 

4.3.4 PAKETERINGEN & PRESSEN 
Här är normalt två stycken operatörer positionerade där arbetsuppgifterna gäller att 
färdigpaketera de slutliga paketen. De trär en huv över virkespaket, fäster 
paketspecifikationer och placerar ut mellanlägg på paketen. När detta gjorts så 
godkänns paketet genom en knapptryckning och skickas fram till pressen. Paketet 
pressas och körs ut automatiskt, operatörerna måste enbart vara med och stoppa 
upp transportbanorna om det uppstår något problem. De ska också vara tillgängliga 
för problem i anknytning till läggaren. Det som kan tilläggas är att detta anses vara 
en vilostation för vissa dimensioner då operatörer faktiskt har tid över att sitta ner 
och vila. Alla andra stationer innebär ett stående arbete. 
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4.3.5 SÄKERHETSOMRÅDEN 
Genom hela justerverket finns det säkerhetsområden uppbyggda av ljusbågar, 
trampmattor, brytkopplingar och säkerhetsgrindar. Dessa är sammankopplade i ett 
stort nätverk av mindre säkerhetszoner utmed hela enheten. Sker det ett problem 
eller om en operatör måste in i en säkerhetszon bryts en koppling, vilken stannar 
upp en specifik del av produktionslinan för just det området. Flödet kan återgå då 
operatören kvitterar säkerhetszonen.  

4.3.6 ÖVRIGT 
Vid varje veckoslut så stänger justerverksenheten ner under en timme för 
underhållsarbete. Arbetarna byter då specifikt antal klingor i trimrarna samt i 
flishuggen utefter ett schema. Gamla sågklingor byts ut mot nya då de nöts ut 
snabbt och måste regelbundet slipas om. Det krävs normalt två operatörer för att 
byta klingorna i flishuggen och två operatörer som byter sågklingor i trimrarna. 
Resterande personal ska ägna sig åt att städa justerverket eller andra 
reparationsarbeten. 

Delarna som blir bortkapade av virkesbitarna i trimrarna tas vara på genom en 
flishugg som är avskärmad från resten av produktion. Därmed försvinner den höga 
bullernivån som medförs av den, men vibrationerna fortplantar sig genom stommen 
till hela justerverket och medför därför en konstant vibrationsexponering för 
operatörerna. 

4.4 STRATEGI OCH PLANERING 
För att beskriva hur strategi och planering grundar sig i nuläget följer här en kort 
redogörelse av det området. Organisationens produktionsstrategi grundar sig på 
tanken att få ut maximalt möjliga sågutbyte från varje inkommande stock i 
kombination med att sågverksenheten alltid ska producera under schemalagd tid. 
Det genererar ett tryckande system där sågverksenheten sätter det eftersträvande 
tempot för produktionen, där de följande enheternas uppgift är att hålla undan 
material från sågverket. Om de efterliggande enheterna inte klarar det här så 
kommer mellanlager ständigt öka (Figur 4.19). 

 

Figur	   4.19:	   Produktionsstrategi	   där	   sågverksenheten	   använder	   tillgängligt	   virke	   och	  
producerar	   på	   godtycklig	   maxkapacitet.	   Då	   justerverksenheten,	   flaskhalsen,	   inte	   har	  
samma	  kapacitet	  kommer	  det	  medföra	  en	  lagerökning	  varje	  månad.	  
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Strategin menar tillverkning mot lager vilket stämmer bra överrens med 
organisationens prioriterade konkurrensfaktor, att de snabbt ska kunna leverera en 
bred variation virke till kund. Nackdelen är att det finns stor risk för överproduktion 
samtidigt som det kan medföra stora lager. Produktionsplaneringen baseras på en 
schablon av vad som går bra att sälja kombinerat med vad som går bra att 
producera. Att vara snabb att leverera samtidigt som de ska vara flexibla gällande 
produkter är de konkurrensfaktorer som organisationen värdesätter mest. 
Planeringen för vad som ska produceras inom enheterna bestäms av en 
huvudplanerare i samarbete med säljarna för företaget. Planeraren räknar på hur 
maximalt sågutbyte uppnås, därefter trycks varje produktionsorder framåt genom 
enhet för enhet. Därefter ställs det färdiga virkespaketen i ett slutvarulager i väntan 
på att säljas.  

4.5 JUSTERVERKETS ORGANISATION 
Ett arbetslag innehållande en skiftlagbas och fem operatörer börjar dagen med att 
tar över det föregående skiftlagets körorder. Två av arbetarna börjar arbetsdagen vid 
påmatningen, en vid läggarstation, två vid pressen och en kör truck. Det skiljer sig 
mellan de olika skiftlagen hur länge varje operatör står vid respektive station. Men 
vanligtvis står operatörerna en halvtimme vid varje station förutom påmatningen där 
de står en timme. Därefter rullar operatörerna runt på de olika stationerna, medan 
truckföraren vanligtvis kör under hela arbetsdagen. Lunchraster och pauser tas ut 
gemensamt enligt schema (Figur 4.20). Information om vad som ska produceras får 
arbetarna i pappersform av enhetschefen. Arbetsdagen rullar därefter på som 
normalt med planeringen efter körordrar och då en är färdig så sker ett sortbyte där 
systemet uppdateras till den nya körordern.  

 

Figur	  4.20:	  Arbetsgång	  i	  justerverket	  där	  pauser	  och	  raster	  tas	  ut	  gemensamt.	  

4.6 INTERVJUER MED PERSONAL 
För att ta del av den expertkunskap som finns hos anställda inom organisationen så 
genomfördes tre stycken halvstrukturerade intervjuer med chefer som har 
anknytning till justerverket på olika sätt. Frågor som låg till grund i intervjuerna var 
vilket i deras ögon var de största anledningarna till att justerverksenheten inte kan 
hålla undan material från sågverksenheten. Intervjuerna sammanställdes och kan 
ses i bilaga 4. Återkommande ämnen i intervjuerna behandlar inkommande 
förutsättning, arbetsdirektiv och prioriteringar. 
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4.7 BEFINTLIG DOKUMENTATION - STOPPRAPPORT 
För att få bra uppfattning om vad som är orsaken till den ojämna produktionen i 
justerverket så har organisationens egen stopprapport använts. När ett problem 
uppstår vid intaget, påmatningen eller fackdelen som gör att produktionen står stilla 
längre tre minuter så måste en stopporsak manuellt accepteras vid en kontrollpulpet 
innan produktionen kan startas upp igen. De accepterade stopporsakerna sparas i 
ett dokument som ska kunna användas för felsökning av enheten. Utifrån den 
befintliga stopprapporten har ett diagram tagits fram där enbart de längsta och mest 
omfattande stopporsakerna analyserats (Diagram 4.1). 

 

Diagram	  4.1:	  Antal	  stopptimmar	  per	  månad	  för	  2009,	  2010	  och	  2011.	  

Här ser vi resultatet av stopprapporten, där antalet stopptimmar per månad 
representerar y-axeln och årtal x-axeln. Till höger ser vi de mest accepterade 
stopporsakerna och gällande för hur länge de gjort produktionen vid påmatningen 
stillastående. Den överlägset största stopporsaken övrigt special är en stopporsak 
operatörerna accepterar vid ovanliga stopp, då fler stopporsaker sker samtidigt, 
stoppets orsak inte finns med som alternativ eller då man allmänt inte vet vad som 
orsakade stoppet. Den stopporsak som inte sticker ut men som är oroväckande är 
intag/hiss virkestrassel som stadigt ökat under de senaste åren, representerad av 
den röda linjen i diagrammet. Enhetschefen Roger Pettersson förklarade att det 
berodde på att prioriteringen för sågutbyte har ökat senaste åren, vilket medfört att 
mer vekare virkesdimensioner producerats. Att justerverket står stilla vid fulla fack är 
en betydande stopporsak även om trenden för närvarande verkar vara positiv då det 
har minskat från föregående år. Även raster, sortbyten och virkestrassel för strö och 
bolster har en betydelse för produktiviteten. Diagrammets kurvgångar för de tre åren 
beror på att mer klent virke produceras för varje år. Sekvensstorlekarna på hur 
mycket virke en körorder innehöll ändrades om från år 2010 till 2011. Under de 
första åren så var det korta sekvenser som medför att facken lättare tar slut, medan 
det sista året 2011 har sekvensstorleken ökats vilket har sänkt det beteendet. 

4.8 UNDERSÖKNING AV STOPP 
För att komplettera den befintliga dokumentationen och ha mer information att 
arbeta vidare med så gjordes en omfattande informationsinsamling i samband med 
operatörsarbete under ett par veckor. Under informationsinsamlingen har statistik 
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först för alla stopp som uppstår vid påmatningsstationen inkluderat intag, tilt och 
fackdel samt vilken dimension som det uppstått. Den information som samlades in 
innehöll statistik för 30 olika stopp som uppstått vid 30 olika 
dimensionskombinationer under en tid som utgör 45 effektiva timmar. Att förklara 
alla problem och stopporsaker som uppstått vid samtliga dimensioner är inte 
nödvändigt då mycket av statistiken inte tillför någonting väsentligt till projektet. För 
att projektets innehåll ska förbli relevant och enbart lägga fram betydelsefull 
information har därför de mest betydande stopporsakerna sammanställts (Diagram 
4.2). För att enkelt kunna visa stopporsakernas beteende samt för att få ett tydlig 
och sammanhängande diagramflöde så har en dimensionsgruppering genomförts 
vid framtagande av diagrammet. Det innebär att samtlig stoppstatistik för 
virkesdimensioner under 20 mm i tjocklek har slagits samman till en och samma 
grupp, exempelvis 16×75mm, 19×76mm, 19×100mm i ≤20 mm gruppen. 
Dimensionsgrupperna finns längs x-axeln medan y-axeln representeras av hur ofta 
ett stopp genomsnittligt uppstår under loppet av en timme. Linjerna är alla 
sammankopplade med varsitt stopp, som ses till höger bredvid diagrammet.  

 

Diagram	  4.2:	  Fullständigt	  stopporsaksdiagram	  med	  ihopgrupperade	  dimsensioner.	  

För att enkelt förklara innebörden av informationen som visas i diagrammet och vad 
stopporsakerna innebär så kommer varje område förklaras var och ett för sig, med 
tillhörande stopp (
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Tabell 4.1). 
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Tabell	  4.1:	  De	  mest	  betydande	  stoppen	  fördelade	  för	  respektive	  område.	  

STOPP OMRÅDE 
Virke fastnat framför paket/ i tilten 
Virkestrassel elevator 
Dubbelt avfall 

TILT 

Felgreppning 
Sned bräda finscan 
Högkantsfälla 

PÅMATNING 

Transportskydd 
Överfyllnadsskydd 
Bottengivare 
Lediga fack saknas 

FACKDEL 

4.8.1 STOPPORSAKER I INTAGS- OCH TILTOMRÅDE 
Här beskrivs de stopp och problem som uppstår vid intaget och tiltens område, 
samt vad de beror på, hämtat från det fullständiga diagrammet (Diagram 4.3). Man 
ser en tydlig trend på att stopporsakerna i det här området ofta sker vid vekare 
dimensioner och avtar mot grövre försvinner sedan helt. Det här området är väldigt 
beroende av hur avfallet för virkesvarven i tilten går. Är virket som produceras vekt 
så måste tilten vara mer exakt vid avfallet, eftersom det finns mindre felmarginaler 
att spela på. Grövre virke är mer förlåtande på det här sättet då det inte alls är lika 
beroende av tiltens inställning. Eftersom varje paket inte ser exakt likadant ut så 
måste tilten korrigeras efter dess utseende, vilket görs av operatörer vid 
påmatningen. Tilten kan korrigeras så att paketet ställs i våg på fler olika sätt. 

 

Diagram	  4.3:	  Enbart	  stopp	  i	   tiltens	  område,	   interpolerat	  värde	  vid	  20-30	  mm	  för	  stoppet	  
virke	  fastnat	  framför	  paket	  eller	  i	  tilten.	  

Skulle ett paket i tilten inte vara korrigerat så att det står i våg faller virkesvarven av 
från ena sidan av paketet medan det fortfarande ligger kvar ovanpå paketet i andra 
änden. Uppstår ett sådant fel så åker inte virke fram normalt utan kan medföra 
virkestrassel i kommande elevator. En faktor som kan medföra virkestrassel i 
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elevatorn är ifall strön inte faller av som de ska, utan följer med ovanpå virkesvarvet 
framåt mot elevatorn. Om det händer så fastnar de väldigt ofta och hindrar virket 
från att ta sig framåt upp via elevatorn till påmatningsbordet. Det kan också vara 
trasigt virke som orsakar detta beteende. Ett sådant stopp förvärras om inte 
operatören upptäcker det i tid då det kommer fortsätta förvärras till det upptäcks, 
vilket kan ta upp mot femton minuter att lösa. Stoppet sker fem gånger i timmen för 
dom allra vekaste dimensionerna och avtar stadigt mot grövre dimensioner på 
virket. 

