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Sammandrag 

Stora Enso är idag ett av de fyra största bolagen inom svensk skogsindustri. Företagets 

verksamhet breder ut sig över hela världen, men har sina huvudkontor i Sverige och 

Finland. Stora Enso Skog är en del av företagets globala organisation för 

virkesförsörjning till svenska sågverk, pappersbruk och massabruk. Då alla företag, 

oavsett bransch, ingår i en försörjningskedja uppstår en påverkan på och av andra 

aktörer i kedjan. Det är denna påverkan som avgör förutsättningarna och 

utgångspunkterna för att kunna åstadkomma effektiva processer och flöden. 

Försörjningskedjan mellan skog och industri är däremot komplex då träd som 

råvarukälla generellt sett är svår att specificera. Syftet med denna fallstudie är därför att 

kartlägga talltimrets försörjningskedja vid Dalälvens område från skogsavverkning till 

inmätning och sorterat lager vid sågverk. Utifrån detta syfte har en avgränsning gjorts 

på så sätt att fallstudien enbart utförts efter talltimmer som produkt. Genom att dela in 

denna talltimmerprocess i tre delar; avverkningprocessen, transportprocessen och 

inmätningsprocessen utfördes sedan en observation och semistrukturerade intervjuer 

med närmast anknuten personal på Stora Enso samt transportpartnern Westan Logistik. 

Svaren från intervjuer utgjorde en empiri som sedan jämfördes med granskad litteratur. 

Resultatet visualiseras genom ett processflödesschema, flödesschema, 

värdeflödesanalys samt ledtidsanalys som bland annat har visat att de värdeskapande 

aktiviteterna (V) är färre än de icke-värdeskapande aktiviteterna (I) och de nödvändiga 

icke-värdeskapande aktiviteterna (N) i talltimmerprocessen. Även ledtidsandelen är 

störst i de icke-värdeskapande aktiviteterna. Resultatet gav underlag för en analys och 

sist av allt kunde slutsatser dras. Eftersom råvaran är komplex och talltimmerprocessen 

innehåller många aktörer kan det vara en utmaning att få ett smidigt och effektivt flöde 

genom försörjningskedjan. Intervjuunderlaget och teorier har visat att det fysiska så väl 

som det informativa flödet har svårigheter som bland annat saktar ner processen mer än 

nödvändigt. Det är därför intressant att genom en kartläggning se hur dessa kan 

effektiveras och förbättras.  

 

Nyckelord: kartlägging, skogsindustin, försörjningskedja, timmerprocess, 

informationsflöde, effektivitet, talltimmer. 



 

Abstract 

Stora Enso is today one of the four largest companies in the swedish forest industry. 

The company's business is spread all over the world, but it’s headquarters are located in 

Sweden and Finland. Stora Enso Skog is part of the company's global organization for 

wood supply to Swedish sawmills, paper mills and pulp mills. As all companies, 

regardless of industry, are part of a supply chain, an impact on and by other performers 

in the chain occurs. It is this influence that determines the prerequisites and starting 

points for effective processes and flows. The supply chain between forests and industry, 

on the other hand, is complex as tree as a raw material source are generally difficult to 

specify. The purpose of this case study is, therefore, to map the supply chain of the 

pinetree-timber at the “Dalälven” area from forest harvesting to measurement and sorted 

stock at the sawmill. Based on this objective, a delimitation has been made in such a 

way that the case study is performed only after pinetree-timber as a product. By 

dividing this pinetree-timber process into three parts; the harvesting process, the 

transport process and the measurement process an observation and semi-structured 

interviews was made with closely related staff as well as the transport partner Westan 

Logistik. The answers from interviews constituted an empirical comparison that was 

then compared to reviewed secondary data in the form of different literary theories. The 

results are visualized through a process flowchart, a information flowchart, a value-flow 

analysis, and a leadtime analysis, which have shown, among other things, that the value-

creating activities (V) are less compared to non-value-creating activities (I) and the 

necessary non-value creation activities (N) in the pine-tree timber process. Even the 

leadtime proportion is greatest in the non-value-creating activities. The results provided 

the basis for an analysis and, last but not least, conclusions could be drawn. Because the 

raw material is complex, and the pinetree-timber process contains many performers, it 

can be a challenge to get a smooth and efficient flow through the supply chain. 

Interviews and theories have shown that the physical as well as the informative flow has 

difficulties which, for instance, slow down the process more than necessary. It is 

therefore interesting to see through a mapping how these can be improved and have a 

higher level of efficiency. 

 

Key words: mapping, forest industry, supply chain, information flow, timber process, 

efficiency, pine-tree timber.  



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

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

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 3 

1.3 Frågeställningar ...................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsning ........................................................................................................... 3 

2. Metod ............................................................................................................................ 4 

2.1 Val av angreppssätt ................................................................................................. 4 

2.2 Val av datainsamling .............................................................................................. 5 

2.2.1 Primär- och sekundärdata ................................................................................ 5 

2.2.2 Litteratursök .................................................................................................... 5 

2.2.3 Litteraturgenomgång ....................................................................................... 6 

2.2.4 Intervjuer ......................................................................................................... 6 

2.2.5 Observation ...................................................................................................... 7 

2.3 Val av analysmetod ................................................................................................ 8 

2.4 Forskningsetik ........................................................................................................ 8 

2.4 Metodkritik ............................................................................................................. 9 

2.5 Validitet och reliabilitet .......................................................................................... 9 

2.6 Val av presentationsmetod.................................................................................... 10 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................. 11 

3.1 Skogsindustrins försörjningskedja ........................................................................ 11 

3.2 Innovation ............................................................................................................. 12 

3.3 Processflöde .......................................................................................................... 12 

3.4 Processflödesschema ............................................................................................ 13 

3.5 Materialflöde ........................................................................................................ 13 

3.6 Materialflödesschema ........................................................................................... 14 

3.7 Transportsystem ................................................................................................... 14 

3.8 Information ........................................................................................................... 15 

3.8.1 Informationsflöde .......................................................................................... 15 

3.8.2 Informationskvalitet ...................................................................................... 17 

3.9 Kvalitet ................................................................................................................. 17 

3.10 Värdeskapande aktiviteter .................................................................................. 19 

3.10.1 Värdekedjan ................................................................................................. 19 

3.10.2 Värdeflödesanalys ....................................................................................... 20 

3.11 Icke-värdeskapande aktiviteter ........................................................................... 20 

3.12 Ledtid .................................................................................................................. 21 

3.12.1 Tidsreduktion ............................................................................................... 21 



 

2 

 

3.12.2 Ledtidsanalys ............................................................................................... 22 

3.12.3 Aktiv och passiv tid ..................................................................................... 22 

3.13 Digitalisering ...................................................................................................... 22 

3.14 Automatisk rapportering och uppdatering .......................................................... 23 

3.15 Konkurrensfördelar ............................................................................................. 24 

4. Empiri ......................................................................................................................... 25 

4.1 Stora Enso Skogs försörjningskedja ..................................................................... 25 

4.2 Talltimmerprocessen ............................................................................................ 26 

4.2.1 Avverkningsprocessen ................................................................................... 26 

4.2.2 Transportprocessen ........................................................................................ 34 

4.2.3 Inmätningsprocessen ..................................................................................... 36 

4.3 Stockutyttjandet .................................................................................................... 41 

4.4 Digitaliseringsverktyg .......................................................................................... 41 

4.5 Flaskhalsar och problem ....................................................................................... 42 

5. Summering av resultat ................................................................................................ 44 

5.1 Processflödesschema, värdeflödesanalys och ledtidsanalys ................................. 44 

5.2 Flödesschema ....................................................................................................... 47 

6. Analys ......................................................................................................................... 51 

7. Slutsats ........................................................................................................................ 57 

7.1 Teoretiskt bidrag ................................................................................................... 58 

7.2 Praktiska implikationer ......................................................................................... 58 

7.3 Samhälleliga aspekter ........................................................................................... 59 

8. Vidare studier ............................................................................................................. 59 

9. Referenslista ............................................................................................................... 60 

10. Bilagor ...................................................................................................................... 65 

10.1 Bilaga 1: Intervjufrågor ...................................................................................... 65 

 



1 

 

1. Inledning 

Detta avsnitt skall ge en introduktion till fallföretaget, en bakgrund till arbetet inklusive 

forskningsfrågor samt beskriva syftet med arbetet. För en specificering av studien 

presenteras även arbetets avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog och Stora Enso är ett av de fyra största 

företagen inom svensk skogsindustri tillsammans med Holmen, SCA och Södra 

(Ottosson, 2011). Företagets marknad sträcker sig globalt vilket gör Stora Enso till en 

ledande leverantör inom skogsindustrin. Företaget har sina huvudkontor i Stockholm 

och Helsingfors, men har fabriker runt om i världen och i Sverige finns flertalet fabriker 

och kontor. Företaget vill vara en förebild för ett hållbart klimat genom miljötänk i allt 

arbete som utförs. Som en del av miljötänket arbetar de därför ständigt med innovation 

och möjligheter för trä som råvara. Målet är att ersätta andra material som plast och 

metall med förnybara material från trä. (Stora Enso, U.Å.).  

 

Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala organisation för virkesförsörjning till 

de svenska sågverken, pappersbruken och massabruken. Förutom virke förser de 

industrier och externa kunder med biobränslen (Stora Enso Skog, U.Å.). I Figur 1 visas 

en övergripande beskrivning av hur Stora Enso Skogs försörjningskedja ser ut samt hur 

det fysiska produktflödet och informationsflödet rör sig genom försörjningskedjan. Det 

fysiska flödet går åt ett håll medan informationsflödet rör sig både med det fysiska 

flödet i form av produktinformation och statusuppdateringar samt mot det fysiska 

produktflödet i form av information om slutkundens behov, beställningskvantitet och 

liknande.  
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Figur 1: Stora Enso Skogs försörjningskedja 

 

En försörjningskedja kan definieras som de aktiviteter som bidrar till förvandlingen av 

ett råmaterial till slutprodukt som vidare skall användas av slutkund. Det innebär 

aktiviteter såsom råvaruförsörjning, tillverkning, lagerhållning, orderläggning, 

distribution och informationssystem (Lummus, R., 1999). Då alla företag, oavsett 

bransch, ingår i en försörjningskedja uppstår en påverkan på och av andra aktörer i 

kedjan. Det är denna påverkan som avgör förutsättningarna och utgångspunkterna för att 

kunna åstadkomma effektiva processer och flöden (Mattsson, 2012). För att uppnå en 

effektiv styrning av en försörjningskedja krävs en smidighet i den fysiska processen och 

därmed en integrering mellan aktörerna i försörjningskedjan (Prajogo et. al. 2018). 

Vidare kan effektiva processer uppnås genom styrning och kontrollering av 

informationsflödet, exempelvis genom automation för minimering av de manuella 

arbetsinsatserna (Klinkmüller & Weber, 2017). Styrning av informationsflödet har 

därför blivit allt viktigare för företag i försörjningskedjor och för att erhålla en 

konkurrens på marknaden (Prajogo et. al. 2018).  

 

Stora Enso Skogs försörjningskedja anses vara komplex då träd som råvarukälla 

generellt sett är svår att specificera eftersom det finns många olika trädarter, storlekar 

och användningsområden. I Sverige är tall, gran och björk de tre mest frekventa 

trädarterna och ur ett industriperspektiv kan dessa sedan delas upp i olika sortiment för 

produkter mot en specifik industri. Dessa kan till exempel benämnas “timmer”, 

“massaved” eller “biobränsle” beroende på respektives användningsområden och 

produktegenskaper. Det som benämns som “timmer” är en del av ett träd som har en 

längd och en diameter inom ett visst intervall med ett krav på en viss rakhet. Till 

exempel skall talltimmer ha en stockdiameter mellan 14-40 cm och en längd mellan 

370-550 cm. Dessa dimensioner är baserade på slutkundens behov och talltimrets 
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användningsområden vilket gör efterfrågan till en avgörande faktor. Tillgängligheten på 

en speciell timmerklass kan dessutom variera allt efter hur skogen ser ut i dagsläget då 

träd inte är en beställningsvara som andra branscher kan ha. Förutom krav på 

dimensioner och rakhet spelar även invändig kvalitet en viktig roll. Kvaliteten avgör 

värdet på vardera timmerstock och bestämmer således till vilken slutprodukt den skall 

bidra till. (Lars Johansson, Försörjningsansvarig, Stora Enso). 

 

En kartläggning utförs i första hand för att få en detaljerad syn på hur något ser ut. Det 

är en metod för att i detalj beskriva en process genom att fokusera på de viktigaste 

delarna. Detta kan till exempel göras genom att identifiera de icke-värdeskapande 

aktiviteterna i processen (Soliman, 1998). I detta fall fungerar kartläggningen av Stora 

Enso Skogs försörjningskedja och talltimmerprocessen som en förundersökning. Detta 

genom att få en detaljerad syn på de olika aktörerna, affärssystemen, informationsflödet 

samt var i kedjan som värde och kvalitet bestäms.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna fallstudie är att kartlägga talltimrets försörjningskedja vid Dalälvens 

område från skogsavverkning till inmätning och sorterat lager vid sågverk. Denna 

kartläggning skall skapa underlag för effektivisering och förbättring av 

försörjningskedjans fysiska flöde samt informationsflöde och därmed öka 

slutproduktens värde och kundvärdet.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka aktörer ingår i försörjningskedjan mellan skog och industri samt var i 

talltimmerprocessen bestäms värde och kvalitet? 

• Hur fungerar informationsflödet som går genom talltimmerprocessen? 

• Vad finns det för möjligheter till effektivisering av talltimmerprocessen och 

informationsflödet? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna fallstudie är avgränsad till Stora Enso Skogs försörjningskedja och processen 

mellan skogsavverkning och industri där industrin är Ala sågverk. För vidare 

specificering i detta arbete avgränsas processen med slut vid sågens input (såglina). 

Arbetet skall utöver det enbart behandla flödet av talltimmer. 
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2. Metod 
I metodavsnittet presenteras hur författarna har gått tillväga i val av angreppssätt, 

datainsamling, analysmetod och presentationsmetod. Metodvalet kommer därefter 

avslutningsvis att utvärderas.  