Stopporsaken då virke fastnat i eller framför paket följer också trenden men uppstår 
inte lika mycket som virkestrassel i elevatorn, som beskrivs ovan. Det som menas 
med att virke har fastnat framför eller i paketet är att någon form av virke har fastnat 
i en virkessättning eller i tilten och hindrar ett normalt avfall. Det kan vara en bräda 
eller ett strö som knäckts och lagt sig framför virkespaketet. Det är truckförarens 
uppgift att städa virkessättningar innan han ställer dom på intagskedjorna så att det 
här problemet inte ska uppstå. Om ett sådant problem uppstår blockerar ofta det 
virket virkesvarvens normala avfall. Tiltanordningen fungerar så att det successivt 
höjs uppåt för att virke ska falla av. Då ett varv börjat stannar tilten upp en stund till 
den indikeras att höjas upp igen av sensorer. Ifall varv inte kan falla av normalt så 
fortsätter tilten att höjas tills det gör det. I sådant fall kommer antingen fler virkesvarv 
att falla samtidigt med strön mellan dom eller virke falla av snett medan det 
fortfarande sitter kvar i tilten. Dubbelt avfall kan kopplas ihop med att virke ofta suttit 
framför paketet i tilten och hindrat normalt avfall, men fallit bort då det dubbla 
avfallet skett. Om det faller av dubbla varv kommer det innehållande virket att 
transporteras framåt mot elevatorn och medföra det första förklarade problemet 
med virkestrassel i elevatorn, fast i större omfattning. Sammanfattat är området 
beroende av hur avfallet går i tilten. Om det går dåligt uppstår det virkestrassel och 
problem som kan ta lång tid att lösa. Problemen i området uppstår ofta vid vekare 
dimensioner av virke. 
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4.8.2 STOPPORSAKER I PÅMATNINGSOMRÅDET 
Här beskrivs de stopp och problem som uppstår i anknytning till påmatningen 
(Diagram 4.4). 

 

Diagram	  4.4:	  Enbart	  stopp	  som	  orsakas	  i	  påmatningens	  område	  

Det första som man kan se här är att högkantsfällan ökar betydligt mot grövre 
dimensioner av virke. Statistiken för ≥80 mm angående högkantsfällan har 
reducerats till en fjärdedel av det ursprungliga värdet, för att det var ovanligt högt 
och berodde på att systemet inte var korrekt inställt. Fortfarande uppstår problemet 
fem gånger i timmen vilket är högt. Den andra trenden man ser är att stopporsaken 
sned bräda avtar från de vekare dimensionerna upp emot grövre virke och att 
felgreppning sker för de grövre och vekare dimensionerna. Högkantsfällan är ett 
stopp som uppstår då virke av någon anledning ligger ovanpå medbringarna 
tillhörande transportkedjorna istället för emellan dom. En av två stycken sensorer 
upptäcker detta och stannar automatiskt upp flödet från grepparen och framåt (Figur 
4.21). Dom sitter precis innan Finscanbågarna för att försäkra att virket ligger rätt då 
bilderna av det ska tas. 

 

Figur	  4.21:	  Sensorer	  som	  utgör	  högkantsfällan.	  

Virke kan hamna ovanpå transportkedjornas medbringare i ett av momenten då virke 
byter transportkedjor. Antingen precis efter grepparen, vilken utlöser första 
högkantsfällan, eller efter vändanordningen varav virket utlöser andra 
högkantsfällan. I fallet att virke hamnar fel efter grepparen beror det på att virket har 
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placerats fel. Om virke inte ligger rätt blir det antingen larm för högkantsfälla, om 
virke ligger ovanpå medbringarna, eller sned bräda Finscan, som utlöses då virke 
ligger helt fel mellan medbringare (Figur 4.22). Det automatiska stoppet för sned 
bräda finns för samma orsak som högkantsfällan, att försäkra virkets position mellan 
medbringarna. Båda av dessa stopporsaker beror på samma orsak, hur virket 
placeras av grepparen eller vändanordningen mellan bågarna. Hamnar virke fel så 
uppstår dessa automatiska stopp. Placeras virke fel i större omfattning uppstår ofta 
virkestrassel där fler virkesbitar i följd av den första. Felgreppning är en stopporsak 
som ofta medför virkestrassel för virke som står på tur för att greppas, eller för det 
som placeras och hanteras av läggaren. Sammanfattat så beror stopporsakerna i 
det här området mycket på hur det går för grepparen och resterande transport 
framåt i justerverket. 

 

Figur	  4.22:	  Bilder	  på	  en	  bräda	  som	  hamnat	  snett	  mellan	  medbringarna	  och	  ovanpå	  andra	  
virkesbitar	  (vänster)	  och	  grepparen	  (höger)	  som	  är	  tagna	  precis	  bredvid	  varandra.	  

4.8.3 STOPPORSAKER I FACKDELSOMRÅDET 
Här beskrivs de stopp som är anknutna till fackdelens område (Diagram 4.5).  

 

Diagram	  4.5:	  Enbart	  stopp	  som	  är	  orsakade	  i	  fackdelens	  område	  

Ingen tydlig trend är synlig här då de flesta stopp ligger runt ett per timme. Det 
stopp som ligger lite högre vid 30-40 mm är ett stopplarm för överfyllnadsskydd i 
fackdelen. Stoppet innebär att virke i ett fack är för högt upp och kan medföra 



36 

problem för det övergående kommande virket. Det sitter ljussensorer vilka är riktade 
längs med fackdelen som känner av om virke i något fack är för högt upp. Utlöses 
en av dessa sensorer så stannas produktionslinan upp automatiskt. Operatören 
måste då felsöka fackdelen och se om det finns något sådant fack. Ibland så kan 
virke precis ha fallit ned efter sensorn utlösts och därmed skapat ett spöklarm 
eftersom inget fel kan hittas. Men ifall det finns ett fack med en hög virkesnivå måste 
operatören manuellt sänka virkesnivån igen. I normala fall så är det bara att täcka 
den sensor som är riktad in mot fackets virke som är till för att sänka fackbotten. 
Blockerar man sensorn sjunker fackbotten ner tills sensorn är fri igen. Men i vissa fall 
kan ett annat problem ha uppstått vilket har gjort att överfyllnadsskyddet lösts ut, att 
virke har kilats fast mellan de två balkarna som delar upp facken och inte följt med 
fackbotten ner som det ska (Figur 4.23). Det här sker lätt då virket är upp mot 200 
mm brett. Ett sådant problem kan ta lång tid att lösa då virket kan ha kilats fast med 
en enorm kraft och faller inte ned av sig själv. Operatören måste då slå lös virket för 
hand med antingen spett eller slägga. Det här är både ansträngande fysiskt för 
operatörer samtidigt som det kan vara farligt beroende på vart i höjdled virket har 
fastnat. Fackens höjd är ungefär fyra meter så operatörer får lösa problemet från 
över- eller undervåningen av fackdelen. Har virket fastnat på mitten är det en svår 
uppgift som kan ta upp emot en timme att lösa. När ett sådant problem uppstår så 
kan inte operatörerna producera som vanligt eftersom fackdelen blir helt 
stillastående när arbete sker i den. Alltså fylls facken inte på med något nytt virke 
samtidigt som fulla fack inte får tömmas, utan hela produktionen står därmed stilla.  

 

Figur	  4.23:	  Kilningseffekt	  i	  fack	  då	  virke	  kilas	  fast	  medan	  fackbotten	  sjunker	  på	  grund	  av	  
täckt	  ljussensor.	  

Transportskydd fackdel och bottengivare ser inte ut att vara så allvarliga men båda 
två innebär att operatörer måste gå till fackdelen och lösa problemet som uppstått. 
Transportskydd fackdel innebär att virke på något sätt hoppat snett och kilats fast i 
fackdelen, vilket stannat upp medbringarna. Operatören måste då felsöka hela 
fackdelen och klättra upp ovanpå den för att lösa problemet, vilket är omständigt då 
arbetsutrymmet är bristande. Bottengivare under fackdel sker då fackbotten har gått 
ner för att släppa ur virke på transportkedjorna, men inte gått upp igen av någon 
anledning. Det sker genomsnittligt under en gång i timmen för samtliga dimensioner, 
men det är ett problem som kan ta lång tid att lösa, då det kan bero på tidigare 
nämnda kilningseffekten som inte tillåter fackbotten att gå upp som det normalt ska.  
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Kurvan för lediga fack saknas ser inte heller ut att vara så allvarligt då det bara ligger 
runt ett stopp per timme, men stoppet medför icke värdeskapande tid angående 
operatörerna. Producerar påmatningen i snabbare takt än läggaren så kommer 
facken bli fulla, vilket medför att påmatningen blir stillastående tills det finns tomma 
fack igen. Det kan också ske då en ny körorder precis påbörjats och systemet ställer 
om sig att fylla i de tomma fack som finns samtidigt som det ser de nuvarande 
facken som fulla. Ofta då en ny körorder påbörjas så krävs det ungefär ett dussin 
tomma fack för att det ska rulla på normalt. Har läggaren agerat flaskhals i slutet av 
den föregående körordern så har denna inte hunnit tömma det virke som ligger kvar 
i facken. Går läggaren dåligt och lediga fack tar slut så kommer påmatningen stå 
stilla i väntan på nya tomma fack, samtidigt som de två operatörerna står stilla och 
pratar med varandra. Bortsett från kilningseffekten kan man se att stopporsakerna i 
fackdelsområdet beror på faktorer andra faktorer än dimensionen på virket. Det 
enda stoppet man kan koppla samman är hastigheterna påmatningen fyller virke 
gentemot hur snabbt läggaren håller undan det. 

4.9 FLASKHALSRÖRELSE 
För att förtydliga flaskhalsen och dess rörelse i justerverksenheten följer här en kort 
redogörelse av den. Sett till hela produktionsflödet av sågverket så är 
justerverksenheten flaskhalsen. Flaskhalsen inom justerverket är däremot inte 
fastslagen utan den förflyttar sig i justerverket beroende på vilken dimension som 
produceras. Vid vekare dimensioner krävs det mycket virkesbitar för att få ihop ett 
slutpaket i fackdelen, som går vidare till läggaren. Därmed är flaskhalsen för vekare 
dimensioner fyllningen av facken. Men det som påverkar fyllningen i en ofantlig 
mängd är hur bra det går innan själva fackdelen. Om vi ser vill diagrammen och dess 
innebörd såg vi att intaget och tilten har mycket virkestrassel med vekare 
dimensioner, vilket i samband med fyllningen av fackdelen utgör flaskhalsens 
position. För grövre dimensioner är läget det motsatta. Det går väldigt bra vid 
avfallet i tilten då det sällan uppstår något problem där, samtidigt som det går bra 
att producera förbi påmatningen och ner i facken. Det krävs få virkesbitar för att fylla 
upp ett fullt slutpaket för grövre dimensioner, vilket innebär att flaskhalsen förflyttar 
sig mot läggaren och pakteringsstationen. Det tar längre tid att bygga ett slutpaket 
vid läggaren än att fylla ett i fackdelen. Hinner läggaren däremot med det förflyttas 
flaskhalsen ytterligare mot pressen och uttaget Hinner inte utlastningsenhetens 
truckförare med att hålla undan de utkommande paketen från banorna kommer de 
istället bli flaskhals, vilket ibland sker enligt de intervjuade. 
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5. FRAMTIDSBESKRIVNING 
Setrakoncernen har en vision om att förbli en prioriterad affärspartner som stimulerar 
träanvändning för en hållbar utveckling. Den visionen säger att koncernen och dess 
enheter måste fortsätta utvecklas i samma takt som världsmarknaden för trävaror 
för att förbli prioriterade. Det här projektet är just ett sådant utvecklingsarbete, 
specifikt för enheten Heby inom koncernen. 

Gällande framtida planer och utvecklingsarbeten fäster Heby sågverk stor fokus på 
att få effektivisera dagens produktion och därmed höja den övergripande 
kapaciteten samt kunna sänka lagernivåerna. Justerverksenheten har under en 
period varit sågverkets flaskhals, varav att projektet initierades med målet att höja 
kapaciteten för enheten och sänka mellanlagernivån precis innan den. En investering 
som implementerats under projektets gång var ett förbättrat ströläggarsystem i 
sågverksenheten, vilken ska medföra mindre deformerat virke i mellanlagring innan 
justerverket. 

En framtida investering är ett så kallat kantverk eller sidobrädsoptimering i 
sågverksenheten. Det räknar själv ut vilken tjocklek som går att såga av den 
kommande stocken där den räknar ut bredden som går att använda för att minimera 
vankantsfenomenet. En form av smartare system som leder till finare virke och 
virkespaket, då dåligt virke elimineras i ett tidigare skede inom produktionsflödet. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är också något som Setra aktivt arbetar med då 
de eftersträvar en så trivsam och säker arbetsmiljö som möjligt. Det ligger till grund 
för att skapa ett positivt och utvecklande arbetsklimat för varje medoperatör inom 
organisationen. Vilket också är en av anledningarna till att projektet initierades. 
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6. PROBLEMBESTÄMNING 
I det här kapitlet följer analysarbete av nulägesbeskrivningen där de mest 
omfattande problemområdena kartläggs och formuleras. Det ger en tydlig överblick 
av vad som måste förbättras om kapaciteten i justerverket ska kunna höjas. 

6.1 AKTUELLA FORMER AV SLÖSERIER 
Av Ohnos åtta former av slöseri kan fyra stycken lokaliseras inom företaget. Dessa 
sammanfattas genom följande punklista, där de slöserier som inte stämmer överrens 
med organisationen har strukits: 

 Överproduktion 
 Väntan  
 Onödiga transporter  
 Onödig bearbetning 
 Lager 
 Onödig förflyttning 
 Tillverkning av felaktiga delar 
 Outnyttjad kreativitet hos anställda 

Den första formen av slöseri som lade grunden till projektet är den höga 
lagerhållningen precis innan justerverksenheten.  Det beror på att sågverksenheten 
producerar på en kapacitet som är högre än justerverkets, som medför en konstant 
lagerökning genom överproduktion. Det deformerade virket som kommer till 
justerverksenhet tyder på att felaktiga delar tillverkas, då virke inte ska deformeras 
eftersom sådant måste klassificeras ned och säljas billigare. På grund av att det 
kommer in deformerat virke så uppkommer onödig bearbetning. 

6.2 LEAN PRODUCTION 
Det här kapitlet beskriver hur långt organisationen har kommit med sitt arbete emot 
lean production, så kallad resurseffektiv och resurssnål produktion, samt vilka 
problemområden som existerar inom det.  

6.2.1 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 
Begreppet Kaizen måste aktivt införas i organisationens tankesätt och allmänna 
inställning i hur de ska arbeta i framtiden. Att ständigt arbeta mot att förbättras 
genom arbete med eliminering av moment som innebär kostnader utan att de tillför 
något värde till organisationen. 

6.2.2 JUST IN TIME & KUNDORDERSTYRNING 
De höga lagerhållningsnivåerna är tecken på att dagens strategi och planering inte 
fungerar som önskat. Sågverksenheten producerar så mycket som möjligt med 
fokus på sågutbyte istället för att producera emot kvalitet och tidpunkt, som 
eftersträvas i lean produktion via just in time och kundorderstyrning. Denna 
tryckande produktion kommer att fortsätta höja lagernivåerna innan 
justerverksenheten om inte kapaciteten höjs i justerverket eller strategin går över 
mot ett mer kundorderstyrt system med fokus just in time. 

6.2.3 INTEGRERAT UNDERHÅLL 
Ett arbete som införts i stor omfattning på sågverksenheten är integrerat underhåll. 
Varje måndag stänger man ner för reparationer och underhåll. Samtidigt sker det 
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också förbyggande underhåll där operatörer blivit tilldelade extra ansvar för 
specifika maskiner, där de städar dom och byter vissa delar när de har tillfälle under 
ordinarie schemalagda produktion. Det följer teorin Total Productive Maintenance 
där syftet är att skapa en produktion utan störningar genom konstant 
underhållsarbete. Arbetet har inte tagits upp i samma omfattning i justerverket, där 
de enbart stänger en timme varje fredag för att byta klingor och städa ytliga delar av 
enheten. För att skapa en strömningsfri produktion för justerverksenheten måste ett 
sådant integrerat arbete införas som en ordinarie del av driftarbetet. 

6.2.4 5S 
De åtgärder som nämns i 5S har påbörjats i olika grader för justerverksenheten. Att 
städa och sköta sker sporadiskt efter operatörers möjligheter under rullande 
produktion. Det tas hand om när det finns tid, vilket brister i längden då grundligare 
rengöringar bör schemaläggas med kortare intervall. Systematiserings- och 
sorteringsarbetet är bra påbörjat då material som är nödvändigt för produktion är lätt 
tillgängligt, men det finns fortfarande onödigt material som kan elimineras. De 
dagliga rutinerna måste standardiseras, vilket tas upp mer ingående under kapitlet 
organisation.  

6.2.5 STANDARDISERING 
Standardiseringsarbetet som genomförts i organisationen omfattar både teknik och 
arbetsmoment men i olika grad. Tekniken som finns genom enheten är inte felsäkert. 
Reglage och gränssnitt är standardiserade och de ser likadana ut för varje 
arbetsstation. Utformningen av denna teknik kan förbättras då man bör särskilja 
dessa åt för att inte uppmana till felhantering när de är väldigt lika till utseende (Figur 
6.1). Eftersom det är härifrån systemet styrs så är det viktigt att informationen 
uppfattas korrekt av operatörerna. Arbetsmomenten är också en del av det som 
måste standardiseras i justerverket. Det finns arbetsbeskrivningar för varje station 
men de är gamla och ingen följer dom utan gör istället på sitt eget sätt som de alltid 
gjort. Arbetsbeskrivningarna måste utvecklas i samma takt som teknik och flödet då 
en av de mest övergripande faktorerna som bör förbättras är standardiseringen för 
hur saker och ting ska gå till i justerverket. Idag gör de tre skiftlagen mycket på sina 
egna sätt. För att underlätta övergångar mellan skiftlag, kunna göra felsökningar och 
förbättringsarbeten bör arbetsgången och moment standardiseras. 

 

Figur	  6.1:	  Gränssnitt	  för	  påmatningens	  (höger)	  och	  läggarens	  (vänster)	  kontrollpulpet.	  
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6.3 ORGANISATION 
Här följer en redogörelse över de organisatoriska problem som behöver struktureras 
angående arbetsdirektiv, ansvarsområden och upplärningsmetoder inom 
justerverksenheten. 

6.3.1 ARBETSDIREKTIV OCH ANSVAR 
Arbetsdirektiven angående enhetens pausgång och justerverkets roll för 
organisationen måste förtydligas så att operatörer får en klar blick över hur de ska 
arbeta och ge identitet för vad deras arbetes medför organisationen i stort. I figuren 
visande arbetsgången i justerverket ser vi hur mycket tid som inte är 
värdeskapande. Tanken med de två pauserna under arbetsdagen är att arbetarna 
ska vara flexibla och ta den om det finns möjlighet till det, inte som det är i nuläget 
då hela justerverket blir stillastående. För sågverksenheten tar en operatör paus åt 
gången, där den är sedd på som en station i arbetsrullningen. Genom det står 
sågverket inte stilla någonting under schemalagd produktion. Det här måste 
justerverket införa ifall man vill utnyttja full kapacitet. Under en arbetsvecka för 
justerverksenheten ingår ett dagsskift, kvällsskift och helgskift. I veckorna är det två 
pauser för varje skift och på helgerna är det tre pauser varje dag. Det summerat ger 
oss 26 stycken pauser under en arbetsvecka. Då varje paus är 15 minuter lång ger 
det oss 6,5 timmar i tid som inte är värdeskapande. Nästan ett helt arbetsskift som 
går förlorat på grund av oklara direktiv om pausernas betydelse för produktionen. 
Direktiv måste ges ut till arbetarna så de förstår att produktionen, speciellt när 
enheten är flaskhalsen för organisationen, inte får stanna upp under pauser. Det ska 
finnas direktiv för vad som ska prioriteras vid olika dimensioner och beroende på 
vart flaskhalsen befinner sig.  

6.3.2 UPPLÄRNINGSMETODER 
Upplärningsmetoder av anställda ska standardiseras för att underlätta både 
övergångar mellan skiftlag och felsökningar i produktion. Idag skiljer sig metoderna 
mellan skiftlagen, där exempelvis ett skiftlag går efter ett faddersystem och ett annat 
låter den nyanställda lära sig en maskin åt gången. Hur snabbt en nyanställd kan 
lära sig justerverket är personligt och bör därför anpassas så att alla får samma 
grundutbildning, för att försäkra kvaliteten hos personalen. Faddersystemet som ett 
skiftlag använder sig av är positivt då en erfaren operatör lär upp den nya genom att 
den får följa med, iaktta den erfarnas arbete och successivt delta i arbetsmomenten. 
Allt eftersom den nyanställda lär sig så får denne fria händer i arbetet. Metoden 
försäkrar inte att den nya lärt sig varför man gör ett moment, utan enbart lärt sig att 
man ska utföra det. Det skiftlag som går enligt principen att man får lära sig en del åt 
gången ställer den nyanställde vid en station i några dagar tills denne får så kallat 
nöta in hur, varför och när man gör olika moment. En sorts inlärning där den 
nyanställde får lära sig av sina fel. Också en inlärningsmetod som brister i längden.  

6.4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Här följer en redogörelse av de problem gällande arbetsförhållanden i justerverket 
som bör förbättras, om organisationen vill kunna öka produktiviteten hos 
justerverket.  
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6.4.1 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
Vid påmatningen och läggaren ska operatörer ha uppsyn över produktionslinan och 
försöka förhindra onödiga produktionsstopp innan de uppstår. Teoretiskt sett ska 
denna uppsyn ske genom displayer eller skärmar som är tydliga och informativt rätt 
utformade, men så är inte fallet. I nuläget så finns det tio stycken 14-16” skärmar vid 
påmatningen där enbart tre av dom är visar väsentlig information medan resten av 
dom visar delar av produktionen som sköter sig själv. Skärmarna är placerade 
bakom ett sorts skyddsglas som reflekterar och stör observatören. Informationen 
som visas är bristande då mer information behövs för att kunna dra konkreta 
slutsatser om vad som sker i området. De tre skärmarna som betyder någonting 
visar olika delar av intaget och tilten. Här ska operatörens fokus ligga, eftersom ett 
problem här byggs på och blir värre tills problemet upptäcks och produktionsflödet 
stannas upp manuellt. De resterande skärmarna visar delar av produktionen som 
inte ska vara direkt information. När ett problem uppstår från grepparen och framåt 
genom justerverket stannas flödet upp automatiskt, vilket gör att informationen som 
visas på dessa skärmar inte behöver vara direkt information utan kan förflyttas bort 
från operatörens fokuspunkt. De används enbart då flödet har stannats upp av sig 
själv, när operatören kontrollerar vad som är fel genom att observera dom. 

6.4.2 SÄKERHETSOMRÅDE 
Det säkerhetsarbete som åtagits i justerverket är mycket bra. Men hur vissa av 
dessa zoner är sammankopplade är ifrågasättande. Vid påmatningen sträcker sig en 
av dessa säkerhetszoner från tilten fram till grepparen. När det är två stycken 
operatörer vid det här området ska en av dom ha uppsyn över produktionslinan och 
en hantera virke, vilket tidigare beskrivits. När ett problem uppstår intill elevatorn och 
en operatör går dit för att lösa det låser han den andra operatörens 
arbetsmöjligheter då flödet automatiskt stannas upp i zonen fram till grepparen. Den 
andra operatören ska teoretiskt sett kunna fortsätta arbeta, vilket är varför dessa 
säkerhetszoner bör ses över om de går kopplas om till två zoner istället för en. 

6.4.3 PÅMATNINGSSTATION 
Här finns normalt två stycken operatörer eftersom det är ett kritiskt moment för 
större delen av dimensionerna, då det sker mycket som en inte klarar att lösa på 
egen hand. En hanterar som sagt virke och en har uppsyn över flödet. Om vi ser till 
hur den befintliga stopprapporten och den genomförda undersökningen av 
stopporsaker ser ut så uppstår mycket av de omfattande problemen ute vid tiltens 
område, speciellt för vekare dimensioner. Virkestrassel vid elevatorn och 
elevatorbordet är på grund av att virke eller strön följer med och hamnar fel, vilket 
beskrivits tidigare. Det innebär att operatören måste ha full uppsyn över hur avfallet 
vid tilten går och vad som händer efter det. Uppstår det något problem så måste 
denna gå iväg 20-50 meter i rask takt för att snabbt lösa det och i vissa fall låsa 
arbetet för den andra operatören, enligt säkerhetszonen beskrivet ovan. Efter 
operatören löst problemet så ska denna gå tillbaka och starta upp flödet igen.  

Vid dessa vekare dimensioner uppstår problemen ofta vilket medför en ineffektiv 
och ojämn produktion. Om en operatör istället skulle befinna sig närmare platsen där 
problemen uppstår och kunna se vad som händer med sina egna ögon skulle 
problemen kunna förhindras i ett tidigare skede samtidigt som det inte skulle vara 
något större moment att ta sig till problemet. Detta kombinerat med att 
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säkerhetszonen vid intags- och påmatningsbordet kopplas om skulle minska den 
nuvarande ojämna produktionen. För mycket grövre dimensioner förflyttas det 
härifrån framåt i produktionen till påmatningen, fackdelen och läggaren. Vid sådana 
dimensioner ska den observerande operatören istället finnas vid påmatningen som 
idag, då det inte alls sker lika mycket problem ute vid intaget och tilten medan tilten 
sköter sig själv som den gör idag. 

6.5 ANALYS AV STOPP I JUSTERVERKET 
Här följer analysarbete av onödiga stopp som uppstår inom justerverket, den 
befintliga stopprapporten och undersökningen av stopp. Analysarbetet görs med 
fördelning för varje område för att enkelt formulera problem med hjälp av 
frågemetoden. 

6.5.1 INTAG- OCH TILTOMRÅDET 
Information som framgick från den genomförda informationsinsamlingen angående 
stopp i anknytning till påmatningen var att vekare dimensioner medför mest problem 
och att de kan ta lång tid att lösa. Den befintliga stopprapporten antyder på att 
virkestrassel vid intaget och tilten stadigt ökat. Produktionschefen förklarar det 
genom att strävan mot maximalt sågutbyte har prioriterats mer på senare år vilket 
har medfört en stadig ökning av det vekare virket, vilket han vill förklara är 
anledningen till varför problemen stadigt ökat.  

Grunden till vår problemformulering är frågan varför den här sortens dimensioner 
medför problem för det här området vid just vekare dimensioner. Genom att 
använda frågemetoden försäkras en korrekt problemformulering där man i första 
stadiet ser till det grundande problemet varav man sedan ställer följdfrågan varför, 
för att just hitta nästa påverkande problem. Sedan repeteras denna procedur för att 
tillslut hittat ett led med faktorer som orsakar det stora problemet vid tilten och 
intaget vid just de lägre dimensionerna på virket. Konstaterat tidigare så beror den 
stora arbetsbelastningen på mängden virkestrassel, varför? 