 

2.1 Val av angreppssätt 

Det angreppssätt som har valts för detta examensarbete är att utföra en fallstudie (case 

study) med en huvudsakligen induktiv ansats där arbetet har baserats på ett angivet 

uppdrag angående ett specifikt fall. Detta genom insamling av empiri för att sedan 

kunna dra generella slutsatser. Författarna fick en inledande intervju med 

uppdragsgivaren för att diskutera ett fall som senare har jämförts eller förstärkts i en 

semistrukturerad intervjuundersökning tillsammans med en observation för att därefter 

utveckla en teori. Boumans (2016) beskriver induktiv ansats som en metod utformad för 

att använda “ögat”, alltså genom att utföra observationer. McAbee et. al. (2017) stärker 

detta och skriver att en induktiv ansats genom insamling av empirisk data tillsammans 

med allmänna slutsatser ligger som grund för teorin.  

 

Att utföra en fallstudie menar Merriam (1988) handlar om att identifiera ett avgränsat 

system där detta system skall vara utvalt för att det anses vara viktigt, intressant eller för 

att det utgör någon form av hypotes. Beroende på vad fallstudien handlar om skall 

forskaren välja ut en specifik företeelse, till exempel ett program, en händelse, en 

process eller en social grupp. Yin (2012) menar att en fallstudie som forskningsmetod 

ofta används för att dokumentera eller analysera processer för diverse genomföranden 

och därmed även för utvärdering av processer.  

Fallstudien för detta arbete har genomförts med hjälp av en empirisk undersökning där 

en nulägesbeskrivning har legat som underlag för kartläggningen av försörjningskedjan 

mellan skog och industri. För att få svar på forskningsfrågorna valdes den kvalitativa 

forskningsmetoden i form av intervjuer och observationer. Dessa gav författarna 

möjligheten att samla in empirisk data som sedan jämfördes eller kompletterades med 

olika teorier för att kunna utföra en fullständig analys och diskussion kring 

försörjningskedjans kartläggning.  
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2.2 Val av datainsamling 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Neville (2010) beskriver primärdata som de data som har hämtats från en originalkälla. 

Det kan exempelvis vara data såsom teorier, modeller, idéer, tolkningar och definitioner 

som är beskrivna och presenterade av forskaren istället för att andra har kommenterat 

och tolkat datat. Sekundärdata är den data som har hämtats från en andrahandskälla. 

Med det menas att primärdata har kommenterats eller skrivits om och tolkats av andra. 

Sekundärdata kan exempelvis hämtas från tidningar, magasin, vetenskapliga artiklar 

samt internet (Neville, 2010).  För detta examensarbete har primärdata baserats på 

intervjuunderlaget med de olika respondenterna som presenteras i 2.2.4. 

Examensarbetets sekundärdata har samlats in från diverse studentböcker, andra 

väsentliga böcker samt vetenskapliga artiklar.  

2.2.2 Litteratursök 

Landén (2008) beskriver en systematisk litteratursökning som en sökprocess där syftet 

är att hitta böcker eller artiklar från originalkällor. Litteratursökningens process 

innefattar således flera steg, till exempel att ange problemformulering eller 

frågeställning, specificera kriterier för inklusion eller exklusion, upprätta en plan för 

sökningen, formulera sökord, genomföra sökningen i diverse databaser samt tolka och 

värdera utfallet från sökningen (Landén, 2008).  

Den litteratursökning som har utförts har varit i syfte att finna teorier från 

studentlitteratur, andra böcker samt kumulativ forskning genom sökning av 

vetenskapliga artiklar. Den kumulativa forskningen har baserats på tidigare forskning 

kring skogsindustrin, timmerflöden, processer, logistikförbättringar, digitalisering och 

annan forskning som kan tänkas vara relevant till detta arbete. Dessa har legat som 

grund för detta examensarbete för att på bästa möjliga sätt bidra till en valid och reliabel 

forskning kring dessa ämnen. För att finna lämpliga vetenskapliga artiklar har 

författarna sökt i databaser som Science Direct och Google Scholar där sökord såsom: 

forest industry, mapping, pine-tree timber, information flow, efficiency, digitalization 

har använts.  
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2.2.3 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång, eller litteraturgranskning som det även kan kallas, utförs i syfte 

att tolka och sammanställa ett forskningsresultat eller litteratursökning (Merriam, 1988). 

Litteraturgenomgången för detta arbete är baserad på data insamlad från sekundära 

källor från litteratursök i databaser och från biblioteket på Högskolan i Gävle.  

2.2.4 Intervjuer 

Kvalitativ data är den data som fås i form av bilder och ord hellre än siffror (Ryen, 

2004). Det är de data som främst samlas in med hjälp av intervjuer och dessa har 

fördelen att skapa möjligheter till djupa diskussioner kring ämnet. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman (2018) fördelen att den intervjuade får 

friheten att utforma egna svar. För att även utföra korrekta intervjuer och möjliggöra att 

ett ramverk kan skapas kan författarna behöva förbereda intervjufrågor i förhand. En 

fördel är även att den intervjuade kan få dessa skickade till sig innan mötet för att 

förbereda sig samt fundera mer kring viktig information som kan läggas till för att 

gynna studien (Biggam, 2008).  

 

Trost (2004) förklarar att kvalitativa studier kan göras för att försöka förstå människors 

sätt att resonera eller för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. 

Kvalitativa studier används om den som intervjuar vill förstå ett fenomen eller hitta 

mönster. Förklarat menas att val av metod skall ske utifrån val av teoretiskt perspektiv 

och till de aktuella frågeställningarna. Det kan då handla om att se verkligheten som den 

intervjuade ser den för att sedan tolka vad det kan innebära för det teoretiska 

perspektivet och den givna situationen.  

 

Varje intervju skall utgå ifrån ett flertal öppna frågor rörande intervjupersonernas 

befattningar och arbetsområde samt utifrån de fakta som författarna behöver för att 

möjliggöra kartläggningen och svara på forskningsfrågorna. Intervjuerna bör däremot 

inte spelas in då det finns flertalet nackdelar med denna metod; det tar tid att lyssna på 

det som spelats in, det är besvärligt att spola fram och tillbaka för att leta reda på en 

detalj och den intervjuade kan även bli nervös, tappa fokus eller avvika från att nämna 

vissa delar på grund av inspelningen (Trost, 2005; Biggam, 2008).  

 



 

7 

 

Eftersom försörjningskedjan och talltimmerprocessen mellan skog och fabrik omfattar 

flera delar, aktörer och system har semistrukturerade intervjuer utförts med uppdelning 

på tre delprocesser; avverkningsprocessen, transportprocessen och inmätningsprocessen. 

Författarna blev tilldelade minst en respondent att intervjua för varje delprocess. 

Förutom dessa har författarna med hjälp av handledare på Högskolan i Gävle kunnat 

utföra en telefonintervju med en kontakt på transportpartnern Westan Logistik. 

Respektive intervju innehöll frågor som presenteras i Bilaga 3.  

 

I Tabell 1 presenteras samtliga intervjuade respondenter som har ingått i intervjuer 

och/eller observationer: 

 

Tabell 1: Respondenter, intervjutyp och tid för respektive intervju. 

 

2.2.5 Observation 

För att få en egen syn på talltimmerprocessen ville författarna utföra en observation. 

Kylén (2004) förklarar att observation är en självklar metod för att betrakta något som 

sker för tillfället. Observationen kan göras för att redovisa händelser, beteenden, ord, 

kontaktmönster, frekvenser och flöden. Personen som observerar kan därmed förstå 

samband alternativt se vad olika beteenden leder till och sedan jämföra detta med 

framtida önskemål. 

I arbetet utfördes en observation på en del av talltimmerprocessen, nämligen- 

avverkningsprocessen. Genom observationens gång fick författarna en rundvisning av 

produktionsledare Martin Rot på en avverkningstrakt utanför Tierp. Författarna fick 

observera talltimrets flöde från stående tall i skog till avverkning med skördare, 

befintliga skogslager, skotning till väg och därefter avlägg på väglager. Genom 

observationens gång tog författarna tillfället i akt att fotografera de delar som författarna 

ansåg kunde beskriva dessa delar. Genom observationens gång ställde författarna 

spontana frågor till Martin vid funderingar. 
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2.3 Val av analysmetod 

Merriam (2009) beskriver att analys av data kan ses som en process som utförs för att få 

den insamlade datan att anses begriplig och målet är att skapa en mening med 

forskningen. Den analysmetod som har valts för den insamlade datan har varit att 

använda hjälpmedel såsom materialflödesschema för utförande av flödesanalys, 

processflödesschema för processanalys inklusive värdeflödesanalys för urskiljning av 

aktiviteter och om dessa bidrar med värde till slutprodukten eller inte. Det gjordes även 

en ledtidsanalys med beräkning av värdeskapande ledtidsandel för respektive aktivitet. 

För analys av kvalitetsbestämning och informationsflödet har empirin analytiskt 

jämförts med teorier.  

 

2.4 Forskningsetik 

För ett etiskt övervägande i arbetet användes Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Dessa 

kategoriseras i fyra olika ståndpunkter beskrivna nedan. 

 

Informationskravet menar att forskarna måste tillhandahålla den intervjuade all 

information angående deras deltagande i studien. Det är också viktigt att forskaren 

förklarar att deltagandet kan avbrytas av vederbörande person när denna vill och att allt 

är frivilligt. Forskarna måste också ha ett samtyckeskrav. Detta ger den intervjuade rätt 

att själv avbryta deltagandet om hen känner sig tvingad till att delta eller svara, vilket 

gör att forskarna alltid måste ha ett samtycke från den deltagande. Forskarna måste 

också ta konfidentialitetskravet i beaktning. Med detta menas att om den data som den 

intervjuade ger ifrån sig är känslig, skall den behandlas med tystnadsplikt och inte delas 

med utomstående. Det är också viktigt att följa nyttjandekravet, alltså att det som 

forskarna tagit fram i forskningssyfte ej får delas till kommersiella aktörer 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

De personer som intervjuades för arbetet var handplockade av den primära 

kontaktpersonen/ uppdragsgivaren på Stora Enso. Det blir därför svårt för forskarna att 

till 100% försäkra sig om att de intervjuade inte blev ”tvingade” till att delta i dessa 

intervjuer. I början av varje intervju förklarade forskarna däremot för den intervjuade 

vilken roll denna person har i sammanhanget och arbetet. Den intervjuade fick även 

relevant och övergripande information om vad arbetet handlar om samt vad forskarna 

önskar få information om i intervjun. Efter intervjuerna skickades också 
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sammanställningen av intervjun tillbaka till den intervjuade personen för att 

säkerhetsställa att den data som samlats in under intervjuerna stämde överens med vad 

den intervjuade hade sagt och ville förmedla. Utöver detta har alla insamlade data enbart 

delats med- och får vidare enbart nyttjas av kontaktpersonerna på Stora Enso i form av 

denna rapport.   

 

2.4 Metodkritik 

En metodkritik som kan nämnas är att hela detta arbete inte kan generaliseras för alla 

sorters företag och branscher då fallstudien inriktar sig på ett enskilt företag och då 

området som behandlas är komplext. Dock ser talltimmerprocessen och skogsindustrins 

försörjningskedja i stora drag likadan ut i andra skogsbolag och kan därför generaliseras 

för dessa. En ytterligare kritik till arbetets metodik är att det hade behövt utföras fler 

observationer för att få en komplett bild av varje delmoment i timmerprocessen. Dock 

kunde detta inte uppnås på grund av att arbetets praktiska studie blev framflyttad då 

intervjupersoner tilldelades, och intervjuer utfördes, senare än vad som planerades i 

tidsplanen. Även fler intervjuer hade kunnat utföras för att undersöka olika anställdas 

(med olika befattningar) uppfattningar av försörjningskedjan och timmerprocessens 

moment. Anledningen till varför detta inte uppnåddes var liksom vid observationerna 

tidsbrist.  Att intervjufrågorna skickades efter intervjuerna för korrigering av 

intervjupersonerna kan också kritiseras, detta för att förberedelserna och efterändringar 

kan komma att försköna svaren utifrån frågorna. Alltså att intervjupersonen ger en 

bättre bild av sin del än den faktiska bilden.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att utföra en komplett analysmetod måste även validiteten och reliabiliteten för 

arbetet granskas. Biggam (2008) skriver att valid forskning handlar om att genomföra 

det empiriska arbetet från valet av en övergripande forskningsstrategi till insamling och 

analys av data på ett sätt där forskaren använder metoder och tekniker som är anpassade 

till var och en av dessa aktiviteter. Forskningen skall vara baserad på testade 

forskningsstrategier och datainsamlingstekniker samt innehålla dataanalystekniker som 

alla skall vara lämpliga att använda till den valda forskningen. Dessa måste dessutom 

implementeras korrekt. Trost (2005) skriver att validitet till exempel betyder att 

forskaren vid de kvalitativa intervjuerna skall sträva efter att försöka förstå ett ämne 

eller få veta vad respondenten menar eller sitter inne på för information. 
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Intervjufrågorna skall därför för att anses vara valida fråga kring det forskade ämnet på 

ett sätt så att all nödvändig information kommer fram.  

 

För att erhålla en hög validitet i detta arbete har författarna i största möjliga grad använt 

metoder och tekniker som de anser var mest lämpade för arbetet och intervjuerna. För 

en hög validitet efterfrågades intervjurespondenter som har närmast anknytning till 

ämnet. Författarna har därefter anpassat intervjufrågorna efter respektive persons 

befattning och arbetsområde och har inför intervjuerna format intervjufrågor efter 

arbetets frågeställningar och/eller det som anses relevant och behövligt för att utföra en 

analys.  

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att försäkra sig själv och andra intressenter 

kring forskningen om att resultatet som har presenterats är tillförlitligt. En hög 

tillförlitlighet uppnås således genom att korrekt samt i detalj påvisa den empiriska 

datans ursprung och vad som har studerats. Forskaren skall även utförligt beskriva vad 

den insamlade datan användes till samt vad resultatet blev (Biggam, 2008). Trost (2005) 

menar att en reliabel forskning är den forskning där en mätning är stabil, alltså att en 

utförd mätning skall ge samma resultat som en likadan kvalitativ mätning vid ett annat 

tillfälle.  

 

För att erhålla hög reliabilitet i intervjuunderlaget valde författarna att tillsammans 

anteckna under mötenas gång. Vid eventuella frågor togs det mesta upp direkt vid 

mötena. För att däremot undvika att gå miste om viktig information och se till att det 

som insamlades var korrekt valde författarna att sammanställa intervjuunderlaget och 

gav sedan respondenterna chansen att analysera och korrigera det som eventuellt 

behövde förtydligas eller rättas till. Författarna valde även att inte genomföra någon 

inspelning under mötena då de beslutade att den metoden skulle röra till snarare än 

underlätta intervjuerna.  

 

2.6 Val av presentationsmetod 

Resultatet presenteras som en kartläggning över försörjningskedjan mellan skog och 

industri med detaljer kring värde- och kvalitetsbestämning samt informationsflödet i 

kedjan. Likaså presenteras effektiviseringsförslag och förbättringar som kan göras i 

både det fysiska flödet och informationsflödet. 
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3. Teoretisk referensram 

Teorin för arbetet innehåller en referensram baserad på vad vetenskapliga artiklar och 

böcker säger om de centrala ämnena som undersöks. Avsnittet innehåller även 

definitioner av olika begrepp som behandlas.  

 

3.1 Skogsindustrins försörjningskedja  

På senare år har det skapats ett ökat intresse för planerings- och koordinerings-tekniker i 

skogsindustrin. I skogsindustrins försörjningskedja är de olika operationerna hos 

försörjningsenheterna sammankopplade. Skogen levererar timmer som är nödvändigt 

för produktionen av virke på sågverken, och träflis som erhållits från virkesproduktion 

används vidare för att framställa massa och papper. En dålig timmerkvalitet ger 

lågkvalitativt virke och vidare kommer lågkvalitativt flis att påverka papperskvaliteten. 

Med andra ord kan ett enskilt träd, beroende på dessa karaktärsdrag, direkt påverka 

slutprodukternas kvalitet (Ding et. al., 2005; Harrison et. al., 2004). Eftersom det finns 

ett beroendeförhållande mellan de olika försörjningsenheterna kan brist på samordning 

av deras aktiviteter lätt påverka hela försörjningskedjans lönsamhet. Det är även lätt att 

en försörjningsenhet eller aktör fokuserar på sin egen operation för egen affärs vinning 

och därmed tappar intresse och fokus för resten av försörjningskedjans medlemmar 

(Van Horne et. al., 2006; Bredström et. al., 2004). Definitionen av en försörjningskedja: 

 

Med en försörjningskedja menas en följd av aktörer genom vilka material, information och 

betalningar strömmar. Den syftar till att skapa och leverera värden i form av produkter och 

tjänster och den börjar med råmaterial-leverantörer och slutar med förbrukande slutkunder. 

 

(Mattsson, 2012 s.55) 

I en försörjningskedja måste varje part ha en helhetssyn över vad som är gynnsamt för 

hela försörjningskedjan. Om förändringsåtgärder vidtas av det enskilda företaget, måste 

det även vara till värde för försörjningskedjan som helhet och stärka dess 

konkurrensförmåga på slutkundsmarknaden. Det innebär att agera utifrån slutkunden 

och vad denne anser är till värde för sig. Det är även denne som tillför de enda externa 

betalningsströmmarna till försörjningskedjan och är därmed den som säkerställer att 

framtida värdeförädling och materialflöden kan komma till stånd (Mattsson, 2012). 
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3.2 Innovation 

Den framväxande biobaserade ekonomin anses vara en lovande sektor med 

anmärkningsvärd potential för framtiden och många affärsmöjligheter. Biobaserad 

energi och produkter spelar en viktig roll i samhällets övergång mot en grönare och mer 

biobaserad ekonomi i allmänhet och erbjuder möjligheter till den globala skogsindustrin 

i långa loppet (Näyhä & Pesonen, 2013). Förutom det är skogsindustrin dessutom en 

kapitalintensiv processindustri där investeringar kan uppgå till miljardbelopp. Det 

betyder att industrin har betydande kapitaltillgångar och marknader, men produktions-

kostnaderna är relativt höga och marknader växer ganska långsamt eller till och med 

sjunker. Affärsutveckling inom skogsindustrin spelar därför en stor roll och därmed 

innovation. Drivet för förändring är i stor utsträckning välkänd av många inom 

branschen, men det måste fortfarande skapas nya vägar och processer för framtida 

affärer och produktgenerationer. Det finns däremot svårigheter och hinder vid skapandet 

av nya affärer och utvecklingen av relaterade förändringsstrategier då externa partners 

har stor påverkan på hur skogsindustrin utvecklas (Ottosson, 2011; Näyhä & Pesonen, 

2013). 

Nytänk och innovation av produkter och processer ses därmed som lovande svar på 

många av de utmaningar som skogsindustrin står inför. Genom att förbättra förståelsen 

av begreppet “värdeskapande” från innovativ kunskap kan ledningen utveckla en bättre 

förståelse för sina egna processer. Därmed kan de utveckla bättre verktyg för att 

överföra kunskap så att den används för att skapa ett effektivt värde för skogsindustrin 

(Van Horne et. al., 2006). 

 

3.3 Processflöde 

Varje företag inom skogsbranschen kan ses som en del i ett övergripande flöde. Företag 

som uppnår en flödesförståelse har goda chanser att bli konkurrenskraftiga inom 

skogsindustrin (Lönner & Ershammar, 1996). Mattsson & Jonsson (2013) beskriver 

flöde som förflyttningar av material, råvaror och produkter. I flödet ingår även 

immateriella förflyttningar såsom information. Ett så kallat “idealt” flöde utgörs av 

kontinuerliga materialförflyttningar inklusive förädling från leverantör till företagets 

kunder.   

 

I verkligheten är detta dock inte möjligt då hastigheten på flödets olika moment varierar 

och det sker naturliga avbrott i flödets olika tillverknings- och distributionssteg. Flöden 
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kan därför delas upp i olika delflöden, detta för att skydda det totala flödet från 

störningar. Lager kan då användas för att integrera hela flödessystemet (Lönner & 

Ershammar, 1996). 

 

Ett flöde är en samling sammanhängande aktiviteter, som skapar värde som slutkunden kan 

uppfatta, det vill säga ett arbete som utförs av ett antal företag och som slutanvändaren är villig 

att betala för. I ett organisationsperspektiv kan ett flöde brytas ned i processer, det vill säga en 

serie sammanhängande aktiviteter som skapar värde för företagets kund.   

(Lönner & Ershammar, 1996, s.21) 

 

3.4 Processflödesschema 

En processflödesanalys är en metod som utgör grunden för ett processflödesschema 

genom att detaljerat analysera och dokumentera varje processaktivitet. Aktiviteterna 

märks med hjälp av fem olika symboler som står för fem aktivitetskategorier: operation, 

transport, kontroll, lagring och hantering. I processflödesschemat summeras antalet 

aktiviteter på vardera kategori liksom aktivitetstider och i vissa fall avstånd mellan 

aktiviteterna. I schemat ingår även en kolumn för ifyllning av värdekod (V/I/N/?). 

Denna kolumn står för en värdeflödesanalys som vidare förklaras i avsnitt 3.10.2. Syftet 

med processflödeschemat är att förtydliga processaktiviteter med tillhörande tider, 

avstånd och värdekoder för att synliggöra problem, flaskhalsar eller möjliga 

förbättringar (Olhager, 2013). 

 

3.5 Materialflöde 

Jonsson och Mattsson (2016) skriver att materialflödet är det som anses vara logistikens 

primära flöde. Det är här företagens stora värde skapas och det kräver i många fall 

mycket resurser för att kunna utföras. Råvaror ankommer till tillverkningsindustrin och 

ut flödar färdiga produkter till slutkunderna. Det fysiska materialflödet kan också delas 

upp i olika systemkomponenter- till exempel förflyttningar internt inom anläggningar, 

godstransporter som förflyttar råmaterial/material mellan lager samt tillverkning, liksom 

hantering av material internt på anläggningarna. Cesar et. al. (2009) skriver också om 

materialflöde och menar att det kan ses som ryggraden för ett producerande företag. 

Genom att hålla materialflödet enkelt kan företag korta sina ledtider, öka 

produktiviteten och öka kvaliteten. 
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3.6 Materialflödesschema 

Genom att analysera flödet kan företaget skapa en helhetsbild av produktions- 

verksamheten, detta kan sedan användas för att identifiera olika brister och skapa 

åtgärder för dessa. Med hjälp av en bildillustration kan materialets olika flödesvägar 

visas samtidigt för att sedan skapa den totala processen. Det kan även visa vilka 

aktiviteter som är beroende av varandra (Olhager, 2013). 

 

3.7 Transportsystem 

Vid behov av förflyttningar av material eller gods används transporter som kan ske med 

hjälp av lastbil, tåg, båt, flyg, pall, containrar och liknande. Det uppstår då ett 

materialflöde med hjälp av transportsystemet som finns tillgängligt. Detta flöde är 

enkelriktat då materialet förbrukas efter transport, men med hjälp av de resurser som 

finns till förfogande i transportsystemet skapas ett resursflöde. Det resursflödet 

förbrukas inte efter användning och är därför dubbelriktat (Lumsden, 2006).  

 

Under transport sker inte bara fysiska förflyttningar av gods eller material, utan också 

immateriella förflyttningar. Denna del är påverkad av informationsöverföringen mellan 

transportsystemets olika aktörer där även information angående transportens kvalitet 

och säkerhet finns med. För att ett transportsystem ska bli effektivt bör 

informationsflödet i systemet styra det fysiska flödet. Informationssystem som 

underlättar informationsflödet bör också finnas. Detta kan vara olika typer av 

spårningssystem som hjälper aktörerna att se var godset befinner sig och hjälper även 

till med olika avvikelserapporteringar om detta skulle behövas. Informationssystemet 

bör vara sammankopplat med aktörerna i transportsystemet för att enklare kunna 

säkerhetsställa transporternas kvalitet. (Lumsden, 2006). Nedan i Figur 2 visualiseras de 

två delarna som ingår i transportuppdraget. 

 

 

Figur 2: Transportuppdragets principiella delar.  
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3.8 Information 

3.8.1 Informationsflöde 

Vid ett effektivt materialflöde använder företaget sina resurser på ett effektivt sätt och 

kan möta den efterfrågan som finns på marknaden. Informationsdelning i flödet blir 

därför väsentligt för ett effektivt resursutnyttjande. Företag kan genom olika IT- och 

affärssystem samla in information angående egen tillgänglig kapacitet, leverantörers 

kapacitet, beläggningar och material för att sedan kunna arbeta mot slutkundernas behov 

och efterfrågan. Informationen om den nuvarande och framtida efterfrågan bygger på 

intern information som är samlad från försäljningsstatistik, prognoser, leveransplaner 

och kundordrar (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Vidare bidrar informationsflödet med flexibilitet genom kommunikationskanaler mellan 

olika delar av företaget vilket krävs för att kunna fastslå viktiga beslut samt styrning av 

processer. Genom att styra och kontrollera informationen, dela den inom företaget med 

hjälp av IT-verktyg samt dela den med försörjningskedjans aktörer kan positiva effekter 

uppnås för integrering och styrning av processer. Det kan vara effekter såsom ökad 

produktionskapacitet samt resultat i form av en ökad prestanda som direkt påverkar 

slutkunden (Prajogo et. al., 2018).  Dessutom kan informationsutbyten angående 

kundernas efterfrågan ge avsevärda förbättringar i försörjningskedjan genom att företag 

kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar och god kundservice. En delad information kan 

förutom det leda till att osäkerheten minskar vilket förbättrar möjligheterna att nå bra 

lösningar (Xiande et. al., 2002). 

 

Även Viet et. al. (2018) skriver att informationsutbyten och IT-verktyg påverkar 

försörjningskedjors prestanda. Dock kan informationen i vissa fall vara svår att få 

tillgång till. Därför krävs en ömsesidig relation av tillförlitlighet mellan 

försörjningskedjans aktörer. Det kan även bli dyrt att investera i IT-verktyg vilket gör 

att försörjningskedjans aktörer måste identifiera vilken information som anses 

tillräckligt viktig och värdefull och som kan bidra till bättre beslut inom 

försörjningskedjan. Genom att identifiera rätt information som krävs för dessa beslut 

kan en bättre analys av informationen utföras och därmed utgörs en bättre förutsättning 

för processer och operationer. 
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Andersson & Aronsson (1989) beskriver att den information som finns samlad ska 

ställas i förhållande till den process som den används för och därmed kan 

informationsflödet delas upp i två komponenter: 

1. Produktiva komponenten - det styrda systemet - materialflödet. 

2. Administrativa komponenten - det styrande systemet - materialadministration. 

 

I informationssystemet är det materialadministrationens uppgift att tolka den 

information och omgivning som kommer ifrån det styrda systemet. Med hjälp av detta 

kan sedan en bedömning kring flödets effektivitet göras. Den återförda informationen 

som kommer till det styrande systemet bearbetas och används sedan för att styra 

materialflödet. Informationen som kommer kan både vara intern och extern. Figur 3 

visualiserar detta närmare.  

 

 

Figur 3: Det materialadministrativa styrsystemets informationsflöde. 

 

Med hjälp av materialadministrationen kan informationen även användas till två viktiga 

ändamål, förändring och samordning: 

• Förändringsprocessen - externa händelser som förändrar företagets ställning på 

marknaden måste alltid tas i beaktning. Genom att identifiera externa 

förändringar i förväntningar och behov kan förändringsprocessen utveckla 

materialadministrationen att anpassa sig efter dessa.    

• Samordningsprocessen - internt kunna använda och identifiera hur resurser och 

strukturer kan användas effektivt. Detta kan vara olika prestationskrav på 

avdelningar som ingår i materialflödet (Andersson & Aronsson, 1989). 
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3.8.2 Informationskvalitet 

Mattsson (2012) menar att information kan fungera som ett underlag för analyser och 

beslut. Informationskvalitet som används vid beslutsfattande är alltså avgörande för 

kvaliteten i analyser som görs och för besluten som fattas. På samma sätt blir kvaliteten 

i information som skickas i försörjningskedjan avgörande för effektiviteten i företags 

resursutnyttjande och därmed effektiviteten i materialflödet. Informationskvalitet kan 

betraktas utifrån tre olika dimensioner beroende på om den är korrekt, tidsaktuell eller 

komplett likt Figur 4. 