6.5.1.1 MÄNGD VIRKESTRASSEL 
Som sett tidigare uppstår genomsnittligt för den allra vekaste dimensionsgruppen 
sådant virkestrassel fem gånger i elevatorn, tre gånger i tilten och två gånger genom 
dubbelt varvavfall under en timme. Måste problemet lösas ifrån säkerhetszonen vid 
elevatorbordet eller elevatorn så låser man arbetet för den andre operatören, som 
beskrivits. Ofta måste många av dessa stopporsaker lösas ifrån det här området, 
vilket betyder att varje gång ett av dessa problem uppstår blir produktionen 
stillastående vid påmatningen. Undantaget är om virke fastnat i eller framför paket 
så kan problemet behöva lösas vid tilten och inte elevatorbordet. Om läget är så kan 
produktionen fortsätta en kortare stund genom att den observerande operatören 
enbart arbetar vid tilten och bryter inte den beskrivna låsande säkerhetszonen. 
Elevatorn kan därmed fortfarande skicka fram det virke som finns till den hanterande 
operatören vid påmatningen. Tar problemet lång tid att lösa kommer virket som 
finns där att ta slut eftersom tilten måste stängas av pga. säkerhetsskäl när man 
arbetar vid den. Arbetet vid tilten sker från en landgång intill tilten med långa hakar 
som används för att rycka loss virke som orsakat problemet.  
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Följdfrågan är varför virkestrassel oftare uppstår för vekare dimensioner. De tre 
kvarvarande och mest betydande stopporsaker är alla olika former av virkestrassel 
som har sitt ursprung i hur det gått i och med avfallet från tilten, vilket leder oss till 
det underliggande problemet. 

6.5.1.2 AVFALL FRÅN TILTEN 
Anledningen till att området har problem med dessa dimensioner är för att virket 
tillsammans med systemet är känsligt för felmarginaler vid avfallet från tilten. Grövre 
virke är inte lika beroende av precision fram tills och genom justerverksenheten, 
vilket är motsatsen till vekt virke. Vekare dimensioner har inte tyngd nog att knäcka 
strön som hindrar virke som ska fram. Samtidigt deformeras det vekare virket lättare 
genom självbelastning i mellanlager ifall det inte är perfekt byggt eller placerat i 
lagret. Det här deformerade virket gör i sin tur att avfallsmomentet i tilten inte går 
som det ska, vilket medför problem och onödiga stopp om vi ser till de observerade 
stopporsakerna. Eftersom virket är så tunt så blir tiltens precision också en 
betydande faktor. Ifall konsolerna inte ställt virkessättningen i våg kommer ena sidan 
av virkesvarvet att falla av först, vilket medför problem i följande skede. 

Ursprung till varför avfallet inte går som det ska i tilten är fler. En stor faktor att ta i 
beaktning vid avfallsmomentet är hur paketen faktiskt ser ut när det ställs på 
intagskedjorna. Som vi konstaterat tidigare så kan deformerade paket medföra 
problem i avfallet, likaså deformerat virke i paketen. En annan faktor som kan 
medföra att avfallet inte går som det ska är att operatören inte upptäcker problemet 
genom överblicksskärmarna och inte korrigerat det i tid: varför? 

6.5.1.3 TIDIGARE HANTERING 
I de intervjuer som genomfördes diskuterades faktorn hur operatörer bygger 
paketen i tidigare skede, samt hur paketen hanterats med truck fram tills det ställs 
på intaget. Om de genomförs dåligt medför det problem i justerverkets intag- och 
tiltområde. Ursprunget till att det genomförs dåligt är brist på personligt 
ansvarstagande. Operatören har inte någon klar bild av vad ens eget arbete betyder 
för produktion. Idag ligger organisationens fokus på att producera i högst möjliga 
grad, vilket naturligtvis smittats av på operatörerna. De har bilden av att de ska bry 
sig då mer om att genomföra moment snabbt istället för korrekt. Resultatet av det 
här är en kombination av press från ledning, brist på identitet och dålig motivation 
att korrigera sitt arbete. Det här beror i sin tur på de arbetsdirektiv som getts ut till 
operatörerna av ledningen inom organisationen.  

6.5.1.4 OPERATÖRERS FOKUS 
Vissa problem som uppstår vid avfallet från tilten beror inte på att paketet är 
deformerat utan kan bero på att systemet inte är inställt på korrekt sätt. Det ska 
ställas in av operatören som observerar systemet vid påmatningsstationen. 
Anledningen till att detta inte genomförs kan vara att operatörens fokus ligger på 
något annat moment eller att denne faktiskt inte kan se att det finns något problem 
med tiltmomentet. I båda av fallen medför det att ett problem uppstår i form av ett 
begynnande virkestrassel kommer det byggas på tills operatören upptäcker det. 
Som konstaterats tidigare är de överblicksskärmar som finns vid påmatningen 
bristande då de inte visar tillräckligt med information på det som verkligen behövs. 
Samtidigt är arbetsdirektiven så oklara inom enheten så att operatörerna kanske inte 
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har uppfattning om vad deras uppgift faktiskt är, och vad de har för roll i det hela 
stora. När ett problem uppstår måste operatören lämna påmatningsområdet för att 
lösa det och sedan gå tillbaka för att göra sina arbetsuppgifter igen, vilket enligt 
statistik kommer vara att gå ut och lösa ytterligare ett virkestrassel. Det vore bättre 
om operatörer från början kunde vara på rätt plats och ha bättre uppsyn över hela 
processen och kunna förebygga problemet i ursprungsskedet, istället för att agera 
jagande brandsläckare för alla problem som uppstår. För att detta ska vara möjligt 
måste uppsynen vara bra så att operatören får en klar uppfattning av systemet och 
de inkommande paketens utseende samtidigt som dess arbetsbeskrivningar skall 
vara tydliga. 

6.5.1.5 SAMMANSTÄLLNING 
Genom att använda frågemetoden har sekvenser av problem formuleras och tydligt 
visats upp. Tidigare resonemang kan sammanfattas genom en punktlista där man 
enkelt får en överblick om grundproblemet och de underliggande problemen. 

⇒ Tiltområdet vid lägre dimensioner 
⇒ Virkestrassel 

⇒ Avfallet från tilten 
⇒ Pakets utseende 

⇒ Tidigare hantering 
⇒ Organisations direktiv 

⇒ Operatörers fokus 
⇒ Bristande överblicksskärmar 
⇒ Arbetsdirektiv 

Sammanfattat så är det här området är ett kritiskt moment för vekare dimensioner, 
eftersom ett stopp här medför att inget nytt virke kommer vidare genom 
produktionen i kombination med att det tar lång tid att producera så mycket virke att 
ett slutpaket kan tömmas ur fackdelen. Området är produktionslinans flaskhals vid 
de vekaste dimensionerna. Kombinationen säger att någonting måste göras för att 
lösa problemen som uppstår. 

6.5.2 PÅMATNINGSOMRÅDET 
Ingen av problemorsakerna inom området finns med i den befintliga stopprapporten, 
vilket visar att stoppen inte tar lång tid att lösa. Högkantsfällan, snedbräda i 
Finscanbåge och felgreppning är alla former av virkestrassel som uppstår intill 
observatörsplatsen vid påmatningen. Grundproblemet är att det uppstår onödigt 
virkestrassel för de extremare dimensionerna i momenten efter grepparen: varför? 

6.5.2.1 GREPPAREN 
Om något av de tre problemen uppstår beror det hur virket blivit placerat och 
hanterat av grepparen intill operatörsplatsen vid påmatningen. Hur grepparen 
hanterar virket har med gränssnitt och systemet att göra. Är inte systemet rätt 
inställt så kan det medföra många mindre problem i det här området, vilket stämmer 
överrens för virke i alla dimensioner. 

Sned bräda i Finscan sker när vekt virke lägger sig snett över medbringarna efter det 
lagts upp av grepparen. Det här fenomenet beror på att virke matas fram i fel 
hastighet till grepparen som gör att denna plockar upp virke fel vilket också gör att 
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det läggs fel. Ofta medför sådana problem större virkestrassel för de vekaste 
dimensionerna. 

Högkantsfällan är anordningen som är till för att försäkra systemet att virke ligger 
som det ska när det är dags att fotograferas i Finscanbågarna. Det finns två stycken 
fällor, en vid varje båge. Informationsinsamlingen tyder på att det är den första 
högkantsfällan precis innan den första bågen som blir utlöst oftare av dom två. Som 
beskrivet i nulägesbeskrivningen så utlöses fällan om en ljussensor bryts på grund 
av att virke ligger ovanpå medbringarna. Virket kan hamna ovanpå medbringarna i 
något av leden då det byter transportkedja. Vilket i sin tur säger att virket hamnat fel 
i övergången från transportbandet vid grepparen till hajfenorna. Vilket för oss tillbaka 
till samma problem, att grepparen inte hanterar virket som planerat. Stopporsak 
högkantsfälla växer stadigt emot grövre dimensioner i diagrammet. I samma takt 
som virket blir grövre blir det också bredare, vilket säger att precisionen att placera 
virke mellan medbringare är snävare. Som beskrivet i nulägesbeskrivningen lägger 
sig virket ofta ovanpå medbringare då det här virket är brett. Så förhållandet mellan 
grepparens beteende och systemets utformning i dessa övergångar måste ses över 
då detta är ett tydligt problem. 

Anledningen till att grepparen inte beter sig som den ska kan vara på grund av att 
maskineriet är slitet, vilket var organisationens hypotes. Men det kan också bero på 
att systemet inte är korrekt inställt vid kontrollpulpeten som styr produktionslinan vid 
påmatningen, vilket för oss vidare i frågemetoden. Varför greppas inte virke korrekt? 

6.5.2.2 RECEPT 
Systemets inställning vid pulpeten kallas också för recept. Recepten ställs in olika 
beroende på vilken dimension som produceras. Ställs någonting in fel så kommer 
systemet inte bete sig som det ska. Exempelvis på ett gränssnitt man ställer in via 
receptet är i vilken hastighet grepparen ska plocka upp virke från påmatningsbordet. 
Anledningen till att recepten kan ställas in fel beror i sin tur på hur personalen gjort 
det, vilket tar oss till nästa underliggande problem. Så varför är recepten inte rätt 
inställda? 

6.5.2.3 PERSONAL 
Kunskapen om hur recepten ställs in påverkas av två faktorer. Dels operatörens 
personliga uppfattning om hur denne ska skriva in recepten i pulpeten, det vill säga 
gränssnittets utformning och informationsflöde. Den andra faktorn som påverkar hur 
recepten ställs in är hur operatören faktiskt blivit upplärd i att ställa in dessa recept. 
Diskuterat tidigare så är upplärningsmetoderna i nuläget bristande och bör 
standardiseras, vilket återigen tar oss till organisationens direktiv samt 
arbetsmetoder och arbetssätt. 
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6.5.2.4 SAMMANSTÄLLNIG 
Efter att återigen ha använt frågemetoden kan en tydlig överblick av sekvenser 
problem för påmatningen visualiseras enligt följande punktlista. 

⇒ Virkestrassel efter grepparen 
⇒ Systemets inställning och recept 

⇒ Personal 
⇒ Organisationens direktiv 

Det här området är inte lika kritiskt för produktionen liknande tilten och kräver ingen 
större arbetsstyrka för att lösa de problem som uppstår. Utan här gäller det bara att 
systemet och maskinerna fungerar som de ska. För att det ska göra det måste 
arbetsmetoderna och direktiv angående upplärning standardiseras så att systemet 
alltid ställs in på rätt sätt, vilket har redogjorts tidigare. En faktor som bör beaktas är 
högkantsfällans beteende mot grövre dimensioner, bredare virke. När virket är 
bredare ökar risken för att det läggs fel ovanpå medbringare istället för emellan dom, 
vilket beskrivits tidigare. Systemets utformning kan vara grunden till det här 
problemet, men eftersom projektet har en tidsbegränsning så har ingen 
informationsinsamling gjorts angående det bredare virkets beteende just för 
högkantsfällan. Problemet kanske går att reducera genom att arbeta fram nya 
former av medbringare eller forma om grepparen. 

6.5.3 FACKDELEN 
Analysarbetet och problemformulering sker delvis genom frågemetoden, men 
eftersom det inte finns någon antydan till samband eller trender i den insamlade 
statistiken så går det inte lika långt som för de andra områdena.  

6.5.3.1 HASTIGHETER 
En stopporsak som medför icke värdeskapande tid är att inga lediga fack finns. Det 
går hand i hand med att påmatningen står stilla då det inte finns någon möjlighet att 
fylle upp fack med nytt virke. När en grövre dimension produceras krävs inte lika 
mycket virke för att fylla upp ett slutpaket i facken, vilket ofta medför att problemet 
uppstår ifall inte läggaren går som den ska. Om man påbörjar en körorder med 
grövre virke medan man fortfarande har material från föregående körorder kvar i 
facken är risken att fylla upp alla fack stor. Om det blir fulla fack i dagsläget så 
ställer sig operatör ofta och väntar tills det finns tillräckligt många tomma fack för att 
köra igen. Ett ineffektivt arbetssätt då dessa två operatörer istället bör göra något 
värdeskapande. Anledningen till att man kör slut på antalet fack beror på att man 
helt enkelt fyller på virke snabbare än man tömmer facken. 