 

 

Figur 4: Dimensioner av informationskvalitet. 

För att information skall anses vara korrekt måste informationen dels ha hög validitet, 

det vill säga avse det den är avsedd att avse. Informationen måste även vara noggrann, 

det vill säga ha hög tillförlitlighet/reliabilitet. Med det menas att informationen skall ha 

hög säkerhet vad gäller en sannolikhet. För att information skall vara tidsaktuell skall 

den representera tillståndet vid den tidpunkt som informationen skall användas för 

analys och beslutsfattande. Den skall dessutom vara relevant och ha betydelse för den 

aktuella analysen och beslutsfattandet. Informationens värde minskar därmed ju längre 

tiden till informationsmottagaren fördröjs. För att information skall anses vara komplett 

skall det inte föreligga någon informationsbrist, det vill säga att informationen är 

fullständig i vad den kan och bör vara (Mattsson, 2012).  

 

3.9 Kvalitet 

Det finns många samband mellan kvalitet och hur den påverkar företagens lönsamhet. 

Denna kan sedan delas in i intern och extern kvalitet vilka representerar hur kunder 

upplever kvaliteten av företagets processer. Vid positivt utfall på lönsamheten skapas en 

hävstångseffekt som kan användas för att ge företaget ett större kvalitetsgap mot sina 
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konkurrenter. En ökad kvalitet på de interna processerna kan leda till kortare ledtider 

och färre störningar, vilken i sin tur har en direkt påverkan på lönsamheten. (Bergman & 

Klefsjö, 2004) 

 

Hansson (2003) skriver att för att enklare kunna arbeta med kvalitet och dess principer 

kan företag använda sig av Total Quality Management (TQM). TQM strävar efter att 

integrera företagets alla funktioner att arbeta mot samma mål, att möta marknadens 

efterfrågan och företagets mål. Genom att se företagets alla funktioner som processer 

ska företaget sträva efter att ständigt förbättra dessa. En ökad kvalitet i företagets arbete 

på alla plan, från planering till beslutsfattande, hjälper företaget att undvika att fastna i 

återkommande problem, vilket i sin tur ger företaget bättre resultat ekonomiskt, men 

också i ett effektivare arbete. TQM bygger på fem huvudprinciper: ledningens 

delaktighet, faktabaserade beslut, ständiga förbättringar, kundfokus och processfokus. 

Dessa beskrivs som en helhet med TQM i Figur 5 Nedan.  

 

 

Figur 5: Beskrivning av Total Quality Management med de fem huvudprinciperna.  

 

Sahoo & Yadav (2018) tar i sin artikel upp sambandet mellan TQM och en ökad 

prestanda och hur företag ska arbeta för att uppnå detta. Det poängteras dock att en 

engagerad ledning är avgörande för en lyckad implementering av TQM. Ledning, chefer 

och anställda i bestämmande roll måste få en förståelse för TQM och dess påverkan för 
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att sedan kunna förmedla ut detta till företagets anställda i form av mål och ökad 

prestanda med förståelse kring processerna. Genom att arbeta med strategisk planering 

för att utforma visioner kan företaget utvecklas och starkare konkurrensfördelar kan 

erhållas. Likaså kan gemensamma förändringsarbeten med företagets anställda göra att 

dessa känner sig delaktiga i beslutstagande som berör företaget.  

 

3.10 Värdeskapande aktiviteter 

3.10.1 Värdekedjan 

Andersson & Larsson (2006) förklarar att kundvärdet, produktegenskaper och 

aktiviteter står som tre centrala koncept för effektivt värdeskapande. Genom att 

identifiera vad slutkunden anser är värdefullt, förvandla det till produktegenskaper och 

vidare konfigurera aktiviteter kan företag uppnå höga värden för den kunden till låg 

kostnad och därmed uppnå större konkurrensfördelar. 

 

Sathre & Gustavsson (2009) menar att tillverkningsprodukter med större mervärde för 

kunden allt oftare ses som ett strategiskt mål inom skogsindustrin. Det totala värdet 

skulle till exempel öka vid samproduktion av flera produkter från ett enda råmaterial. 

Alltså är det en fördel att av ett råmaterial kunna tillverka flera olika produkter.  

 

Ett starkt besläktat begrepp till försörjningskedjan är den så kallade värdekedjan. I varje 

företag bidrar varje funktion eller aktivitet till företagets förmåga att konkurrera med, 

eller i vissa fall differentiera sig från, andra företag inom samma bransch. Ett sätt att 

illustrera företagets olika funktioner och aktiviteter är genom att använda den så kallade 

värdekedjan som bland annat visar hur aktiviteterna är sammanbundna med varandra 

(Lumsden, 2006). 

 

Med värdekedja avses alla de aktiviteter i ett företag som adderar värde till de produkter och 

tjänster som företaget säljer till kunder på marknaden.  

(Mattsson, 2012, s.59) 

Aktiviteterna delas upp i två kategorier: primära och stödjande. Mattsson (2012) menar 

att de primära aktiviteterna omfattar det operativa flödet i ett företag, det vill säga; 

anskaffning, värdeförädling genom tillverkning och service, utleverans, försäljning samt 

efterleveransservice. De stödjande aktiviteterna omfattar alla indirekt värdeadderande 
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aktiviteter som behövs för att säkerställa det operativa flödet, det vill säga; de aktiviteter 

som behandlar företagets infrastruktur samt produktutveckling och resursadministration. 

3.10.2 Värdeflödesanalys 

Förutom primära och stödjande aktiviteter, presenterar Olhager (2013) en 

värdeflödesanalys. Den görs framför allt för att kartlägga nuläget och syftar till att se 

vilka steg i produktionssystemet som är värdeskapande och vilka som inte är det, samt 

vilka som i dagsläget ses som nödvändiga. I denna ingår fyra mer specifika kategorier 

för att urskilja aktiviteter och med hjälp av det kan företag lättare effektivisera en 

process eller ett flöde. De fyra aktivitetskategorierna som presenteras är följande: 

• Värdeskapande (V) - när värde tillförs produkt eller kund, till exempel 

bearbetning av råmaterial eller montering av halvfabrikat och detaljer, alltså 

aktiviteter som skapar en formförändring på produkter och bidrar till 

slutprodukten. 

• Nödvändiga icke värdeskapande (N) - tillför i sig själv inte ett värde till 

produkten eller kunden men är nödvändig för att värdeskapande aktiviteter ska 

kunna utföras, till exempel nödvändiga längre transporter, observationer, och 

viss administration. 

• Icke värdeskapande (I) - när värde inte tillförs produkt eller kund, till exempel 

lagring, mindre förflyttning och administration. 

• Okänd värdeeffekt (?) 

 

Till värdeflödesanalysen kan det därför vara lämpligt att utgå ifrån följande tre frågor: 

• Vilka aktiviteter skapar värde? 

• Vilka aktiviteter är överflödiga? 

• Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna? (Olhager, 

2013).  

 

3.11 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Slöseri, eller icke-värdeskapande, är motsatsen till vad som anses vara en 

värdeskapande aktivitet och är ett begrepp som ofta nämns i LEAN. Enligt Sörqvist 

(2004) är LEAN en sammanställning på olika strategier och filosofier som ska hjälpa 

organisationen att arbeta resurssnålt, kundorienterat och på så sätt bli effektivare. 

Caldera et. al. (2017) påvisar detta och förtydligar att LEAN-verktyg kan skapa bättre 
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kundvärde genom att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och effektivisera 

materialflöden. Slöseri innebär alla de aktiviteter som inte tillför värde till slutprodukten 

såsom: 

• Överproduktion- produktion av fler detaljer än kunden efterfrågar, eller sker 

utan att efterfrågan finns.  

• Väntetider- maskiner, utrustning, transport, verktyg eller liknande finns inte 

tillgänglig i rätt tid och produkter får vänta.  

• Överbearbetning- bearbetning av en produkt mer än vad kunden kräver och är 

villig att betala för.  

• Transporter- onödiga förflyttningar av produkter mellan arbetsstationer som 

skulle kunna slås ihop eller lokaliseras närmare varandra. 

• Lagerhållning- de lager och lagertider som är utöver det absolut nödvändiga för 

att möta behov. 

• Rörelser- operatörer som utför rörelser för att hämta material, verktyg eller för 

att få hjälp eller utför arbete med bristande rörelseekonomi. 

• Defekter- fel i arbetsinstruktioner, under tillverkning eller under leverans.  

• Oanvända resurser- resurser som finns tillgängliga, men som inte används.  

• Resurser som används på fel sätt- resurser som inte används till eller på det sätt 

som var avsett blir bortslösade (Olhager, 2013; Lumsden, 2006). 

 

3.12 Ledtid 

3.12.1 Tidsreduktion 

Oskarsson et. al. (2013) tar upp tidsrelaterade nyckeltal som används vid analys av olika 

typer av flöden. Alla materialflöden drivs av olika order- och leveransprocesser och den 

tid som uppkommer mellan orderläggning och erhållen leverans kallas processens 

ledtid. Uträkningen av ledtid sker genom att registrera tiden då orderläggning sker och 

den tiden då leverans sker, enklast sker detta per automatik genom planeringssystem. 

Denna tid kan sedan ställas i förhållande till den utlovade ledtiden till kund. Lumsden 

(2006) beskriver också att reducerad ledtid ger ekonomiska fördelar i form av högre 

intäkter på sikt, detta då minskad ledtid ger en hög leveransservice.  
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3.12.2 Ledtidsanalys 

Vidare beskriver Oskarsson et. al. (2013) hur företag genom att utföra en ledtidsanalys 

kan minska den totala tiden i ett material- och informationsflöde. Genom att göra en 

grundläggande kartläggning av flödet kan mål tas fram för reduktionen av tiden. 

Generellt handlar ledtidsanalys om att hitta andra lösningar.  

3.12.3 Aktiv och passiv tid 

Företaget kan sedan med hjälp av flödeskartläggningen kategorisera de aktiva och 

passiva aktiviteterna. Aktiva är då någon form av arbete utförs: skördning, transport 

inmatning av olika data osv. Passiv tid är då produkten befinner sig på buffertplatser, 

lager eller när ärenden inte behandlas och ligger på “vänt”. Fokus bör ligga på den 

passiva tiden då den oftast tar upp väsentligt mycket mer tid av den totala tiden i flödet. 

Lumsden (2006) menar att 95-99,5% av den totala tiden i processen består av 

väntetider. Detta kan bero på att det saknas balans i bearbetningstider, transporttider och 

väntetider. Vidare förklarar Olhager (2013) vad som kallas för värdeskapande 

ledtidsandel. Det är den andel mellan den värdeskapande tiden i förhållande till den 

totala genomloppstiden. Regelmässigt landar resultat i 0,05-5 %. Alltså att den totala 

värdeskapande tiden av hela genomloppstiden ligger på fem promille till fem procent. 

Formeln för uträkningen ser ut likt nedan: 

 

(Olhager, 2013, s.466) 

 

VLAi = värdeskapande ledtidsandel för produkt i (talltimmer), G = genomloppstid och tij 

= bearbetad i resurs j för produkt i (talltimmer). Täljaren summerar den rena 

bearbetningstiden per produktenhet.  

 

3.13 Digitalisering 

Genom ny informationsteknik (IT) kan företag idag effektivisera sina logistiksystem, 

detta med hjälp av olika affärssystem, EDI (Electronic Data Interchange), internet och 

automatiserade identifieringsprocesser. För företag betyder detta starka 

konkurrensfördelar då logistiksystem blir effektivare, men också att tjänsterna blir 

säkrare och mer kostnadseffektiva (Fredholm, 2006).   
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Mobil datakommunikation och positionering är två av verktygen där det finns stor 

potential. Genom sammankoppling av mobil och internet kan företaget idag använda 

telefonerna till dataöverföring. Denna data kan möjliggöra digital sändning av allt från 

kartor och körorder till olika typer av avvikelser eller statusuppdateringar på transport 

och gods. Fredholm (2006) skriver att mobilkommunikation möjliggjort att viktig 

information angående körningar snabbt kan komma ut till chaufförerna. Detta har i sin 

tur resulterat i mindre onödiga körningar, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp och 

bättre lönsamhet.  

 

3.14 Automatisk rapportering och uppdatering 

Mattsson (2012) skriver att automatisering är olika typer av teknologier med förmågan 

att värdeförädla. Dessa teknologier kan vara mekaniska, elektroniska eller datoriserade 

system som kräver små insatser av människor. Begreppet är vitt och kan appliceras på 

olika typer av automatiseringar. Vid administrativa automatiseringar sker arbetet i 

affärssystem där information är det som automatiseras. Inrapportering, mottagning, 

uppdatering och behandling av information är exempel på det som behandlas i 

systemen.  

 

Vid inrapportering finns det två huvudsystem, ett för identifiering och ett för 

inskanning. Normalt sker detta inte helt per automatik utan kräver kompletterande 

arbetsutförande. Den automatiska inrapporteringen innefattar inläsning av meddelanden 

(data) som sedan automatiskt tolkas genom systemet. Det sker enklast genom 

streckkoder eller RFID (radio frequensy identification). RFID är en teknik som med 

hjälp av små mikrochips kan användas för att lagra information. Denna information kan 

sedan med hjälp av radiovågor läsas av med en avläsare. Informationen sänds sedan 

vidare till dator för behandling.   

Genom att transaktionshändelser automatiseras, reduceras de mänskliga arbetsinsatserna 

ytterligare. System kan då arbeta helt efter vad som planeras och endast när avvikelser 

sker krävs att människor ingriper, denna metodik är vanligast vid lager in och uttagning, 

produktionsrapportering samt operationers start och avslut.    

 

Behandlingen av informationen kan delas in i tre olika system: beslutstödjande, 

rådgivande och beslutsfattande.  
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• Beslutsstödjande system är system som hjälper företagets olika affärsprocesser. 

Detta kan vara olika transaktionshändelser samt data som bearbetas och 

sammanställs.  

• Rådgivande system används för att sammanställa information och därefter ge 

förslag till berörd avdelning till hur de kan agera, detta kan till exempel vara 

prognoser. 

• Beslutsfattande system utgör den del av system som kan utföra och ta beslut 

utifrån ett uppsatt regelverk. Detta kan vara användning av prognoser för 

materialplanering. (Mattsson, 2012) 

 

3.15 Konkurrensfördelar 

För att kunna analysera den påverkan logistikens strategi har på konkurrensfördelar 

anser Björnland et. al. (2001) att företag först måste avgränsa och bestämma 

materialflödes segmentet. Genom att segmentera flödet kan företag ta fram olika 

strategier, värdera möjligheter och krav. Genom dessa aktiviteter kan sedan en 

bedömning göras för att kolla på de möjligheter som finns för att strategiskt använda 

logistiken och dess system för konkurrensfördelar. Vanligtvis delas den strategiska 

betydelsen in i två viktiga beståndsdelar: 

1. Unique driver - i den utsträckning logistiken ger företaget konkurrenskraft 

gentemot sina konkurrenter, detta kan vara i olika logistiska prestationer som 

kortare leveranstider och säkrare leveranser. 

2. Cost driver - hur stor del av den totala kostnaden är logistik.   

 

Dessa är två beståndsdelar som har stor betydelse för företagets värdeskapande 

processer. Det strategiska arbetet får en större betydande roll ifall stora delar av 

företagets konkurrenskraft vilar på logistiska axlar, eller om stora delar av den totala 

kostnaden läggs på logistik (Björnland, et. al., 2001) 
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4. Empiri 

Detta avsnitt står för en nulägesbeskrivning över företaget i dagsläget. Empirin 

behandlar således Stora Ensos arbete, försörjningskedjan i helhet samt 

talltimmerprocessen i detalj.  

 

4.1 Stora Enso Skogs försörjningskedja 

Från de flesta intervjuerna har respondenterna förklarat att Stora Enso har påbörjat ett 

organisatoriskt LEAN-arbete där samtliga i ledningen har påbörjat utbildningar inom 

begreppet LEAN. Detta för att likt många andra branscher och företag anamma 

specifika verktyg och tankesätt som skall bidra till ständiga förbättringar, minskade 

slöserier och en långsiktig lönsamhet. Med det menas att detaljerat arbeta med 

förbättringsarbeten i de processer som på något sätt används inom Stora Enso och som 

bidrar till ett värde för slutkunden.  

 

I nuläget flödar talltimmer igenom tre olika processer i följande ordning: avverkning, 

transport och inmätning som tillsammans blir en total talltimmerprocess. Det är dessa 

tre processer inklusive aktörer som står för den totala försörjningskedjan mellan skog 

och industri. För att kartlägga denna försörjningskedja och process är 

nulägesbeskrivningen utförd med fokus på att beskriva talltimmerprocessens fysiska- 

och informationsflöde. 

 

Innan avverkning skall ett träd i genomsnitt vara 70-80 år gammalt, men i stora drag 

sker avverkning när träd är mellan 55-110 år gamla. Dock kan det enskilda trädets 

volym variera kraftigt oavsett ålder då varje träd växer individuellt och beroende på den 

omgivande miljön. Avverkning av en skogstrakt sker på merparten av träden och inte 

genom urval av deras volym då avverkningen skall skapa en så kallad föryngringsyta. 

Föryngringsytan förbättrar förutsättningar för snabb tillväxt av nya träd. Avverkningen 

resulterar således i en sammansättning av en mängd träd med olika diametrar och 

höjder. Det är sedan utifrån de dimensionerna tillsammans med vilket 

användningsområde och till vilken slutprodukt trädet skall bidra till, som avgör vilket 

sortiment det skall tillhöra. Avverkning sker alltså beroende på den skog som finns i 

nuläget då skogen är planterad för 70-80 år sedan. Det är således ingen beställningsvara 

som i andra branscher.  
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4.2 Talltimmerprocessen 

4.2.1 Avverkningsprocessen 

Avverkningsprocessen påbörjas genom att försörjningsansvarig Lars Johansson på Stora 

Enso Skog gör en avverkningsplan. Försörjningsansvarig får då utifrån slutkundens 

behov reda på hur mycket talltimmer som behövs och skall avverkas för en specifik 

produkt. Kunden kan då exempelvis bestämma att den enbart vill ha stockar i ett 

intervall med 20-40 cm i diameter, med andra ord talltimmer med större diameter. 

Försörjningsansvarig som skall förmedla kundbehovet kan då använda två sortiment för 

talltimmer; talltimmer klen (TTK) eller talltimmer normal (TTN) där TTK är talltimmer 

med mindre diameter och TTN är talltimmer med större diameter. Dessa mätetal 

används även i affärssystemet SCOOP där bland annat avverkningsvolym/dag (av TTN 

eller KTT) och statusuppdatering informerar de olika aktörerna i försörjningskedjan. 

Nedan visar Figur 6 ett diagram över hur stor volym talltimmer som har inkommit till 

Ala sågverk Januari-Maj år 2018, vilket skapar underlag för framtida prognoser.   

 

Figur 6: diagram över inkommen volym Januari till Maj.   

 

Diagrammet presenterar faktiska siffror i realtid. Av siffran uppe i högra hörnet kan 

utläsas att det har inkommit 245.886 m3 talltimmer till Ala under perioden Januari-Maj. 

Y-axeln på kurvan representerar vilken volym i m3 som inkommit och X-axeln visar 

olika stockdiametrar som därmed blir till olika timmerklasser. Varje stapel representerar 

alltså en timmerklass som är bestämd med avseende på stockarnas diameter och 
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diagrammet beskriver vilken av dessa som efterfrågas mest av kunder eller inkommer 

till Ala sågverk. Med detta menas att diagrammet kan skilja mycket beroende på vad 

som finns tillgängligt i skogen, alltså vad som avverkas. En timmerklass kan till 

exempel benämnas ”Tall19” där stocken är en tall med 190-199 mm i diameter. Detta 

produktintervall på 9 mm används på grund av att stockens diameter aldrig kan 

säkerställas och att kvaliteten varierar beroende på trädets ålder, krokighet, invändig 

kvalitet och längd. Kurvan ser däremot annorlunda ut beroende på hur råvarubasen 

(skogen) ser ut, det vill säga hur mycket som finns tillgängligt av varje timmerklass.  

 

Avverkningsplanen utgör således en volymbeställning som skickas till 

produktionsledningen och innan avverkning stämmer försörjningsansvarig av med 

produktionsledningen och bestämmer på vilket skogsområde som avverkning skall ske. 

 

För Ala sågverk kan till exempel Dalälvsområdet väljas. Produktionsområdeschef 

Göran Hylander som ses som produktionsansvarig väljer därifrån på vilken skogstrakt 

som avverkning skall ske. Produktionsbeställningen utgår ifrån en produktionsprognos 

som görs tre gånger per år och som ger en produktionsplan för de kommande 12 

månaderna. Prognosen ger underlag för produktionskapaciteten, alltså vad som är 

möjligt att producera per månad. Därefter stämmer produktionsansvarig av med 

planeringspersonalen om vad det finns för potential ute i skogsområdena och kan utifrån 

det lägga ett avverkningsönskemål. Utifrån detta görs en analys över vad som från 

början är sagt kan göras och vad som planeringen sedan har bestämt kan göras. 

Prognosen skickas sedan till företagsledningen som skickar tillbaka en återrapport att en 

analys är gjord. Om produktionsplanen sedan blir godkänd görs månadsbeställningar 

med en matris som beskriver hur mycket volym som skall levereras till respektive 

industri. Timret är alltså alltid destinerat mot ett enskilt sågverk, i detta fall Ala. 

 

När produktionsplanen är komplett och godkänd kan avverkning påbörjas. 

Produktionsledaren (Martin Rot) skall därmed bestämma vilka och antalet maskiner 

(skördare och skotare) som är bäst lämpade för avverkningsarbetet och installerar 

därefter en apteringsspecifikation (instruktion för hur Ala sågverks önskemål översätts 

till hur skördaren skall dela in träden i stockar). Bild 1 och Bild 2 visar hur skördare och 

skotare ser ut på närmre håll. 
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Bild 1: Skördare vid avverkningsplats. 

 

 

Bild 2: Skotare vid väg.  

Apteringsspecifikationen skickas tillsammans med information i form av kartmaterial, 

angivelse av skogstrakt, skogsägare och till vilken industri som timmer skall skickas 

samt viktig miljöinformation till skördare. Skördarföraren får dessa digitalt via en dator 

i skördarfordonet och ser således vad som ska produceras till Ala sågverk. Skördaren 
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avgör vad som skall bli till timmer eller massaved och aktiverar således prislistan för 

skogstrakten. Prislistan hjälper skördarens mätaggregat att räkna ut så att stocken sågas 

med en längd så exakt som möjligt för kundens behov eller för den produkt som den 

skall transformeras till. Detta genom att skördarens mätaggregat oavbrutet mäter 

timmerstockens diameter, avsmalning och längd, det vill säga timmerstockens volym. 

Det är även denna mätning som avgör timmerstockens första värde.  

 

Däremot förklarar Martin att det ingår i skördarförarens rutiner att två gånger per dag 

utföra kontrollmätningar för hand med en så kallad klave för att säkerställa att 

aggregatets mätningar är korrekta. Det är sedan med hjälp av datorn som skördaren kan 

avgöra vilken längd stocken skall ha. Längden kan dock behöva kortas ner beroende på 

stockens krokighet eller skador på stocken. Bestämda kvalitetsmått avgör om stocken är 

godkänt avkapat i förhållande till den bestämda längden. Själva avsågningen får då 

differera mellan 0-9 cm vid den tänkta längden. Mätaggregatet kan däremot inte avgöra 

var i timmerstocken som invändiga kvistar finns. Skördaren kan även avgöra viss 

kvalitet på timret, om den exempelvis har en röta (förruttning) vilket kan synas direkt 

efter avverkning. Då kan skördarmaskinen markera den timmerstocken med blå eller 

röd färg för att senare signalera till skotaren att stocken innehåller röta. Färgmarkering 

kan även göras på timmer som ingår i timmerklassen TTK för att sortera efter det 

specifika sortimentet.  
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Bild 3: Skördare avverkar en gran som faller mot marken. Skördaraggregatet håller i 

stocken under hela avverkningen.  

 

 

Bild 4: Skördare sågar trädet i stockar enligt datorns förslag baserat på prislista. 

Stockar läggs i skogslager. Knivar skär sedan av grenar och ris som läggs i gemensam 

hög.  
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Efter skörd sorteras timmerstockarna på ett så kallat skogslager. Det är de timmerhögar 

som läggs i skogen för att vidare hämtas av skotare. Dessa sorteras beroende på om 

stockarna är avsedda för timmer eller massaved samt efter TTK eller TTN, men däremot 

inte efter längd. 

 

 

Bild 5: Flera olika skogslager som väntar på skotning. 

 

Sedan hämtar skotaren timret och placerar det på avlägg vid väg. Här ser skotaren vad 

det är för timmerklass och om stocken till exempel har en röta (förruttning). Avläggen 

innehåller således olika längder och dimensioner, men det mest väsentliga är att hela 

avlägget skall till samma industri (Ala sågverk). Det kan alltså ligga olika avlägg vid 

vägen som skall till olika industrier. När timret väl ligger på avlägg skall även skotaren 

märka det med vältlappar för att avgöra hur stor volym som ligger på varje avlägg. 

Varje vältlapp skall representera cirka 10m3. Detta för att transportföretaget skall kunna 

veta hur många transportbilar som behövs för varje avlägg.  
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Bild 6: Skotare lastar av stockar på väglager.  

 

 

Bild 7: Väglager med olika avlägg för olika sortiment och olika kunder.  
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Bild 8: Sortiment med TTN med påsittande vältlapp.  

 

 

Bild 9: Detaljerad bild av vältlappen och vad den innehåller för information.  
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Efter att skotaren har lämnat timret ger skotarföraren ut rapporter om volym med hjälp 

av SCOOP. Dessa uppgifter kan därmed läsas av utav produktionsledningen, 

transportledningen samt försörjningsansvarig på Stora Enso Skog efter varje arbetspass. 

Vid denna volymbestämning kan skotaren inte veta exakt hur stor volym som finns på 

avlägget utan anger då detta med en viss marginal för att hellre ange för lite än för 

mycket. Detta menar Göran är för att personen inte vill vara ansvarig för en ”saknad” 

volym ifall volymen vid avlägget inte stämmer överens med sågverkets inmätta volym. 

Här vill Göran försöka se till att alla skotare anger så exakt volym som möjligt för att 

underlätta transportplaneringen. Visionen är att möjliggöra att exakt volym kan anges 

och detta skulle kunna möjliggöras genom automatsändning på timmervikten med hjälp 

av att använda vågen som finns på skotarens kran. Denna våg används för tillfället för 

att anpassa lasten efter viktgränsen. Genom att använda vågen till automatsändning kan 

produktionsledningen sätta bestämmelser att skotaren alltid skall köra med maxlast för 

varje skotning, det vill säga om skogstraktens miljö tillåter. Om skotaren av någon 

anledning skulle köra med mindre last kan även det läsas av via automatsändning.  

4.2.2 Transportprocessen 

Transportprocessen påbörjas genom att transportledningen och transportledare Fredrik 

Sigvardsson får information via affärssystemet SCOOP om produktionsstatusen för en 

skogstrakt, det vill säga om avverkning eller skotning är i ett väntande, påbörjat eller 

avslutat skede. När avverkning och skotning är avslutad vet transportledningen till 

vilken trakt som transport skall skickas. Förutom statusuppdateringar visar SCOOP 

bland annat information om timmerklass, volym, placering och tid. För ytterligare 

information som de olika parterna i timmerprocessen vill förmedla kan det läggas in 

kommentarer i systemet på en specifik produktion eller transport.  