Menat med problemet hastigheter är den takt virket fylls på av påmatningen kontra 
hur fort det töms för att gå vidare till läggaren. Om den fyllande hastigheten är högre 
än den tömmande genereras en flaskhals. Flaskhalsteori säger att flaskhalsen alltid 
ska vara igång och att man ska anpassa produktionen efter den. För de grövre 
dimensionerna då det inte tar lång tid att fylla upp ett fack har flaskhalsen förflyttat 
sig genom justerverksenheten fram emot läggarstationen. Den ska därmed alltid 
vara igång grövre dimensioner produceras. För att förtydliga detta måste 
organisationen ge direktiv och standardisera arbetssättet specifikt för flaskhalsens 
positionering, i det här fallet läggaren. För att undvika problemet skulle ett smartare 
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system kunna införas, som kan anpassas efter lagerhållning, antalet lediga fack och 
hur mycket som finns kvar av körordern. 

6.5.3.2 BOTTENGIVARE OCH ÖVERFYLLNAD 
Dessa två stopporsaker är förknippade med varandra då båda stannar upp 
produktionen i den mittersta länken, vilken gör att varken virke kan fyllas på i eller 
tömmas ur fackdelen förrän problemet är löst är. Deras betydelse har förklarats 
tidigare angående sensorer som känner av virkesmängd, fackens utformning och 
kilningseffekten. Fackens och balkarnas utformning är det som tillåter denna 
kilningseffekt och det är sensorernas riktning in mot facket är det som tillåter luckor 
som inte sänker fackbotten. Dessa är de två ursprungsproblemen förknippade med 
stopporsakerna. 

6.5.3.3 TRANSPORTSKYDD 
Inget av den insamlade informationen kan förtydliga det här problemets ursprung, 
vilket antyder att det inte beror på dimensionen av virke som produceras utan andra 
faktorer. En ingående undersökning av längdernas betydelse bör därför genomföras 
av organisationen. 

6.5.3.4 SAMMANSTÄLLNING 
För att enkelt visualisera de problemområden som formulerats i fackdelens område 
kan man se i nedanstående punktlista. 

⇒ Transportskyddsstopp 
⇒ Okänt 

⇒ Fulla fack 
⇒ Hastigheter 

⇒ Läggaren 
⇒ Arbetsdirektiv 
⇒ Mekaniska fel 

⇒ Läggaren arbetar full kapacitet 
⇒ Bottengivare och överfyllnad 

⇒ Sensorer 
⇒ Fackens utformning 

6.6 FORMULERADE PROBLEM 
Problemen som formulerats är av två sorter, fysiska och organisatoriska problem. 
De fysiska problemen kommer att behandlas vidare med kreativt arbete där 
lösningsförslag kommer tas fram medan de organisatoriska problemen skriftligt 
kommer redogöras längre fram i rapporten. Det som följer är en kartläggning över 
vilka problemområden som utvecklingsarbetet behandlar och vad som lämnas som 
skriftlig redogörelse: 

6.6.1 VIDAREUTVECKLINGSARBETE 
Kreativt utformningsarbete med att ta fram korrekta lösningar utefter de teorier och 
metoder som beskrivits tidigare genom arbetet kommer genomföras på följande 
områden: Tiltens problemområde vid vekare dimensioner, utformningen av 
överblicksskärmar och hur dagens mellanlagerslag kan förbättras. 
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6.6.2 SKRIFTLIG REDOGÖRELSE 
Detta lämnas för att redogöras i större omfattning under avsnittet rekommendationer 
via skriftlig redogörelse behandlar det framtida arbetet med ett fokus på 
resurseffektiv produktion, systemoptimering med avseende på smartare system och 
säkerhetsområdens utformning. 
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7. KRAVSPECIFIKATIONER 
I utvecklingsarbetet med att ta fram fysiska lösningsförslag till de utvalda problemen 
tas det först och främst fram kravspecifikationer innehållande krav och önskemål 
lösningsförslagen ska uppfylla i högst möjliga grad. Efter att dessa har formats kan 
vidareutvecklingen med det kreativa arbetet påbörjas. Det här avsnittet behandlar 
arbetet gällande framtagandet av kravspecifikationer innehållande organisationens 
såväl som skribentens krav och mål som ställs mot lösningsförlagen. 

Det arbetas först fram en grundläggande kravspecifikation vilken ligger till grund för 
samtliga områden som ska utvecklas. Därefter ställs det upp mer specifika 
kravspecifikationer som är inriktade mot varje problem. Kraven och önskemålen 
viktas utefter inbördes betydelse för att ge bra möjligheter att vidare utvärdera de 
kommande förbättringsförslagen. 

7.1 GRUNDLÄGGANDE KRAV OCH MÅL 
Den grundläggande kravspecifikationen säger att förbättringsförslagen ska vara 
praktiskt genomförbara och medföra en tydlig förbättring av det befintliga 
problemet. Samtidigt ska det vara ekonomiskt försvarbart och ergonomiskt riktigt. 
För att inte bryta det säkerhetsarbete som finns ska också det vara ett av de 
grundläggande kraven. Arbetsomfattningen av den kommande implementationen 
sätts upp som ett önskemål, då lösningarna önskas vara så enkla att införa som 
möjligt. Det här är de krav och mål vilka alla förbättringsförslag måste rikta sig efter 
(Tabell 7.1). Beroende på hur betydelsefullt kravet är genom inbördes viktning har 
varje krav blivit tilldelad en vikt. För kompletta viktningen se bilaga 5. 

Tabell	  7.1:	  Grundläggande	  krav	  och	  mål	  med	  dess	  tilldelade	  vikter.	  

KRAV VIKT 
Praktiskt genomförbart 7 
Tydlig förbättring 7 
Ekonomiskt försvarbart 2 
Ergonomiskt riktiga 7 
Medge enkel implemenation 4 
Säker lösning 8 

 

7.2 ARBETSMILJÖ 
I utvecklingsarbetet gällande arbetsmiljö så finns det två områden att beakta som 
fysiskt måste förbättras. Målet med förändringarna är att de ska förbättra 
arbetsförhållande för operatörer samt höja produktiviteten. De områden behandlar 
problemet med vekt virke vid tilten och överblicksskärmarna vid påmatningen. 

7.2.1 TILTARBETSSTATION 
Först och främst så bör bemanningen av alla arbetsstationer i enheten anpassas 
utefter vilken dimension som produceras och det ska finnas klara direktiv vad för 
som gäller vid de olika situationerna som kan uppstå gällande lagerhållning och 
flödet inom justerverket. Dimensionerna medför som vi vet en rörelse av 
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arbetsbelastningen och därför bör arbetsinsatsen anpassas till det mest belastade 
området. Ett av de problem som konstaterats är tiltens virkestrassel vid vekare 
virkesdimensioner. När vekt virke produceras bör en av arbetarna förflyttas från en 
mindre belastad arbetsstation för att ha fokus över och ansvar för tilten. För att det 
ska ge bästa resultat så bör den operatören stå vid en separat arbetsstation intill 
tilten för att underlätta arbetsuppgifterna, vilka blir att se till att virket som faller av 
tilten inte orsakar problem i området. Genom att placera en sådan arbetsstation intill 
tilten så får operatören bättre överblick av vad som händer och kan därmed 
förebygga kommande problem i ett tidigare skede, förhoppningsvis eliminera 
problemet helt. Skulle ett virkestrassel ändå uppstå ska operatören snabbt kunna 
stanna upp den delen av systemet och lösa det utan att stanna upp flödet för 
påmatningen. Utformningen av den här nya arbetsplatsen omfattar placering av 
arbetsstationen (Tabell 7.2) och arbetsplatsutformning (Tabell 7.3), vilka behandlas 
var för sig. Den kompletta viktningen varifrån kraven erhållit sina vikter ses i bilaga 6. 

Tabell	  7.2:	  Kravspecifikation	  gällande	  för	  tiltarbetsstationens	  placering.	  

KRAV VIKT 
Ge god uppsyn över tilten 15 
Ge god uppsyn över intaget 9 
Ge god uppsyn över elevatorbordet 15 
Medge lätt tillgång till tilten 15 
Medge lätt tillgång till intaget 3 
Medge lätt tillgång till elevatorbordet 15 
Hålla värme vintertid 5 
Ge möjlighet att anpassa arbete 5 
Ge tillräckligt med rörelseutrymme 13 
Medge enkel framkomlighet 5 

 

Tabell	  7.3:	  Kravspecifikation	  gällande	  för	  tiltarbetsstationens	  arbetsplatsuformning.	  

KRAV VIKT 
Möjlighet att anpassa arbetsytor 8 
Avstånd till observationsobjekt 7 
Synvinkel till observationsobjekt 4 
Platsbesparande 3 
Framkomlighet 5 
Vibrationsisolerande 9 

 

7.2.2 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
Eftersom uppsynen av systemet sker genom bristfälliga skärmar i nuläget så måste 
dom förnyas och placeras rätt. De nya skärmarna ska underlätta överblickandet av 
systemet samt förbättra arbetsmiljön för operatörerna. Skärmarna som finns idag är 
bristfälliga gällande fokuspunkt, kontrast och storlek. De nya skärmarna ska därför 
uppfylla följande krav och mål (Tabell 7.4). Se den fullkomliga viktningen i bilaga 7. 



52 

Tabell	  7.4:	  Kravspecifikation	  för	  överblicksskärmar	  

KRAV VIKT 
Visa relevant information 8 
Tydlig information 8 
Tydlig kontrast 7 
Rätt skärmar i fokusområde 6 
Stora skärmar 4 
Koppling mellan skärm och område 3 

 

7.3 MELLANLAGERSLAG 
En faktor som har stor inflytande på hur avfallet går vid tilten och resterande 
produktion är utseendet på virke som går in till justerverket. Dagens virkeshantering 
kan förbättras avsevärt om man ser till mellanlagrets utformning. De slag som finns i 
nuläget är känsliga för omkringliggande faktorer. De blir ofta påkörda av truckförarna 
vilket gör att de går sönder och förflyttar sig. De blir utsatta för mycket slitage av 
vädret såväl av virket som placeras ovanpå dom från och till hela året om. Därför tas 
mer robusta och hållbara slag fram som uppfyller följande kravspecifikation (Tabell 
7.5). Kompletta kravviktningen ses i bilaga 8. 

Tabell	  7.5:	  Kravspecifikation	  för	  mellanlagerslag	  

KRAV VIKT 
Flexibla längdmässigt 4 
Enkla att hantera 5 
Förhindra felställning av virkespaket 8 
Hållbara 8 
Medföra tillräckligt körutrymme 3 
Svåra att förflytta vid påkörning 8 
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8. LÖSNINGSFÖRSLAG 
Förslaggenereringsmetoden brainstorming har använts vid framtagningen av 
lösningsförslag till de formulerade problemen. Metoden används för att generera en 
stor mängd med förslag för vardera problemet i avseende att ge ett så brett 
perspektiv som möjligt i hur problemet ska lösas. Brainstormingen har skett i 
samarbete med handledare och personal vid Heby sågverk, vilket genererade 
flertalet lösningsförslag till varje uppställt problem. Utifrån lösningarna som 
arbetades fram valdes ett fåtal ut av gruppen för vidare användning i projektet. De 
lösningarna som valdes var de deltagarna ansåg vara lämpligast lösning till 
respektive problem, vilka kan ses fördelat på följande områden. 

8.1 TILTARBETSSTATION 
För att underlätta personalens arbete och det allmänna produktionsflödet vid vekare 
virkesdimensioner har ett par olika förslag tagits fram gällande utformning av den 
nya arbetsstationen positionerad intill tilten. Lösningsförslagen för placering och 
arbetsmiljö redogörs var och en för sig. 

8.1.1 PLACERING 
En viktig faktor som utvärderas är placeringen av arbetsstationen eftersom många 
av kraven som ställs på lösningen är att den skall ha god översikt och tillgänglighet 
till flödet. De utvalda placeringsförslagen för vart arbetsstationen kan placeras kan 
ses i följande figur, vilken en detaljerad vy blickandes ned på själva flödet vid intaget 
(Figur 8.1). Flödesriktningen i bilden är nedifrån och upp. 

 

Figur	  8.1:	  Placeringsförslag	  för	  tiltarbetsstationen.	  
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8.1.1.1 PLACERINGSFÖRSLAG A, OVANFÖR FLÖDE 
Första förslaget visar på att man bygger upp arbetsstationen i den befintliga väggen 
som finns precis efter tilten, liknande ett bås där operatören sitter och utför sina 
arbetsuppgifter. Det här båset ska ge operatören möjlighet att överblicka tilten såväl 
som elevatorbordet då väggarna i båset utgörs av genomskinligt material. Från 
båset ska operatören styra tilten och avfallet genom styrkontroller samtidigt som 
denne lätt kan överblicka hela flödet. Härifrån ska operatören lätt kunna gå till tilten 
och lösa problem som uppstått via liknande landgång som finns i nuläget. Hinner 
operatören inte lösa problemet innan avfallet sker så kan operatören lätt gå ner till 
elevatorbordet för att lösa problemet. Genom att båset och arbetsstationen är 
placerad i anknytning till den varmare delen av intagsområdet behövs ingen större 
värmeanordning införas då den utnyttjar den befintliga värmen. 

8.1.1.2 PLACERINGSFÖRSLAG B, BREDVID FLÖDE 
Det här förslaget är väldigt likt det första då det också är utformat så att operatören 
ska kunna överblicka både tilten, elevatorbordet och elevatorn enkelt från sin 
position. Genomskinligt material utgör väggarna riktade emot tilten och intaget. 
Stationen är också uppbyggd i den befintliga väggen men placerad ut mot 
ytterväggen av justerverket. Den största skillnaden gentemot lösningsförslag A är att 
operatören får en annan observationsvinkel av flödet då denne inte hamnar ovanför 
det som i föregående förslag. Det gör att operatören inte har samma möjlighet att 
överblicka systemet rakt emot processerna, men kan lättare överblicka flödet då 
denne enbart behöver ha blicken framåt. Placeringen bygger på att ytterväggen ska 
gå att använda som grund vid uppbyggandet av stationen. 