 

För transporterna samarbetar Stora Enso Skog bland annat med de externa parterna 

Westan Logistik, Lots, Dalafrakt och VSV Unite Logistics. För Dalälvsområdet sköter 

Westan Logistik transporterna och i Stora Ensos kontrakt med Westan förklarar Fredrik 

att de ställer krav på att transportkapaciteten ska matcha den producerade volymen. Med 

detta menas att Westan ska välja lämpligt antal bilar med chaufförer som kan utföra 

arbetet på bästa sätt.  
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Efter avslutad produktion beställer således transportledningen en transport från Westan 

Logistik och skickar en körorder med uppgifter om bland annat producerad volym och 

var volymen är placerad. Örjan Olsson som är transportledare på Westan Logistik väljer 

därmed vilka och antal transportörer som skall utföra transportuppdraget. Därefter kör 

valt antal transportörer till produktionsplatsen och väglagret som Westan har fått 

information om. En lastbil kan lasta och transportera cirka 10m3. Om en transport inte 

får ihop en maxlast menar Örjan att denna kan köra till en annan trakt för att maximera 

resursutnyttjandet och effektivisera transporten.   

 

En transport kan antingen bestå av exempelvis tio lastbilar med en separatlastare eller 

med en lastbil med kran ovanpå flaket. Det är sällan som kranbilar och lastbilar 

samarbetar genom att kranbilar hjälper till med lastningen på lastbilar. Det ses mer som 

en lösning som tas till i särskilda fall där det anses nödvändigt. Fördelen med kranbil 

menar både Fredrik och Örjan är att det är flexibelt och smidigt vid transport av mindre 

volymer då det är två funktioner på en bil. Nackdelen är att en kranbil inte kan lasta lika 

mycket volym. Fördelen med gruppbilar och separatlastare menar Fredrik är att de kan 

transportera mer volym, det är billigare samt går fortare. Nackdelen är dock att det inte 

är lika smidigt. 

 

Bild 10: Transport i form av en kranbil lastar på avlägg från väglager. 
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När transporten väl är framme på skogstraktens väglager lastas avlägget på bilen med 

hjälp av en kran och sedan binds timmerstockarna fast med band av chauffören.  

 

När transportören har lastat på timret kan denne använda TimberTime. Det är en mobil 

applikation som ägs av SDC (Skogsbrukets Datacentral). Den används främst av 

transportörer för att boka in en tid för timmerlossning på industrin (Ala sågverk). Det är 

ett smidigt sätt att planera och effektivisera inflödet av timmer och möjliggör ett 

effektivare resursutnyttjande då även industrin kan planera utefter hur mycket som 

levereras in till industrin.   

 

Därefter kör transporten mot Ala sågverk för att lämna det beställda timret. Det finns 

ingen information om statusuppdatering i SCOOP för transporten om när timret har 

lagts på bilen eller var transporten befinner sig. Det är först vid ankomst vid industrin 

som nästa informationspunkt anges.  

4.2.3 Inmätningsprocessen 

Figur 7 beskriver talltimrets flöde genom inmätningsprocessen på Ala sågverk med 

beskrivning av de olika stationerna som talltimmer passerar.  
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Figur 7: Karta med beskrivning av talltimrets fysiska flöde och inmätningsprocess på 

Ala sågverk. Bild hämtad från Google Maps. 

 

Lars förklarar att processen börjar med att timret inkommer med transport till 

inmätningsstationen där transportören anmäler sitt namn, företag, transportsträckan som 

är körd, timrets skattade volym samt ursprung (det vill säga den ursprungliga 

leverantören). Därefter får transportören en kvittens på att personen i fråga har utfört 
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transporten. Sedan lossas lastbilen och talltimret läggs på det osorterade operativa 

lagret. Varje lastbil har cirka tre partier som utgör en batch (lastbilslast). Detta är det 

lastbilen lastar av och blir en del av det operativa osorterade lagret. Detta lager håller en 

dags timmersorteringskapacitet, det vill säga att det har en lageromsättningshastighet 

(LOH) på en dag. Detta motsvarar en volym på 4000 m3. Från det operativa lagret 

hämtas timret av en truck som transporterar det till en inmätning och sortering där en 

person från VMF (virkesmätningsförening, en oberoende part) gör en 

kvalitetsbestämning och kvalitetssäkring på vardera timmerstocks diameter, längd och 

invändig kvalitet. VMF ansvarar att mätningen följer virkesmätningslagen. Genom 

denna mätning går stockarna på ett band med hastigheten 120 m/min vilket motsvarar 

20-25 stockar/minut. Stockens diameter och längd fastställs med hjälp av en mätram, 

men kvaliteten på stocken fastställs visuellt av tjänstemannen inom VMF. Röntgen 

används därefter som en ett kompletterande verktyg till VMF-mätningen för att 

säkerställa och sortera stockarna utifrån invändig kvalitet. Med invändig kvalitet menas 

kvaliteten utifrån invändiga kvistars kvalitet, alltså ifall kvistarna i stocken håller solid 

och frisk kvalitet eller har en röta. Med hjälp av röntgen och mätramens angivna 

diameter och längd hamnar stocken i en särskild timmerklass.  

 

Den invändiga kvaliteten som har mätts fastställs efter fyra kvalitetsklasser för att ge en 

säker och opartisk bedömning på stockens kvalitet i syfte att avgöra pengavärdet som 

skogsägaren skall få i sin utbetalning. Lars beskriver fyra olika klasser som en 

timmerstocks invändiga kvalitet kan delas upp i, dessa är: 

  

1.      Fin rotstock (håller högsta kvalitet) 

2.      Frisk kviststock (håller näst högsta kvalitet) 

3.      Övrig stock (alla andra stockkvaliteter förutom de tre andra klasserna) 

4.      Ful kviststock (-med torra/ruttna kvistar eller krokig stock) 

  

Vidare beskriver Figur 8 hur två lika gamla träd dels kan skilja i längd och invändig 

kvalitet men som även kan ge olika typer av stockar. Genom att till exempel titta på den 

tredje stocken i tallen till vänster (frisk kviststock) och den första stocken i tallen till 

vänster (fin rotstock) kan ses att stockarna har samma diameter och längd. 
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De olika delarna i varje träd beskriver olika stockar och vilken skala av invändig 

kvalitet de har baserat på kvalitetsklasserna ovan. Den översta stocken i trädet har en 

kvalitet som medför att stocken oftast går till massaved och de undre stockarna går till 

sågverk om kvalitetsklassen tillåter. För att förklara hur kvaliteten på en tall kan 

urskiljas med dessa fyra klasser visar tallen till vänster en demonstration av var de fyra 

klasserna är i förhållande till olika delar av en tall. Den bästa invändiga kvaliteten som 

benämns ”fin rotstock” (1) finns oftast längst ner i tallen. Däröver kommer den ”ful 

kviststock” (4) som exempelvis kan vara en stock med sämre invändig kvalitet, alltså 

med torra eller ruttna kvistar. Därefter kommer den näst bästa stockkvaliteten som kan 

benämnas som ”frisk kviststock” (2). Denna stock har bättre invändig kvalitet, alltså 

kvistar som är friska och solida.  Högst upp i tallen finns den stockkvalitet som 

benämns som ”övrig stock” (3) och som ofta används till massaved. Dessa fyra klasser 

förklaras vidare med hjälp av Figur 8. 

  

 

Figur 8: Beskrivning av hur kvalitet urskiljs i en tall samt hur två lika gamla träd kan 

skiljas åt i längd och invändig kvalitet. 
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Efter kvalitetsmätningen berättar Lars att de olika stockarna styrs ut i diverse så kallade 

”fack” med olika timmerklasser där varje stock får ett timmerklassnummer baserat på 

kvalitet, längd och diameter. I varje fack ligger alltså likadana stockar med samma 

timmerklassnummer. Det viktigaste mätetalet anses vara diametern då det är den som 

avgör hur stocken kan sågas och bidra till slutprodukten. 

  

Från diverse fack transporteras timret med truck till det så kallade sorterade lagret och 

läggs i vältor timmerklassvis där varje timmerklass har två vältplatser. Det sorterade 

lagret fungerar som en buffert innan sågning. Detta lager omsätts enligt FIFO-metoden, 

det vill säga att det timmer som först har lagts på lagret är även det som först kommer 

lämna lagret och vidare transporteras till såglinan. I vissa fall transporteras timret direkt 

från fack till såg utan att läggas i lager. Det sker i samband med när just den 

timmerklassens produkter är i sågen för tillfället. De timmerklasser som omsätts mest 

frekvent är de stockarna med diametern 20-22 cm medan de stockarna eller batcherna 

med 14 eller 40 cm i diameter omsätts mindre frekvent. 

  

Lars förklarar vidare att träd som råvara är en färskprodukt och speciellt under 

vegetationssäsongen finns risk för blånadssvamp- och insektsangrepp vid längre 

liggtider på lagren. Under höst- och vintersäsongen har trädet däremot sin viloperiod 

och kvaliteten i trädet förändras inte.  

  

Vid sågverket finns två olika såglinor, en för grovt timmer och en för klent timmer och i 

samband med dessa såglinor går timmerstockarna in i barkmaskinen som ”skalar av” 

barken från stockarna. Barken skickas till ett annat utrymme för att eldas och som sedan 

återkommer till sågverket som ånga som bidrar till värme i lokaler och till torkprocessen 

för att torka trävarorna. Från barkmaskinen går stockarna vidare in i sågen och delas 

sedan upp i det tänkta produktsortimentet. Sedan måste virket torkas och torktiden 

varierar mycket beroende på varje plankas dimensioner. Tiden kan variera allt ifrån två 

dagar och upp till tre veckor. Efter torkning går virket in i ett så kallat justerverk där det 

utförs en sista färdigställning på virket. Därefter paketeras det färdiga virket och 

levereras därifrån antingen direkt till slutkunden eller läggs på färdigvarulager. 
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4.3 Stockutyttjandet 

Lars beskriver vidare att för att få ut maximal lönsamhet på varje timmerstock 

optimeras sågutbytet vilket innebär att hänsyn tas till skapandet av timmerklasser utifrån 

toppdiameter under bark “m3 toub”. Med denna som utgångspunkt kan en bestämmelse 

göras för hur stocken ska sågas för att få ut så mycket trävaror som möjligt på den 

volym som finns. Detta kan till exempel göras likt Figur 9 nedan.  

 

 

Figur 9: Exempel på hur en timmerstock kan utnyttjas för virkesproduktion. 

 

Av det totala stockutnyttjandet går cirka 52% till plankor, 23% till flis, 15% till spån 

och 5% till torr flis. De resterande 5% försvinner genom torkförluster då virket krymper 

när det torkar. Det är dessa procentandelar som optimeringen bygger på. 

 

4.4 Digitaliseringsverktyg 

Innan avverkningsprocessen startar tar Stora Enso hjälp av digitaliseringsverktygen 

laserskanning från flygplan och högupplösta bilder från satellit via exempelvis Google 

Maps. Det är verktyg som till exempel hjälper till att se tätheten på skogen, visualisera 

skogstraktens yta, hur terrängen ser ut samt avgör träslaget.   

 

I transporterna förklarar Fredrik att Stora Enso använder det digitala verktyget ”Krönt 

Vägval” som fungerar som en ruttplanering där chauffören identifierar den bästa 

körvägen från avlägg till industrins inmätningsplats. Stora Enso använder Krönt Vägval 

främst för att beräkna ersättningen till transportörerna, men det effektiviserar även 

transporterna genom förkortning av transporttider vilket i sig bidrar till mindre 
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bränsleutsläpp. För nuläget ruttplaneras varje enskild trakt, men dock inte de enskilda 

avläggen. 

 

Tre andra digitaliseringsmetoder är RFID, fjärrmätning och leveransavisering. RFID-

taggar möjliggör automatisk informationsdelning via radiovågor. Det innebär att en 

timmerstock, välta eller transport direkt kan läsas av genom en passering i en RFID-

station. Fjärrmätning är en ny teknik som innebär bildmätning på distans genom att 

kameror som är placerade på en rigg tar bilder på en transportbils last när denna 

passerar en mätningsstation. De högupplösta bilderna utgör sedan en mätning som 

skickas till en mottagningskontroll för mätning av bland annat timmervolym. 

Leveransavisering är ett verktyg som möjliggör en sammanhållning av den digitala 

kedjan från skog till industri. Aviseringen utförs av transportföraren direkt när timmer 

har hämtats vid väglager och innehåller information om ankomsttid samt nödvändig 

information om lasten och lastbilen. 

 

Fredrik förklarar att RFID och leveransavisering inte används för tillfället. Fjärrmätning 

används på massaved, men inte på timmer. Däremot förklara Fredrik att de vill börja 

använda dessa för transporterna. Det som kan vara till nackdel vid införandet av 

fjärrmätning är att det är stränga krav och att produktionsdelen även måste anpassa sig 

och förändras i samband med transportdelen.  

 

4.5 Flaskhalsar och problem 

Ett ständigt problem som alla tre delprocesser samt respondenter upplever är att 

tidsutnyttjandet är en kritisk faktor som lätt påverkas och som ständigt måste förbättras. 

Ett exempel är att eftersom skördarkapaciteten uppskattas vara cirka 100.000 m3/år och 

skotarkapaciteten är cirka 70.000 m3/år kommer skördaren avverka mer volym än vad 

skotaren kan skota på samma tid.  

 

En annan faktor som kan skapa flaskhalsar är antalet skogstrakter som kan resultera i 

olika avverkningsprocesstider. Om en produktion exempelvis skall ske på sex mindre 

trakter, istället för på en större, kan det bildas väntetider såsom att vänta på trailer, 

förflyttningstider, samt ställtider vid varje trakt. 
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Produktionskapaciteten måste dessutom ständigt anpassas efter sågverkskapaciteten för 

att matcha inleveranserna till sågverket och minska köer och lager. Av samma 

anledning måste transportkapaciteten även anpassas efter produktionskapaciteten för att 

undvika onödiga transporter. 

 

Gemensamt för produktions- och inmätningsprocessen är att maskiner ibland går sönder 

vilket medför stilleståndstid på grund av väntan på reparation eller reservdelar. Detta 

medför en minskad kapacitet i timmerprocessen. 

 

Vädret förklarar Göran även är en faktor som avverkningsprocessen ständigt måste 

anpassa sig efter. Ofta måste avverkningsplaner korrigeras då vädret ibland inte tillåter 

att avverka på vissa platser på grund av dålig bärighet i marken, brandrisk eller att 

skogsbilvägar inte håller att köra på. Här spelar även säkerhet en stor roll då exempelvis 

hård vind kan orsaka förödande konsekvenser vid avverkning.  

 

Även Fredrik förklarar att transportprocessen måste handskas med problem som 

kommer med väder och vind såsom snö, halka, flöden, tjällossning, regn, torka, 

brandrisk och liknande. I vissa fall måste transporter avbrytas på grund av väg som gått 

sönder eller flöden som hindrar framkomsten till avverkningsplatsen. Detta då risken är 

stor att transportbilar eller vägar förstörs. 

 

Ett annat problem som transportprocessen stöter på är att vältlappar saknas. I vissa fall 

har transportörer åkt till en avverkningsplats för att hämta timmer från avlägg där 

vältlappar helt har saknats. Det finns olika anledningar till problemet såsom att fåglar 

har tagit med sig lapparna och rivit sönder dem eller att andra personer har tagit bort 

dem av okänd anledning. Detta har medfört att transportören har åkt dit och inte kunnat 

utföra sitt arbete och därmed åkt tillbaka med tom last vilket medför onödiga transport-, 

personal- och administrationskostnader samt tidsförlust. 
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5. Summering av resultat 

Resultatet för studien presenteras som en summering av empirin i form av ett 

processflödesschema, värdeflödesanalys, ledtidsanalys samt flödesschema med 

tillhörande beskrivning.  

 

5.1 Processflödesschema, värdeflödesanalys och ledtidsanalys 

Nedan i Tabell 2 visas resultatet av ett processflödesschema för den fysiska 

talltimmerprocessen, sammanställt från insamlad data från intervjuer och observationer. 

Varje steg representerar en aktivitet, vilka är numrerade 1-19. Beskrivningen anger vad 

som sker vid varje aktivitet och symbolerna anger vad det är för sorts aktivitet med 

beskrivning nedan: 

 

 

 

Vidare anges tiden för respektive aktivitet där tiden är angiven per volymmåttet 

kubikmeter (m3) alternativt per batch (en lastbilslast). Tiderna är uppskattade med grova 

mått och tagna som ett genomsnitt och kan därför inte representera de verkliga tiderna 

för processen. Tiderna skiljer även mycket beroende på säsong, efterfrågan, kapacitet 

samt beroende på tillgänglighet på produkter och maskiner. För de rader där tiden är 

angiven “---” är tiden knappt märkbar eller oväsentlig för processen. 
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Tabell 2: Processflödesschema inklusive värdeflödesanalys för talltimmer.  

 

Den totala ledtiden för talltimmerprocessen är uppskattad att vara 5-100 dagar. Det är på 

grund av att tiderna kan variera kraftigt som tiden har angetts med detta spann. Om 

ledtiden däremot skall bestämmas enligt processflödesschemat är den största totala 

ledtiden 726,7 timmar lång.   

 

Processflödesschemat innehåller även en värdeflödesanalys som anger om aktiviteterna 

är värdeskapande (V), icke-värdeskapande (I), nödvändiga icke-värdeskapande (N) eller 

har okänd värdeeffekt (?). I Figur 10 visas ett diagram som kan ge en tydligare bild av 

värdeflödesanalysen. 
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Figur10: Värdeflödesanalys som anger respektive aktivitetskategoris procentandel. 

 

Värdeflödesanalysen visar att andelen värdeskapande aktiviteter (V) är 15,789 %, icke-

värdeskapande (I) är 26,315 %, nödvändiga icke-värdeskapande är 52,632 % och de 

aktiviteterna med okänd värdeeffekt (?) är 5,263 %. Vidare kan de olika 

aktivitetskategorierna transformeras i förhållande till respektive kategoris ledtid i en 

ledtidsanalys likt Figur 10 nedan.  

 

 

Figur 11: Ledtidsanalys som anger tiden för respektive aktivitetskategori. 
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Från Figur 11 kan utläsas att den värdeskapande tiden endast utgör 0,051 %, medan den 

icke-värdeskapande tiden är 99,078 % och den nödvändiga icke-värdeskapande tiden 

0,871 % av den totala ledtiden. Ledtidsanalysen är beräknad efter värdeskapande 

ledtidsandel. Vad som kan noteras är att ledtidsanalysen är baserad på den största 

möjliga ledtiden för respektive kategori och alltså inte kan ses som ett genomsnitt. Den 

icke-värdeskapande tiden kan till exempel i verkligheten vara mindre i förhållande till 

de andra kategorierna. Det som däremot kan avläsas från diagrammet är att den icke-

värdeskapande tiden utgör majoriteten av ledtiden medan den värdeskapande tiden är så 

pass liten att diagrammet inte kan reflektera den. Den nödvändiga icke-värdeskapande 

tiden är även den liten i förhållande till den totala ledtiden.  

 

5.2 Flödesschema 

I Figur 12 har författarna med utgångspunkt från ett materialflödesschema dragit ut 

informationsflödet som vidare kommer benämnas som ett “flödesschema” där även 

försörjningskedjans olika aktörer visualiseras. Informationsflödet är här uppdelat på 

avverkningsprocessen, transportprocessen samt inmätningsprocessen likt empirin för att 

tydliggöra vilka aktörer som ingår samt vilken information som flödar i respektive 

delprocess.  
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Figur 12: Informationens flödesschema för talltimmerprocessen med beskrivning för 

respektive symbol. 

 

Informationsflödet fungerar på så sätt att där data skickas, upptas denna även i 

affärssystemet SCOOP. Det som kan utläsas från detta flödesschema är att andelen 

informationspunkter och moment är störst i avverkningsprocessen. Det är även i denna 

process som flest aktörer är involverade. Dessa aktörer är: Företagsledningen (FL), 

Försörjningsansvarig (FA), Produktionsledningen/Produktionsansvarig (PL/PA), 

Planeringspesonal (PP), Produktionsledare (PL) samt skördare och skotare. Vidare har 

transportprocessen aktörerna: Transportledare på Stora Enso (TL), Transportledare på 

Westan Logistik (WL) samt Transportörteam. I inmätningsprocessen ingår aktörerna: 

oberoende mätare på virkesmätningsföreningen (VMF) samt datacentralen (SDC). 

Pilarna mellan aktörerna eller stationerna skall representera den information som 

förmedlas samt i vilken riktning. Vidare beskriver respektive symbol med beskrivande 

text vad informationen innehåller.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin och summeringen av resultatet med uppdelning på de 

tre frågeställningarna.  

 

Frågeställning: Vilka aktörer ingår i försörjningskedjan mellan skog och industri samt 

var i talltimmerprocessen bestäms värde och kvalitet? 

 

De aktörer som ingår i försörjningskedjan mellan skog och industri presenteras i 

summeringen av resultatet och visualiseras tydligare i flödesschemat (Figur 12). 

Förutom dessa kan en diskussion göras för vilka aktörer som externt bidrar till 

försörjningskedjan. Här anser författarna att även slutkunder ligger som grund för stora 

beslut som skall göras i talltimmerprocessen då denna process utgår ifrån slutkundernas 

efterfrågan och behov. Även Andersson & Larsson (2006) förklarar att kundvärdet är ett 

centralt begrepp som senare skall transformeras och besluta om produktegenskaper och 

aktiviteter. Det är även på grund av kundvärdet som en analys av värdeskapande 

aktiviteter bör göras och därför kan diskuteras var värde och kvalitet bestäms i 

talltimmerprocessen. Processflödesschemat visar att antalet operationer och kontroller 

är färre i talltimmerprocessen till skillnad från antalet transporter, lager och hanteringar. 

Då det är operationer och kontroller som anses vara värdeskapande aktiviteter (V) och 

som skapar värde för slutprodukten (i detta fall furu), skapas även värde för slutkunden. 

Således är det en större andel icke-värdeskapande aktiviteter (I) samt nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter (N) i talltimmerprocessen. Figur 11 visar tydligt att de 

nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteterna utgör majoriteten alla aktiviteter vilket 

betyder att trots att de flesta aktiviteterna inte bidrar med något direkt värde är 

aktiviteterna fortfarande nödvändiga för talltimmerprocessen och för framtida 

värdeskapande aktiviteter.  

 

Något som även kan utläsas från processflödesschemat är att tiden för de olika 

lagringarna är längst gentemot resterande aktiviteter vilket resulterar i en stor del icke-

värdeskapande tid. Figur 10 visar tydligare ledtiden för respektive aktivitetskategori och 

påvisar att den icke-värdeskapande tiden är störst. Närmare bestämt 99,078 % av 

talltimmerprocessen är av denna kategori. Detta stämmer överens med det som 

Lumsden (2006) påstår, att 95-99,5 % av en process består av icke-värdeskapande tid.  
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Vidare är väntetider och lagerhållning två exempel på vad som beskrivs som icke-

värdeskapande aktiviteter och som även kan benämnas slöseri (Olhager, 2013; 

Lumsden, 2006). Väntetider som i nuläget uppstår i talltimmerprocessen är när 

avverkning skall ske på mer än en skogstrakt och avverkningsteamet måste vänta på 

trailer, maskiner måste förflyttas och allt måste ställas i ordning för varje skogstrakt. 

Även maskiner kan gå sönder och behöva reparation eller reservdelar vilket medför 

väntetider och stillestånd i vissa fall. Detta medför att flaskhalsar uppkommer som 

resulterar i förlängning av talltimmerprocessens totala ledtid. Likaså bidrar 

lagerhållning på skogslager och väglager i dagsläget till en stor del icke-värdeskapande 

tid.  

 

Värde och kvalitet bestäms vidare i alla de moment där en mätning utförs på talltimret. 

Till exempel bestäms en talltimmerstocks värde vid avverkning och mätning med hjälp 

av skördaraggregatet. Då det är här som diameter, längd och volym beräknas kan därför 

anges vilkens slutprodukt som stocken skall bli till. Nästa mätning är vid VMF-

mätningen och röntgen som avgör den invändiga kvaliteten på timret beroende på 

vilken timmerklass den skall tillhöra. Med andra ord kan sägas att när kvalitet bestäms 

på en talltimmerstock, bestäms även värdet på talltimmerstocken som slutprodukt.  

 

Även stockytnyttjandet spelar en stor roll för vilket värde som kan utvinnas ur varje 

talltimmerstock. Sågningen skall syfta till att få ut så stor volym som möjligt till plankor 

och slutprodukten furu för att erhålla största lönsamhet. För att sedan nyttja resterande 

stockvolym skall den överblivna stockvolymen användas till slutprodukter som 

massaved, flis och spån.  

 

Frågeställning: Hur fungerar informationsflödet som går genom timmerprocessen?  

 

I Figur 12 presenteras informationsflödet med hjälp av ett flödesschema. Som tidigare 

nämnts flödar majoriteten av all information i affärssystemet SCOOP genom både 

automatiskt och manuellt inmatade siffror för statusuppdateringar, volym per 

timmerklass, tid och placering för avverkning. Förutom det kan SCOOP förmedla 

kommentarer som försörjningskedjans aktörer vill dela mellan varandra.  
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Som hjälpmedel använder aktörerna specifika digitala verktyg som underlättar 

informationsflödet i försörjningskedjan. Till exempel använder Stora Enso 

laserskanning från flygplan och högupplösta bilder från satellit via exempelvis Google 

Maps för att visualisera en skogstrakts yta, tätheten på skogen och hur terrängen på 

denna yta ser ut. I vissa fall kan dessa hjälpa att se vilket träslag som finns på ytan. I 

dagsläget används även digitaliseringsverktyget fjärrmätning på produkten massaved, 

men inte på timmer. Viet et. al. (2018) förklarar att IT-verktyg likt affärssystemet 

SCOOP och de nuvarande digitaliseringsverktyg som Stora Enso använder kan påverka 

en försörjningskedjas prestanda. Genom att kontrollera, styra och dela information 

mellan aktörerna kan dessutom positiva effekter uppnås för integrering och styrning av 

talltimmerprocessen (Prajago et. al., 2018). En nackdel som Viet et. al. (2018) nämner 

är att investering i IT-verktyg kan medföra höga kostnader vilket gör att företag måste 

identifiera vilken information som anses tillräckligt viktig för investering i 

digitaliseringsverktyg. Senare i detta avsnitt ges därför en analys av vilka 

digitaliseringsverktyg som kan effektivisera och förbättra informationsflödet i Stora 

Ensos försöjrningskedja.  

 

Frågeställning: Vad finns det för möjligheter till effektivisering av talltimmerprocessen 

och informationsflödet? 

 

Genom en analys av talltimmerprocessen anser författarna att det fysiska flödet överlag 

fungerar relativt bra trots komplexiteten vad gäller råvarans egenskaper och externa 

påverkningar som kan verka hämmande på processen. Däremot skulle ledtider och icke-

värdeskapande aktiviteter behöva minskas. Lumsden (2006) skriver att genom att 

reducera ledtider kan företag erhålla långsiktiga ekonomiska fördelar. Till exempel 

skulle en förbättring kunna vara att reducera lagerhållningstiderna på skogslagret som 

därmed skulle reducera icke-värdeskapande tid. Detta lager är i nuläget på cirka fem 

dagar och skulle kunna minska genom att skotarkapaciteten ökar så att det timmer som 

ligger på skogslager fortare kan placeras på väglager. Skotarmaskinens kapacitet kan 

inte öka i sig, men däremot skulle skotarföraren kunna arbeta längre skift än 

skördarföraren. På så vis håller skördaren och skotaren samma produktionsnivå varje 

dag. Däremot är nackdelen med detta ökade kostnader för personal. Oanvända resurser 

ses som icke-värdeskapande enligt Olhager (2013) och Lumsden (2006). Det som 

författarna menar är oanvända resurser i detta fall är skotarmaskiner med skotarförare 
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som skulle kunna användas för att påskynda skotning till väglager och minskat 

skogslager.  

 

Vidare har nulägesbeskrivningen visat att den information som finns tillgänglig i 

SCOOP är direkt beslutspåverkande då transporter beställs utifrån den status som blivit 

inrapporterad i SCOOP. Mattsson (2012) påpekar även att kvaliteten på den tillgängliga 

informationen är direkt avgörande för hur effektivt företag kan arbeta med och utnyttja 

sina resurser. 

Informationskvaliteten kan därmed betraktas utifrån tre olika dimensioner: korrekt, 

tidsaktuell och komplett. Stora Enso förklarar att inrapportering av producerad volym 

inkommer från skotare i slutet av varje arbetsdag. All information som rapporteras in 

från avverkningen kommer från skördaraggregatet som helt och hållet arbetar efter den 

produktionsbeställning och prislista som inkommit från Ala sågverk och som därmed 

ger skördarföraren förslag på hur stocken ska kapas.  