8.1.1.3 PLACERINGSFÖRSLAG C, BREDVID TILT 
Denna placering är utformad så att operatören enkelt ska kunna överblicka tilten 
samtidigt som denne har tydlig överblick av de kommande paketen som står på 
intaget. Arbetsstationen byggs upp på den befintliga landgången som är belägen 
precis bredvid tilten. Värme skulle behöva tillföras via uppvärmningssystem. Från 
den här positionen kommer operatören närmare inpå tilten och intaget men inte ha 
samma tillgänglighet till elevatorbordet vilket är en nackdel. 

8.1.1.4 PLACERINGSFÖRSLAG D, BEFINTLIG PANEL 
Det här placeringsförslaget utgår ifrån att använda sig så mycket som möjligt av det 
som redan finns i justerverket. Vid den här platsen sitter redan styrkontroller för 
tilten, men de är inte anpassade för kontinuerligt arbete samtidigt som de sitter i 
huvudhöjd är ergonomisk inkorrekt gällande arbetshöjd. Man skulle inte ha lika bra 
överblick av tilten då man är positionerad nedanför själva tilten och hamnar i samma 
höjd som transportkedjorna. Skulle operatören behöva lösa ett problem i tilten går 
denna då upp på den befintliga landgången och löser det. 

8.1.2 UTFORMNING 
Nästa faktor att beakta i förslagframtagningen är hur arbetsstationen ska vara 
utformad för att medföra bästa möjliga arbetsmiljö. Samtliga av placeringsförslagen 
möjliggör samma sorts arbetsmiljöutformning då arbetsstationen inte kräver någon 
större yta (Figur 8.2). Samtidigt måste specifika utformningar göras för de olika 
placeringsförslagen, vilket behandlas i vidareutveckling av det lämpligaste 
lösningsförslaget. 
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Figur	  8.2:	  Utformningsförslag	  med	  operatörer	  och	  dess	  synriktning.	  

8.1.2.1 UTFORMNING 1, OPERATÖRSSTOL 
Första utformningsförslaget baserar sig på en befintlig arbetsstation som finns i 
sågverksenheten. Det liknar en bilförarstol med kontrollpulpet i anknytning till 
armstödet. Stolen är fastsatt i golvet och är därmed roterbar ifall operatören behöver 
vända sig om i något moment samtidigt som vibrationer lätt kan reduceras. 

8.1.2.2 UTFORMNING 2, HÖJ OCH SÄNKBARA YTOR 
Det andra utformningsförslaget baserar sig på höj och sänkbara arbetsytor, 
inkluderat stol. Sådan arbetsmiljö ger operatören fri möjlighet att utforma sitt arbete 
till vad som passar just dom.  Samma sorts kontrollpulpet som finns i nuläget och 
som sitter i anknytning till förarstolen i första förslaget placeras här mot tilten. 
Möjligheten att anpassa miljön och utföra sina arbetsuppgifter ges genom 
utformningen. 

8.1.2.3 UTFORMNING 3, STÅENDE 
Det här utformningsförslaget är baserat på hur de andra arbetsstationerna ser ut i 
nuläget. Genom den här utformningen så utförs arbetet stående intill en 
kontrollpanel med standardiserad avlastningsyta i en och samma höjd. 

8.2 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
För att operatörerna skall få en så korrekt arbetsmiljö som möjligt har tre olika 
förslag tagits fram för hur överblicksskärmar ska utformas och placeras. 
Överblicksskärmarna måste utformas så att bättre information visas över tilt- och 
intagsområdet. Dom tre förslagen av placering för överblicksskärmar kan ses i 
följande figur som visar en vy tagen ovanifrån flödet där man ser påmatningsbordet, 
kontrollpulpeten intill observatörsplatsen och grepparen (Figur 8.3). Flödesriktningen 
går från höger till vänster. 
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Figur	  8.3:	  De	  tre	  lösningsförslag	  som	  tagits	  fram	  för	  hur	  miljön	  med	  överblicksskärmar	  ska	  
utformas.	  

8.2.1 LÖSNINGSFÖRSLAG A, BAKOM OPERATÖR 
Det första lösningsförslaget grundar sig på tanken att operatören enbart ska ha 
uppsyn över det som den hinner med att påverka. Det vill säga att nya skärmar som 
enbart visar tilten- och intagets område är placerade i operatörens synfält. De andra 
gamla skärmarna vilka visar andra delar av flödet placeras på väggen bakom 
operatören. Ifall ett problem eller stopp automatiskt stannar upp flödet kan 
operatören enkelt vända sig om och titta på skärmar samtidigt som man överblickar 
larmlistan via kontrollpulpeten för att lokalisera problemet. 

8.2.2 LÖSNINGSFÖRSLAG B, BREDVID OPERATÖR 
Det andra lösningsförslaget liknar det föregående med skillnaden att operatören ska 
ha möjlighet att överblicka de skärmar som visar andra delarna av flödet utan att 
behöva vända sig om. De gamla skärmarna placeras då emot grepparen och resten 
av flödet, där de inte ligger i operatörens fokusområde. 

8.2.3 LÖSNINGSFÖRSLAG C, FRAMFÖR OPERATÖR 
Det tredje lösningsförslaget baserar sig på dagens utformning med alla skärmar på 
samma ställa. Det sätts upp en ny skärm vilken visar intaget och tilten samtidigt som 
de gamla skärmarna stannar kvar på samma ställe. 

8.3 MELLANLAGERSLAG 
För att medföra en korrekt och standardiserad lagringsmetod av virkespaketen har 
fyra olika lösningsförslag tagits fram på hur dessa mer robusta och hållbara 
lagerslag ska utformas (Figur 8.4). Här ser vi hur de två olika sorternas virkespaket är 
uppbyggda gällande ströinnehåll. Ett brädpaket har sju strön medan ett plankpaket 
har elva strön i sig. Gränsen mellan bräd- och plankvirke går efter vilken del av 
stocken virket kommer ifrån, oftast är en planka tagit från centrum av stocken 
medan brädor är tagna från ytterdelen av stocken. 
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Figur	  8.4:	  Lösningsförslag	  till	  hur	  mellanlagerslagen	  ska	  utformas.	  

8.3.1 LÖSNINGSFÖRSLAG A, METALL 
Det första lösningsförslaget förhåller sig till frågan att slagen ska vara så hållbara 
som möjligt. Metallslag kan serietillverkas i stor skala samtidigt som de kan utformas 
efter organisationens behov. Den utformningsmöjligheten gör också att dessa kan 
bli enkla att hantera med truckens gafflar. Utformningen ger också möjlighet att 
optimera avlastningsmöjligheterna gällande egentyngden från virkespaketen och att 
rätt antal strörader hamnar ovanpå slaget. 

8.3.2 LÖSNINGSFÖRSLAG B, IHOPSKRUVADE TRÄ 
Ett lösningsförslag som grundar sig på en gammal lösning som inte använts på fler 
år, utan hittades ute vid ett virkeslager i ett förfallit tillstånd. Fler stycken av de 
befintliga plankorna som används till slag idag skruvas ihop med en genomgående 
skruv och mutter. Dessa kan fästas ihop i fler antal för att ge tillräckligt stort 
körutrymme för truckarna samtidigt som det ger tillräckligt stor yta för avlastning till 
virkespaketen. Dessa kan fortfarande förflyttas men inte lika enkelt som metallslagen 
men har en stor fördel att organisationen själva kan tillverka dom. 

8.3.3 LÖSNINGSFÖRSLAG C, GJUTNA 
För det tredje lösningsförslaget gäller helt gjutna lagerslag där slag gjuts direkt i 
mellanlager. Med detta kan truckar köra in i dom utan att förstöra dom. Det ger en 
standardiserad lösning på problemet vilket gör att operatörerna vilka hanterar 
virkespaketen i stort sett inte kan göra fel. 

8.3.4 LÖSNINGSFÖRSLAG D, FASTA TRÄ 
Lösningsförslaget bygger på att förändra så lite som möjligt från det nuvarande 
lagersystemet. Genom att kunna fästa slag i marken med hjälp av stora skruvar kan 
slagen inte förflytta sig. En standardiserad lösning där arbetarna inte kan förflytta 
slagen. Nackdel är att det behöver fästas i marken vilket kommer medföra stor 
arbete gällande fästanordning. 
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9. UTVÄRDERING 
I det här kapitlet behandlas utvärderingen av lösningsförslag gentemot 
kravspecifikationerna som definierats. Beroende på hur väl lösningarna uppfyller 
kraven blir de tilldelade poäng av en skala från ett till fem. Definitionen för 
poängskalan kan ses i följande tabell (Tabell 9.1), där tre poäng blir tilldelad ett 
lösningsförslag då det uppfyller kravet tillfredställande.  

Tabell	  9.1:	  Definition	  av	  utvärderingsskala	  för	  lösningsförslag.	  

SKALA DEFINITION 
5 poäng Kravet uppfylls totalt 
4 poäng Kravet uppfylls väl 
3 poäng Kravet uppfylls tillräckligt 
2 poäng Kravet uppfylls med vissa brister 
1 poäng Kravet uppfylls inte 

 

Det som följer är en kort redogörelse för hur de vinnande lösningsförslagen uppfyllt 
sin kravspecifikation och varför det valdes för vidarearbeta. För kompletta 
utvärderingar se bilaga 9, 10 och 11. 

9.1 TILTARBETSSTATION 
Införandet av en ny arbetsstation vid tilten innehåller två faktorer som utvärderats, 
vilka redogörs var och en för sig. 

9.1.1 PLACERING 
Baserat på resultatet från utvärderingen kunde placering A och B väljas för 
vidareutveckling (Tabell 9.2). De två förslagen i stort sett samma uppfyllnadsgrad av 
kravspecifikationen, samtidigt som de var bättre än de andra två förslagen. 
Placering A hade bara en procent lägre uppfyllnad än B, då de skiljde sig åt på 
några krav angående implemenatation och tillgång till arbetsområden. Placering B 
uppfyller samtliga krav och önskemål tillfredsställande bortsett från lätt tillgång till 
intaget, vilket bara har fått två poäng eftersom det kräver en större ansträngning från 
operatören att ta sig dit. Placering A brister på att det inte medger enkel 
implementation, eftersom förslaget baserar sig på att arbetsstationen ska byggas 
ovanför flödet, vilket menar att produktionen måste stoppas vid 
implementationsbygget. Sådant arbete är inte lika omfattande för placering B. De 
krav och önskemål som har störst vikt uppfylls alla tillfredställande eller bättre vilket 
är anledningen till att placeringsförslag B kommer att vidareutvecklas med influenser 
av placering A. 
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Tabell	  9.2:	  Vinnande	  lösningsförlags	  utvärdering	  för	  placering	  av	  tiltarbetsplats.	  

UTVÄRDERING PLACERING FÖRSLAG A, 
OVANFÖR FLÖDE 

FÖRSLAG B, 
BREDVID FLÖDE 

 KRAV VIKT POÄNG RESULTAT POÄNG RESULTAT 
Praktiskt genomförbart 7 3 21 3 21 
Tydlig förbättring 7 4 28 4 28 
Ekonomiskt försvarbart 2 3 6 3 6 
Ergonomiskt riktiga 7 4 28 4 28 
Medge enkel implemenation 4 2 8 3 12 G

R
U

N
D

 

Säker lösning 8 3 24 3 24 
Ge god uppsyn över tilten 18 5 90 5 90 
Ge god uppsyn över intaget 10 3 30 3 30 
Ge god uppsyn över elevatorbordet 19 5 95 5 95 
Medge lätt tillgång till tilten 19 4 76 4 76 
Medge lätt tillgång till intaget 6 2 12 2 12 
Medge lätt tillgång till elevatorbord 19 4 76 5 95 
Ljud- och bullerisolerande 5 4 20 4 20 
Hålla värme vintertid 12 4 48 4 48 
Tillräckligt arbetsutrymme 16 5 80 5 80 

SP
EC

IF
IK

A 

Medge enkel framkomlighet 5 3 15 3 15 

 Avstånd till observationsobjekt 11 5 55 4 44 

 Synvinkel till observationsobjekt 4 5 20 4 16 
 SUMMA   732  740 
 UPPFYLLNAD AV MAXPOÄNG 895  81,79%  82,68% 

9.1.2 ARBETSMILJÖUTFORMNING 
Den andra faktorn att beakta vid uppförandet av den här arbetsstationen är hur 
arbetsmiljön ska utformas (Tabell 9.3). Ifrån den kompletta utvärderingen som kan 
ses i bilaga 9 kunde utformningsförslag B väljas för vidareutveckling. I utvärderingen 
för det vinnande förslaget uppfyller det kravspecifikationen till 84,9 %. 
Utformningsförslaget uppfyller samtliga krav och mål tillfredställande bortsett från 
det angående en vibrationsisolerande lösning. Där förslaget fick två poäng eftersom 
det enbart baserades på höj och sänkbara arbetsytor finns det ingen faktor som kan 
ta upp vibrationerna från produktionen. Men eftersom kravet om vibrationsisolation 
brister kommer vidareutvecklingen fokusera på problemet. De krav som förslaget 
uppfyllde med goda marginaler handlar alla om att operatörerna kan anpassa 
arbetsmiljön, vilket också väger tungt i kravviktningen. 
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Tabell	  9.3:	  Vinnande	  lösningsförslags	  utvärdering	  för	  utformning	  av	  tiltarbetsplats.	  

UTVÄRDERING ARBETSMILJÖUTFORMNING UTFORMNING B, HÖJ & 
SÄNKBART 

 KRAV VIKT POÄNG RESULTAT 
Praktiskt genomförbart 7 5 35 
Tydlig förbättring 7 3 21 
Ekonomiskt försvarbart 2 4 8 
Ergonomiskt riktiga 7 5 35 
Medge enkel implemenation 4 4 16 G

R
U

N
D

 

Säker lösning 8 4 32 
Möjlighet att anpassa arbetsytors höjd 6 5 30 
Antropometriskt anpassbar 11 5 55 
Rätt arbetsområde 7 4 28 
Platsbesparande 2 5 10 
Framkomlighet 4 4 16 SP

EC
IF

IK
A 

Vibrationsisolerande 6 2 12 

 SUMMA   298 

 UPPFYLLNAD AV MAXPOÄNG 355  83,94% 

9.2 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
Baserat på resultatet av den genomförda utvärderingen av de lösningsförslag 
framtagna för utformningen av överblicksskärmar kan lösningsförslag A väljas till 
vidareutveckling, med en uppfyllnad på 95 % av kravspecifikationen (Tabell 9.4). 
Den kompletta utvärderingen av utformningsförslagen för överblicksskärmarna kan 
ses i bilaga 10. Placeringen och utformningen A, där indirekta skärmar sitter bakom 
och direkta framför operatören, uppfyller samtliga krav med god marginal och 
behöver inte vidareutvecklas någonting gällande placering. Istället kommer fokus 
läggas på hur skärmar ska kopplas samman för att enkelt visa vilket område dom 
tillhör. 

Tabell	  9.4:	  Vinnande	  lösningsförslags	  utvärdering	  av	  överblicksskärmar.	  

UTVÄRDERING AV SKÄRMLÖSNINGAR FÖRSLAG A, BAKOM 

 KRAV VIKT POÄNG RESULTAT 
Praktiskt genomförbart 7 5 35 
Tydlig förbättring 7 5 35 
Ekonomiskt försvarbart 2 5 10 
Ergonomiskt riktiga 7 5 35 
Medge enkel implemenation 4 4 16 G

R
U

N
D

 

Säker lösning 8 5 40 
Visa relevant information 8 5 40 
Tydlig information 8 4 32 
Tydlig kontrast 7 5 35 
Rätt skärmar i fokusområde 6 5 30 
Stora skärmar 4 4 16 SP

EC
IF

IK
A 

Koppling mellan skärm och område 3 4 12 

 SUMMA   336 

 UPPFYLLNAD AV MAXPOÄNG 355  94,65% 
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9.3 MELLANLAGERSLAG 
Sett till den kompletta utvärderingen, som visas i bilaga 11, kan man se att 
lösningsförslag B med hopsatta träslag har högst uppfyllnadsgrad men är tätt följt 
av förslag A med metallutformade slag som bara har något lägre uppfyllnad (Tabell 
9.5). De krav som förslagen skiljer sig åt på är hur praktiskt genomförbara och 
ekonomiskt försvarbara de är. Där slag utformade av trä är bättre, eftersom 
organisationen kan tillverka dom själva. Däremot är metallslagen mer hållbara. Det 
vinnande lösningsförslaget med hopsatta träslag uppfyller samtliga kraven 
tillfredsställande. Det som kan förbättras med inslag från metallslaget är frågan om 
hållfasthet. En stor fördel med träförslaget är att organisationen kan tillverka och 
montera dom själva, vilket är anledningen till att dom tas vidare för detaljutformning. 

Tabell	   9.5:	   Utvärderingen	   av	   mellanlagerslag	   med	   de	   två	   förslagen	   som	   hade	   högst	  
uppfyllnadsgrad.	  

UTVÄRDERING SLAGFÖRSLAG FÖRSLAG A, 
METALL 

FÖRSLAG B, 
IHOPSATTA 

 KRAV VIKT POÄNG RESULTAT POÄNG RESULTAT 
Praktiskt genomförbart 7 4 28 5 35 
Tydlig förbättring 7 4 28 4 28 
Ekonomiskt försvarbart 2 3 6 5 10 
Ergonomiskt riktiga 7 3 21 3 21 
Medge enkel implemenation 4 4 16 4 16 G

R
U

N
D

 

Säker lösning 8 4 32 4 32 
Flexibla längdmässigt 4 4 16 4 16 
Enkla att hantera 5 4 20 4 20 
Förhindra felställning virkespaket 8 3 24 3 24 
Hållbara 8 4 32 3 24 
Medföra tillräckligt körutrymme 3 3 9 3 9 SP

EC
IF

IK
A 

Svåra att förflytta vid påkörning 8 3 24 3 24 

 SUMMA   256  259 

 UPPFYLLNAD AV MAXPOÄNG 355,00  72,11%  72,96% 
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10. VIDAREUTVECKLING 
I det här kapitlet följer vidareutvecklingen av de lösningsförslag som valts för 
detaljutformning och vidare arbete efter utvärderingen. Nedan presenteras de 
vidareutvecklade och detaljbearbetade lösningsförslag fördelat på problemområde. 

10.1 TILTARBETSSTATION 
Det lösningsförslag som hade högst uppfyllnadsgrad gällande placering var 
förslaget att bygga upp arbetsstationen mot ytterväggen av justerverket (Figur 10.1). 
Men från denna position får operatören inte lika bra överblicksvinkel som hos 
lösningsförslag A, som var direkt ovanför flödet. Därför har en kombination av dessa 
tagits fram. 

 

Figur	  10.1:	  Vidareutvecklat	  lösningsförslag	  gällande	  position	  av	  tiltarbetsstation.	  

Att bygga grunden i den befintliga delnings- och ytterväggen ger organisationen en 
bra möjlighet att bygga upp arbetsstationen på (Figur 10.2). Hur långt ut  
arbetsbåset ska dras är ett dilemma. Ju längre ut man drar den desto bättre 
överblick erhålls medan ett mer omfattande byggnation medföljer. En byggnation 
ovanför flödet kan innebära att produktionen måste stå still, vilket verkligen inte 
önskas. Rörelsemöjligheterna från den utvecklade positionen är bättre då 
operatören lätt kan ta sig ut på en landgång framför tilten samtidigt som de lätt kan 
ta sig till elevatorbordet. Den vidareutvecklade och detaljutformade placeringen ger 
bättre möjlighet att ta sig till samt överblicka flödet genom att bygga båset med 
fönsterbaserade väggar och dörrar (Figur 10.3). 
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Figur	  10.2:	  Den	  valda	  placeringen	  för	  tiltarbetsstationen.	  

 

 

Figur	  10.3:	  Det	  vidareutvecklade	  lösningsförslaget	  gällande	  fysiska	  utformningsdetaljer.	  

Dessa väggar finns i operatörens alla riktningar vilket gör att denne har bra uppsyn 
över flödet. För att hålla ute kyla och inte orsaka termisk belastning ska hela 
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arbetsbåset vara isolerat och utformat så att ytterdörren mot landgången och tilten 
ska hålla ute kyla, samtidigt som den är fönsterbaserad. Mot elevatorbordet och 
elevatorn ska enbart en ljudisolerande dörr vara placerad för att släppa in värmen 
från justerverket. Lösningsförslaget angående höj och sänkbara arbetsytor var bäst 
av de tre förslagen som utvärderades (Figur 10.4). Det enda kravet som lösninget 
briste på var att det inte var en vibrationsisolerande lösning. Därför har en 
trampmatta placerat där operatörerna kommer befinna sig. Denna kommer inte 
eliminera vibrationerna helt men reducera dom en aning. En fördel med att ha en höj 
och sänkbar stå-/sittstol är att alla operatör kan lätt anpassa arbetsstationen till 
deras utformning och önskemål, vilket är eftersträvat. 

 

Figur	  10.4:	  Vidareutveckling	  och	  detaljutformning	  av	  arbetsmiljön	  för	  tiltarbetsstation.	  

10.2 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
Lösningsförslaget om att placera indirekta överblicksskärmar bakom och direkta 
framför operatören var det förslag som hade högst uppfyllnadsgrad i utvärderingen 
med god marginal. Eftersom det hade upp emot 95 % uppfyllnadsgrad så finns det 
inte så mycket att förbättra av förslaget. En av förbättringarna visas i 
detaljutformningen är en färgkodning (Figur 10.5). Den här färgkodningen är en enkel 
metod som kan användas för att snabbt koppla samman vilken skärm som tillhör 
vilket område. Delar av fackdelen har färgen röd medan många delar i intaget och 
tilten är blå, vilket ger oss två färger som kan användas för färgkodning av de 
skärmar som visar information från de områdena. Organisationen kan förtydliga 
denna metod genom att måla färgerna på exempelvis golven i anknytning till 
område. På det sättet kopplas en undermedvetenhet ihop hos operatörerna och 
varje område. Genom att placera dessa i sekvens kopplat med hur långt ifrån 
observationsplatsen informationen kommer från kan information också uppfattas 
snabbt utan större ansträngning för individen. 
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Figur	  10.5:	  Detaljutformning	  av	  överblicksskärmar	  med	  koppling	  till	  område.	  

10.3 HOPSATTA LAGERSLAG 
Den slagutformning som hade högst uppfyllnad var de hopsatta träslagen vilka var 
tätt följt av metallslagen. Vidareutvecklingen av träslagen har fokus på den fysiska 
utformningen så att hanteringen av dom ska underlättas i en eftersträvan att utforma 
”poka-yoke”, som beskrivits tidigare genom Karlsson, Osvalder och Rose (2008). I 
figuren ser vi ett utformningsförslag på de hopsatta träslagen som kan användas i 
mellanlagren för hela organisationen (Figur 10.6). Genom att fästa ihop fler stycken 
plankor, med önskad kvadratiskt dimension, ger det en större yta för avlastning 
gällande virkespaketens tyngd. Det ger också möjlighet att utforma slagen enligt 
figuren där den mittersta biten sticker ut en viss längd, som passas in i slaget som 
ligger framför det. Hur långa dessa slag ska vara är beroende på vad organisationen 
har möjlighet att producera. För att öka hållfastheten gällande påkörningar så kan 
metallprofiler enkelt monteras på önskade områden av slagen där det är stor risk för 
att bli påkörda av truckförare. Finns det behov kan hela slagen skyddas genom att 
montera sådan metallprofil längs med hela slagen. Frågan om att standardisera 
slagens utplacering i bredd mellan varandra är en faktor som organisationen måste 
arbeta vidare med för att ge rätt körutrymme. 
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Figur	  10.6:	  Förslag	  till	  metallslagsutformning.	  

10.4 UTVÄRDERING AV SLUTLIG LÖSNING 
För att se om de slutliga och detaljutformade lösningsförslagen är en förbättring så 
utvärderas mot samma kravspecifikationer och i samma skala.  

10.4.1 TILTARBETSSTATION 
Utvärderingen av den slutliga arbetsstationen vid tilten kan ses i bilaga 12 och visar 
att både placeringen av och arbetsmiljön i arbetsstationen uppfyller sina respektive 
kravspecifikationer till 90 %. Det är en förbättring från lösningsförslaget och kan 
anses som en väldigt bra förbättring av nuläget. Förbättringarna från de föregående 
förslaget är att placeringen av arbetsstationen optimerats gällande uppbyggnaden 
av arbetsstationen samtidigt som överblicksmöjligheterna inte försämrades i 
kombination med att arbetsmiljön utformades på ett ergonomiskt eftersträvat sätt. 

10.4.2 ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
Det detaljutvecklade lösningsförslaget höjde uppfyllnadgraden en aning från 
grundförlsaget. Arbetet med att koppla samman skärmar med specifika områden var 
den faktor som förbättrades, vilken höjde uppfyllnadsgraden ytterligare till 95 %, 
som kan ses i bilaga 13. Ett väldigt bra resultat som visar på att arbetsmiljön 
förbättras från nuläget. 

10.4.3 HOPSATTA LAGERSLAG 
Det detaljutformade och vidareutvecklade lagerslaget med hoppsatta slag med 
metallprofiler, vilken var en kombination av de två lämpligaste höjde 
uppfyllnadsgraden från 73 % till 82 %. Hållfastheten ökades genom att fästa 
metallprofiler på slagen, där de är mest utsatta. En implementering av detta skulle 
medföra tydliga förbättringar av det deformerade virke som är ett återkommande 
problem för justerverket. Standardiseringsarbetet skulle kunna utvecklas vidare 
gällande placering för slagen så att det löses på ett snabbt och enkelt sätt. Men 
standardiseringsarbetet skulle också innebära en större investering och mer 
omfattande arbete från organisationens sida. 
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11. DISKUSSION 
Examensarbetets uppdrag var menat från organisationens sida att vara en 
felsökning och produktivitetsanalys av specifikt justerverksenheten på Heby 
sågverk. Uppdraget var att ta reda på varför den enheten inte höll dess teoretiska 
kapacitet och vilka faktorer som orsakade det inuti justerverket. Men allt eftersom 
information samlades in visade det sig att många omkringliggande faktorer 
påverkade justerverkets kapacitet. Därför vidgades examensarbetets innehåll och 
mål mot att hitta de störst påverkande problemfaktorerna för enheten, istället för att 
enbart lägga fokus på flödet inuti justerverket. 