 

Mattsson (2012) beskriver hur automatisk inrapportering genom teknologier och 

digitala system kan underlätta och minimera arbetsinsatser från människor. Författarna 

frågar sig därför om informationen från skördaraggregatet skulle kunna livesändas då 

informationen finns i realtid i skördarens system. Likaså beskriver Lumsden (2006) hur 

transporternas säkerhet och kvalitet kan effektiviseras genom att information överförs 

mellan transportsystemet och aktörerna som är delaktiga. Detta kan uppnås genom att 

låta transportsystemets aktörer (på Stora Enso och Westan Logistik) ta del av den 

tidsaktuella informationen och i sin tur minska väglagrets lagerhållningstid. På så vis får 

aktörerna även en bättre framförhållning till talltimmerprocessens och Stora Ensos 

behov att transportera timret från skogslager och kan planera transportprocessen bättre. 

Detta styrker också Xiande et. al (2002) som menar att informationsutbyten stärker och 

ger underlag till bättre lösningar vilket i sin tur kan minimera de osäkerheter som kan 

komma att uppstå.  

 

Från nulägesbeskrivningen fick författarna även uppgifter om att skotarföraren idag 

hellre rapporterar in mindre volym än den faktiska volymen. Mattsson (2012) menar att 

informationen bör ha en hög tillförlitlighet/reliabilitet, alltså en hög sannolikhet att 

informationen är korrekt, vilket skotarens information angående volymen i nuläget inte 

har. Här skulle Stora Enso kunna se över utnyttjandet av de resurser som finns 
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tillgängliga. Författarna anser att en effektivisering skulle kunna göras med hjälp av 

digitalisering. Eftersom skotaren har en inbyggd våg skulle denna kunna digitaliseras 

och skicka automatiska viktangivelser och därmed ge produktionsledningen tidsaktuella 

uppdateringar via SCOOP angående resursutnyttjandet. På det viset skulle också enligt 

Andersson & Aronsson (1989) den företagsinterna informationen hjälpa Stora Enso att 

ytterligare styra materialflödet. Genom att arbeta efter det som Andersson & Aronsson 

(1989) beskriver som samordningsprocessen får materialadministrationen ytterligare 

underlag att styra materialflödet genom att kunna mäta resursutnyttjandet på skotaren. 

Utöver det kan produktionsledningen sätta prestationskrav på att skotaren skall köra 

med maxvikt på lasten alla gånger som skogstraktens miljö tillåter denna vikt. 

 

Vid transport mot Ala sågverk använder transportörerna i dagsläget TimberTime, en 

mobil applikation för bokning av lossningtid vid industrin. Vidare diskuterades ifall 

denna applikation (eller liknande) skulle kunna vidareutvecklas för att uppnå en mer 

preciserad leveransavisering. Då det i nuläget inte finns någon statusuppdatering eller 

inrapportering av information i SCOOP under transport mot industri menar författarna 

att leveransavisering kan användas till detta. Det är då transportörens uppgift att 

informera om beräknad ankomsttid samt nödvändig information angående lasten och 

lastbilen och detta skulle kunna möjliggöras med hjälp av ett informationssystem för 

digital kommunikation och positionering. Genom utvecklingen av datorsystem kan 

denna data överföras mellan olika logistiksystem. Fredholm (2006) menar att detta 

skulle kunna resultera i fler onödiga körningar. Om leveransavisering kan kopplas till 

ett gemensamt informationssystem (eventuellt SCOOP) kan informationen dessutom 

underlätta planeringen för andra aktörer i talltimmerprocessen.  

 

Som nämnts i empirin används digitaliseringsverktyget fjärrmätning på massaved, dock 

inte på timmer. Författarna anser att denna metod skulle kunna användas för att 

precisera mätningen av timmervolymen genom att jämföra skotarens inmätta volym 

med den transporterade volymen. Genom att rapportera in den fjärrmätta volymen i 

SCOOP kommer volyminformationen kunna läsas av tidigare och transportören 

kommer slippa lägga in det manuellt vid lossningsstationen på industrin. Detta är ett 

digitaliseringsverktyg som på många sätt skulle kunna automatiseras likt Mattsson 

(2012) skriver att de mänskliga arbetsinsatserna ytterligare kan reduceras. Tillsammans 

med fjärrmätning kan respektive vältlapp innehålla en RFID-tagg som automatiskt 
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inläses vid ankomst på industri. RFID möjliggör automatisk sändning av information 

om en produkt eller last och möjliggör således för en effektivare inrapportering och 

lossning vid industrin. 
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7. Slutsats 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har dragits för arbetet i förhållande till 

frågeställningarna och syftet.  

 

För att tydliggöra slutsatsen med arbetet ges därför en repetition av syftet: 

Syftet med denna fallstudie är att kartlägga talltimrets försörjningskedja vid Dalälvens 

område från skogsavverkning till inmätning och sorterat lager vid sågverk. Denna 

kartläggning skall skapa underlag för effektivisering och förbättring av 

försörjningskedjans fysiska flöde samt informationsflöde och därmed öka 

slutproduktens värde och kundvärdet.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att försörjningskedjan består av flertalet aktörer såsom 

företagsledning, försörjningsansvarig, produktionsledningen, produktionsansvarig, 

planeringspesonal, produktionsledare, skördarförare, skotarförare, transportledare på 

Stora Enso, transportledare på Westan Logistik, transportörer, oberoende mätare på 

virkesmätningsföreningen (VMF) samt skogsbrukets datacentral (SDC). Dessa aktörer 

bidrar på något sätt med försörjningen till produkten talltimmer mellan skog och 

industri. Förutom dessa aktörer spelar slutkunden en avgörande roll för hela 

försörjningskedjans beslut som rör talltimret då det är kundens behov som processen 

bygger på.  

 

Efter analyser kan ytterligare en slutsats dras att för att möjliggöra ett smidigt fysiskt 

flöde kan talltimmerprocessen effektiviseras genom reducering av ledtider och icke-

värdeskapande aktiviteter som väntetider och lagerhållning. Genom att reducera ledtider 

erhåller företag en högre lönsamhet genom högre leveransservice. Genom att sedan 

reducera icke-värdeskapande aktiviteter kan företag undvika slöserier och onödiga icke-

värdeskapande aktiviteter kan ersättas med värdeskapande aktiviteter.  

 

Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som bidrar med värde till slutprodukten vilket 

betyder att värde ökar vid de moment där kvalitet bestäms, till exempel i kopplingen av 

prislistor till skördaraggregat, alltså när det genomförs någon form av mätning på 

talltimret. Det är mätningar som utförs på talltimrets fysiska egenskaper såsom 
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diameter, längd, invändig kvalitet samt beräkningar av stockutnyttjandet då det är dessa 

som utgör grunden för slutproduktens användningsområde.  

 

Det samarbete som finns mellan aktörerna utgör sedan en grund för ett effektivt 

talltimmerflöde och därför måste informationen mellan dessa integreras och 

effektiviseras. En slutsats som kan dras i samband med detta är att använda 

digitaliseringsverktyg. Genom att till exempel livesända skördaraggregatets information 

direkt till affärssystemet SCOOP skulle både Stora Enso och Westan Logistik förbättra 

sin framförhållning och planering inför nästkommande steg i talltimmerprocessen. Även 

automatisk viktangivelse av timret med hjälp av skotarens våg skulle behöva 

rapporteras in automatiskt i SCOOP. I och med detta kan produktionsledningen få 

tidsaktuella viktangivelser som även dem uppdateras i SCOOP. Produktionsledningen 

kan därefter sätta upp regelverk och prestationskrav på skotaren om att denna skall köra 

med maxvikt vilket skulle bidra till att resursutnyttjandet ökar. För transporterna kan en 

effektivisering av informationsflödet göras genom leveransavisering, fjärrmätning och 

RFID-taggar. Leveransaviseringen skulle underlätta planeringen för andra aktörer i 

försörjningskedjan genom statusuppdaterngar och inrapportering om ankomsttid bland 

annat. Fjärrmätning skulle kunna precisera mätningen av timmervolymen tidigare och 

transportören skulle slippa ange information manuellt. RFID bidrar även till en 

smidigare inrapportering och lossning vid industrin då informationen läses av 

automatiskt.  

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Vetenskapligt sett kan detta arbete generellt användas för forskning på 

försörjningskedjor och informationsflödet i dessa. I detta arbete har angivna verkliga 

problem tilldelats författarna och vetenskaplig teori har sedan ställts emot detta för att 

vidare lösa faktiska problem.  

 

7.2 Praktiska implikationer 

Genom att utföra studien har författarna kommit fram till att genom att reducera ledtider 

med hjälp av värdeskapande- och icke-värdeskapande aktiviteter. Företag kan då 

använda digitaliseringsverktyg såsom automatiska inrapporteringar, leveransavisering, 

RFID och fjärrmätning vilket kan bidra till effektiviseringar och förbättringar av 

talltimmerprocessen och informationsflödet. Även mer integration av 
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informationsflödet genom affärssystemet SCOOP leder till lättare planering av 

nästkommande steg i talltimmerprocessen.  

   

7.3 Samhälleliga aspekter 

Om ett smidigare fysiskt flöde kan uppnås tillsammans med ett förbättrat 

informationsflöde kommer även skogsindustrin i helhet att effektiviseras. Andra företag 

som hanterar liknande utmaningar kan därför gynnas av denna forskning och ta del av 

de förbättringar som kan göras. Med detta menas till exempel de företag inom 

skogsindustrin och försörjningskedjan likt den som ingår i denna forskning. Vidare kan 

denna forskning ge samhället en bättre förståelse för skogsindustrins funktion och 

bidrag.    

 

Med andra ord kan sägas att skogsindustrin och Stora Enso som företag har en hög 

potential för effektivisering av informationsflödet vid utveckling av teknologier och 

digitala system.  

 

8. Vidare studier 

I detta avsnitt ges förslag på vilka vidare studier som kan göras inom det forskade 

ämnet eller specifikt på fallföretaget.  

 

Från nulägesbeskrivningen har det framgått att det uppstår problem med att vältlappar 

saknas på väglagret. Därför skulle vidare studier kunna undersöka ifall vältlapparna kan 

ersättas med en elektronisk märkning som varje timmerstock erhåller direkt vid 

avverkning. Om elektronisk märkning sätts på varje timmerstock och denna kan sändas 

via SCOOP kan företaget därmed spåra enskilda träd från skog till industri. Genom att 

utveckla en så preciserad spårbarhet kan informationsflödet effektiviseras genom en 

högre visualitet för de delaktiga aktörerna.  
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Göran Hylander- Produktionsområdesansvarig 

Hur ser avverkningsprocessen ut i detalj? 

Vad menas med välta? 

Hur fungerar samarbetet med transporterna? 

Finns det specifika beslutsramar för val av avverkning av skog? 

Hur lång tid tar avverkningen från det att träden står tills att transporten är redo att köra 

iväg? 

Vilka aktörer ingår i processen och vilka är respektives arbetsuppgifter? 

Använder ni externa partners eller enbart interna inom Stora Enso? 

Hur lång tid tar avverkningen i genomsnitt? 

Vad exakt mäter skördaren på timret? 

Hur urskiljer ni timret med märkning? 

Hur (med vilka utgångspunkter) och när bestäms värde samt kvalitet på timret, innan 

avverkning eller efter, och varför? 

Vilka affärssystem använder ni i nuläget? 

Hur ser informationsflödet ut i produktionsprocessen och mellan de inblandade 

aktörerna? 

Finns specifika informationspunkter och vart i produktionsprocessen i så fall? 

Finns det flaskhalsar eller problem i nuläget som saktar ner produktionsprocessen? 

 

Fredrik Sigvardsson- Transportledare på Stora Enso 

Berätta hur transportprocessen av timmer ser ut i detalj. 

Vilka aktörer ingår i processen och vad är deras arbetsuppgifter? 

Använder ni externa partners eller enbart interna inom Stora Enso? Hur stor del är 

externa/interna i så fall? 

Hur urskiljer ni timret med märkning? 

Sker transporterna vanligtvis med lastbil eller tåg eller en kombination av dessa? 

Vi har fått uppgifter om ett mellanlager mellan transporterna, hur ser det lagret ut och 

hur länge ligger timret där? 

Vilka affärssystem använder ni i nuläget? 

Hur lång tid tar transporterna i genomsnitt? 
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Är transporterna beroende på timrets värde och kvalitet och när bestäms/urskiljs då 

värdet och kvaliteten? 

Hur ser informationsflödet ut i processen och mellan de inblandade aktörerna? Används 

ett specifikt informationssystem som aktörerna använder? (ex. med hjälp av 

digitalisering).  

Finns det specifika informationspunkter och var i så fall? 

Finns det flaskhalsar eller problem i nuläget som saktar ner transportprocessen? 

 

Örjan Olsson-Transportledare på Westan Logistik 

Berätta hur ni jobbar och hur transportprocessen ser ut i nuläget. 

Vilka aktörer ingår i processen och vilka är respektives arbetsuppgifter? 

Sker transporterna vanligtvis med lastbil eller tåg eller en kombination av dessa? 

Hur lång tid tar transporterna i genomsnitt? 

Vilka affärssystem använder ni i nuläget? 

Hur ser informationsflödet ut i transportprocessen och mellan de inblandade aktörerna? 

Finns specifika informationspunkter och vart i transportprocessen i så fall? 

Finns det flaskhalsar eller problem i nuläget som saktar ner transportprocessen? 

 

Lars Johansson- Försörjningsansvarig på Stora Enso 

Berätta hur processen av timmer ser ut i detalj från att en transport inkommer till 

inmätning och vidare in till sågverket. 

Vilka aktörer ingår i processen och vad är deras arbetsuppgifter? 

Hur lång tid tar inmätning och avlossning vid terminal i genomsnitt? Och om timmer 

ligger på lager, hur länge i genomsnitt? 

Vilka affärssystem eller informationssystem använder ni i nuläget? 

Hur ser informationsflödet ut i processen och mellan de inblandade aktörerna? Vad 

informeras och mellan vilka? 

Finns det specifika informationspunkter och vart? 

 

 

 