Arbetet baserar sig initialt på skribentens personliga erfarenheter och hypoteser 
angående problem efter de fem månader som denne arbetade inom 
justerverksenheten och utlastningsenheten. De positiva faktorer det medförde var ett 
väldigt brett kontaktnät från arbetets startskott samtidigt som det var enkelt att ta 
reda på information genom kontakt med anställda inom organisationen, 
operatörsoperatör såväl som ledning. Ifall detta har satt sin prägel på arbetet eller 
inte kan diskuteras, men resultaten som tagits fram och de problemområden som 
hittats har organisationen bekräftat som faktorer de vet måste förbättras. 

Den omfattande informationsinsamlingen som gjordes angående stopporsaker vid 
påmatningsområdet visade sig vara till väldigt stor hjälp i vidare arbete angående 
formulering av problemområden, större än skribenten förväntade sig initialt. 
Samtidigt skulle mer information kunnat samlas in för att se ifall problemen i 
fackdelsområdet berodde på något annat än dimension, exempelvis längd eller 
förhållandet mellan bredd och tjocklek kanske var den faktor som medförde problem 
i det området. Som tur var avslutades informationsinsamlingen med många timmars 
observerande av dimensionen 16*75 mm, vilken var den dimension som skribenten 
initialt ville ha mycket information om. Ingående hypotesen var att det var dessa 
brädor som medför mest problem för enheten, vilket visade sig vara korrekt. 

En mer omfattande undersökning av virkespakets utseende i förhållande till 
dimension skulle skribenten velat undersöka, då det inte finns någon riktigt 
bakomliggande information angående dess utseende för grövre och normalstora 
dimensioner på virke samt dess effekter för produktionsflödet. 

De organisatoriska problemområdena som upptäcktes angående bland annat 
arbetsgång, arbetsdirektiv och lean produktion var svåra att ta fram fysiska lösningar 
på hur problemet skulle lösas. Det är inte lösningar som behöver arbetas fram med 
kreativt arbete utan det gäller mer struktureringsarbete från organisationens sida. 
Det lämnades därför som rekommendationer och skriftlig redogörelse varför dessa 
förändringar ska genomföras. 
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12. REKOMMENDATIONER 
I det här kapitlet följer en skriftlig redogörelse över de problemområden som Setra 
Heby sågverk bör fortsätta arbeta med för att höja sin produktivitet. 

ORGANISATORISKA FAKTORER 
Det finns fler problemområden som behöver organiseras och struktureras gällande 
organisationiska faktorer för justerverket såväl som övergripande organisationen. 
Införande av en standardiserad arbetsgång är viktig, där pausen blir sedd som en 
del i rullningen och arbetsgången. 

För att enkelt felsöka och vidareutveckla justerverket bör operatörer ha klara 
arbetsdirektiv om vad de ska göra vid specifika dimensioner beroende på 
dimensionen som produceras i justerverket och hur lagerhållningen ser ut. Ett 
standardiserat upplärningssystem och personliga ansvarsområden är också 
viktiga deler i organiseringsarbetet för att underlätta felsökningar och 
vidareutvecklingen av justerverket. Upplärningssystemet som bör standardiseras 
ska innehålla samtliga områden som en operatör behöver ha kunskap om inom 
justerverket, exempelvis maskiners funktioner, receptutformning, kvalitetssortering, 
körordersbyten och så vidare. En operatör är inte fullt upplärd innan samtliga 
områden kan hanteras utan problem och kan därefter släppas fri. 

LEAN PRODUKTION 
För att uppnå en resurssnål och effektiv produktion ska fler faktorer vidareutvecklas 
inom justerverket. Den standardiserade arbetsgång som tagits upp inom 
organisatoriska faktorer är en av dom. Ett standardiserat arbetssätt med klara 
arbetsbeskrivningar behövs för att underlätta vidarearbetet mot lean produktion. 
Arbetet med 5S ska fortsätta utvecklas och organisationen ska fortsätta med tanken 
mot ständiga förbättringar och en effektivare produktion för alla enheter på 
sågverket. 

SYSTEMOPTIMERING 
De områden som organisationen måste fortsätta med är vidare detaljutformning av 
lösningsförslagen gällande mellanlagerslag, överblicksskärmar och den nya 
arbetsstationen. Implementeringsarbetet av dessa bör ske en åt gången med 
undersökningar av flödet mellan dom för att säkerställa förbättringar och ifall nästa 
investering är nödvändig. Säkerhetsområdet är en faktor som tagits upp fler gånger 
genom arbetet och är ett problem som enkelt kan lösas. 

Ett problem som lämnades åt sidan under arbetet är tendensen till fulla fack, att 
systemet fyller upp virke i fackdelen snabbare än det töms. Det bör undersökas om 
ett smartare system kan införas, som anpassar produktion utefter lagerhållningen i 
fackdelen och hur mycket som finns kvar av körordern. Anpassningen efter 
lagerhållning menas det på hastigheten vid påmatningen, vilken bör kunna anpassas 
utefter hur många lediga fack som finns att tillgå. Det är bättre att ha en rullande 
produktion som anpassar sig efter flaskhalsen istället för att köra på full kapacitet 
och bli stillastående fler perioder under samma körorder. Det här gäller speciellt för 
de extremare dimensionerna med väldigt grovt virke. Anpassningen efter hur mycket 
som finns kvar av körordern menas det beteende som uppstår i nuläget då 
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påbörjade virkespaket i fackdelen aldrig fylls upp utan är halvfulla när körordern är 
färdig. Det här bildar så kallade trappstegspaket som är uppbyggt av fler längder på 
virke (Figur 12.1). Sådana paket är svåra att sälja då organisationen vill fylla varje 
lastbil med så mycket kubik som möjligt. Ifall systemet skulle kunna indikeras eller 
utvecklas till ett smartare system så det vet hur mycket det finns kvar av körordern 
skulle det kunna sluta fylla nya fack utan koncentrera sig på att fylla upp de 
påbörjade paketen som ligger i fackdelen istället. Systemet skulle då kunna 
koncentrera sig på att såga enbart de tre längder som finns i fackdelen istället för att 
kapa de tio längder som finns totalt. Samtidigt bör systemet kunna välja att 
klassificera ned virke som enbart utgör en bråkdel av ett paket för att istället få ihop 
ett fullt paket av lägre kvalitet. 

 

Figur	   12.1:	   Exempel	   på	   trappstegspaket	   där	  mängd	   längder	   virke	   och	   ordinarie	   storlek	  
syns.	  
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BILAGA 1 − PLANERING (1/2) 
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BILAGA 1 − PLANERING (2/2) 
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BILAGA 2 − TOYOTAS PRINCIPER GENOM LIKERS 4P-MODELL 
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BILAGA 3 − MBT-MODELLEN 
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BILAGA 4 − SAMMANSTÄLLDA INTERVJUER 

INKOMMANDE FÖRUTSÄTTNING 
Det här var den anledningen som alla de intervjuade såg som största orsaken till 
justerverkets ojämna flöde. Hur dom inkommande paketen ser ut gällande 
ströinnehåll, fuktkvot och hantering mellan de olika enheterna. Dessa menade de 
intervjuade var faktorer som påverkar kapaciteten hos justerverket mycket. En av de 
intervjuade hade uppfattningen av att det inte verkade vara så noga vid sågverkets 
ströläggarstation hur paketen de byggde såg ut. Utan uppstår det ett problem hos 
dom så skickas det vidare, bara för att kunna hålla undan virke för deras station och 
personliga ansvarsområde just för tillfället. Det här verkar göras medvetet, efter 
försök till felsökningar. Då en operatör skickar ut ett färdigbyggt paket så ska en 
liten paketspecifikation fästas på kortsidan, med information om vem som byggt 
paketet via anställningsnummer, dimension och datum då paketet är byggt. Om ett 
paket ser dåligt ut så tenderar specifikationen sakna en del av informationen, 
anställningsnummer, eller saknas helt och hållet då den inte fästs korrekt till paketet. 
En annan faktor som de intervjuade menade påverkar kapaciteten hos justerverket 
är fuktkvoten för virket, menat hur korrekt det torkats. Övertorkas virke blir det 
lättare, vilket gör att det inte håller sig som det ska längs linan i justerverket. Det 
tenderar också då att gå sönder mer då det uppstår defekter i virket, vilket direkt 
medför problem för justerverket då trasigt virke ofta vill fastna på fel ställen. 
Hanteringen mellan de olika enheterna påverkar också kapaciteten. Främst då vid 
intaget och tilten, där ett skevat paket kan ställa till med mycket problem vid 
avrinningen. Ett paket kan skevas genom att truckhantering gjorts i för hög hastighet 
eller vid ouppmärksamma vändningar, kurvtagningar eller lyft. 

OPERATÖRERS DIREKTIV, PRIORITERING OCH ARBETSSTRUKTUR 
En av de intervjuade berättar att en del av justerverkets kapacitet tas upp av 
operatörs prioritering eller brist på uppfattning gällande rast kontra ett kommande 
sortbyte. Han förklarar att om man exempelvis är inne på en dimension som kräver 
att läggarstationen ska producera hela tiden, enligt flaskhalsteori, och är vid ett 
sortbyte precis innan rast. Teoretiskt så ska operatören vid läggaren fortsätta 
producera och ta en senare rast för att underlätta det kommande sortbytet. Men i 
dagsläget så finns inte den uppfattningen för justerverket och i stort sett alla tar 
gemensamma pauser och raster vid förutbestämda tider, oavsett situation.. Samtliga 
av de intervjuade menar också på att den pausgång som sker i justerverket bör 
struktureras om så att operatör har så kallad rullande pausgång som på sågverket, 
där enbart en har paus åt gången. Dessa pauser måste bli mer flexibla och inte 
stanna upp hela produktionen menar de intervjuade på.  

ARBETSMILJÖ 
Utifrån intervjuerna framgick det att det är påmatningsstationen och intaget som 
kräver mest åtgärder från operatörer, vilka kan kopplas till andra delar av 
justerverket. Att tiltens skevningsfunktion inte fungerar som planerat medför en hel 
del spring, då operatör måste springa ut för att fixa till virkestrassel. Enligt en av de 
intervjuade så finns det sågverk som har en operatör positionerad just vid tilten, pga. 
det är ett sådant kritiskt skede för produktionstakten. Men med motiveringen att det 
momentet ska lösas automatiskt så har Hebys sågverk valt att inte ha en operatör 
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positionerad där. Dels för att de investerat i en tilt som ska kunna skeva paketen 
automatiskt och dels för att det skulle innebära att stå utomhus under vintern, vilket 
inte är hållbart. Men då denna automatiska funktion inte fungerar som den ska så 
måste en åtgärd tas. Operatören vid påmatningsstationen ska istället för att stå 
precis vid tilten ha uppsyn över skedet via tre stycken 14” skärmar, som sitter precis 
bredvid andra skärmar. Dessa skärmar är ur fokus och man ser allmänt dåligt vad 
som egentligen händer vid tilten säger en av de intervjuade. 

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 
Annan information som framgick utifrån dessa intervjuer angår den övergripande 
strukturen och planeringen. En av de intervjuade bekräftar att det sker ungefär 18 till 
20 stortbyten i veckan. Vid varje sortbyte så måste ett visst antal fack vara lediga för 
att produktionen ska rulla på som vanligt. Finns det inte tillräckligt många så uppstår 
stopporsaken lediga fack saknas. Anledningen till att det sker så många sortbyten är 
för att Heby sågverk har som vision att vara flexibla och kundanpassade. Så det 
finns i stort sett inga körordrar som tar längre tid än någon arbetsdag. Det 
produceras mycket olika dimensioner och det finns inlagt i systemet 150 stycken 
olika dimensionskombinationer. Planeringen kräver då att dimensioner läggs efter 
varandra som gynnar kapaciteten i verket. 

De intervjuade hade olika synpunkter på vad som ska prioriteras i det övergripande 
enhetsplanet. Några ser själva sågen som hjärtat av organisationen och på grund av 
det så ska alltid den producera. Dels för att det kostar mycket pengar att ha den 
stillastående men också för att hela förslaget faller om den inte prioriteras. Andra 
intervjuade ser att man ska prioritera flaskhalsen och gav exemplet att om 
justerverket skulle brinna ner skulle sågverket fortsätta producera virke. Denna 
prioriteringsskillnad märks tydligt på mekanikerna som lagar problem för alla 
enheter. Arbetar några mekaniker i justerverket med ett fel och får ett samtal ifrån 
sågverket, så kan de lämna det arbetet för att sågen ska prioriteras i deras ögon. 
Men i det skedet så lämnar de flaskhalsen för att laga en enhet som bygger lager 
framför enheten dom är på för tillfället. Detta tycker de intervjuade bör klarläggas 
över hela sågverket så att alla enheter samt all personal vet vad som gäller. 
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BILAGA 5 − KRAVVIKTNING GRUNDLÄGGANDE 
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BILAGA 6 − KRAVVIKTNING TILTARBETSSTATION 
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BILAGA 7 − KRAVVIKTNING ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
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BILAGA 8 − KRAVVIKTNING MELLANLAGERSLAG 
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BILAGA 9 − UTVÄRDERING TILTARBETSSTATION (1/2) 
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BILAGA 9 − UTVÄRDERING TILTARBETSSTATION (2/2) 
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BILAGA 10 − UTVÄRDERING ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
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BILAGA 11 − UTVÄRDERING MELLANLAGERSLAG 
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BILAGA 12 − SLUTLIG UTVÄRDERING TILTARBETSSTATION 
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BILAGA 13 − SLUTLIG UTVÄRDERING ÖVERBLICKSSKÄRMAR 
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BILAGA 14 − SLUTLIG UTVÄRDERING MELLANLAGERSLAG 

  


