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Förord 

Detta arbete bygger till en stor del på analys av produktionsflödet i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. 

Jag vill härmed rikta ett stort tack till företagets VD Lars-Olof Skytt för den information han bidragit med 

samt den tid han lagt ner på detta arbete. Ett stort tack också till min handledare Claes Åkerman, hans 

kommentarer har hjälpt mig mycket i detta arbete. Jag vill även passa på och tacka respondenterna från 

hyvlerier och sågverk samt maskin och utrustnings leverantörer. Deras insats har varit mycket värdefull 

för mitt arbete. 
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Sammanfattning 

Trä används mycket som en naturlig råvara i byggbranschen, inom möbelindustrier och för parkett 

tillverkning. Träets fysikaliska egenskaper skiljer sig i många områden åt från andra konkurrerande 

material som betong, metall och plast. I och med att trä är ett levande material som påverkas av 

omgivande faktorer som t.ex. fukt, bör analysen av en träbaserad produktion inkludera dessa faktorer.  

Utifrån detta blev syftet med arbetet att utveckla en modell för att analysera en träbaserad produktion. 

Dessutom handlade syftet om att tillämpa analysmodellen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB samt ge 

förslag på möjliga förbättringar. 

Informationsinsamlingen till detta arbete byggde på tre datainsamligtekniker nämligen intervjuer, 

observationer och litteraturstudier. Intervjuerna utfördes med respondenter från hyvlerier, metallindustrier 

samt maskin och utrustningsleverantörer. Observationerna begränsades till produktionsflödet i 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. 

I resultaten av detta arbete har en analysmodell för träbaserad produktion utvecklats. Analysmodellen 

omfattar tolv olika faktorer, enbart tio av dessa faktorer kan tillämpas på analysen av produktionen för 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. Utöver detta har påvisats att produktionen i Åshammars Hyvleri & 

Trävaru AB kännetecknas av en kontinuerlig tillverkningstyp dessutom har fukthalten i materialet en 

avgörande roll när det gäller effektivisering i en träbaserad produktion. I resultatet framkommer också att 

materialkvalitet, medarbetares kompetens och maskinunderhåll är av betydelse för att effektivisera 

produktionen och minska små stopp i produktionsflödet. Utöver detta har två flaskhalsar upptäckts och 

identifierats samt har förslag på möjliga förbättringar getts. Dessa förslag sammanfattas i följande 

punkter: 

 Råmaterialen bör lagras inomhus 

 Kvalitetskontrollen bör ske innan tillverknings start 

 Underhåll av maskiner och utrustning bör ske regelbundet 

 Medarbetarna bör träna mer 

 Avlasta flaskhalsarna 

 



 

 

 

 

Abstract 

Wood is widely used as a natural raw material in the construction industry, in the furniture industry and 

for parquet production. Wood's physical properties are different in many areas from other competing 

materials such as concrete, metal and plastic. As the wood is a living material that is influenced by 

environmental factors such as moisture, the analysis of a wood-based production should include these 

factors. 

Based on this, the purpose of the work was to develop a model for analyzing a wood-based production. In 

addition, the aim was to apply the analytical model for Åshammars Hyvleri & Trävaru AB, and provide 

suggestions for possible improvements. 

The collection of information for this work was based on three data collection techniques namely 

interviews, observations and literature studies. The interviews were conducted with respondents from 

planing mills and suppliers of the machines and equipments. The observations were limited to the 

production flow in Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. 

On the result of this work, an analytical model for wood-based production developed. The analysis model 

includes twelve different factors, only ten of these factors have been applied to the analysis of production 

for Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. In addition to this has been demonstrated that the production of 

Åshammars Hyvleri & Timber AB is characterized by a continuous production type and the moisture 

content of the material has a crucial role in the efficiency of a wood-based production. The result also 

reveals that the material quality, skilled staff and equipment maintenance is important to efficiency and to 

reduce small stops in the production flow. In addition, two bottlenecks have detected and identified, and 

suggestions for possible improvements have issued. These suggested improvements are summarized in 

the following points:  

• Raw materials should be stored indoors 

• Quality monitoring should be done before production start-up 

• Maintenance of machinery and equipment should be regularly 

• Employees should practice more 

• Relieve congestion 
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1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till detta arbete, lite fakta om Åshammars Hyvleri & Trävaru AB samt 

beskrivs syftet med detta arbete och de avgränsnigar som gjordes 

1.1 Bakgrund 

Trä används mycket som en naturlig råvara i byggbranschen, inom möbelindustrier och för parkett 

tillverkning. Träets fysikaliska egenskaper skiljer sig i många områden från andra tillverkningsmaterial 

som betong, metall och plast (Hayoz et al., 2003). Den uppenbara skillnaden mellan trä och andra 

tillverkningsmaterial är att trä är ett levande material vilket enligt Sandberg (1998) gör träet väldigt 

känsligt för yttre faktorer. Den faktorn som har störst inverkan på trä är luftfuktigheten. I princip finns det 

ett gränsvärde för hur stor fukthalten i ett trävirke ska vara. Detta värde varierar mellan 8-18%. Så länge 

fukthalten i trä är inom gränsvärdena är risken för deformationer och blånad
1
 försumbar. Dock när 

fukthalten överstiger gränsvärdet 18 % ökar risken för deformationer som i sin tur kan ha en avgörande 

roll i effektiviteten för ett produktionsflöde.  

När jag fick uppdraget från företaget Åshammars Hyvleri & Trävara AB, vilket till en stor del handlade 

om analysering av produktionsflödet med syfte att effektivisera produktionsflödet och påvisa på 

flaskhalsar och orsakerna till korta oplanerade stopp som sker under produktionsflödet, väcktes också 

intresset att analysera produktionen med hänsyn till hur träets egenskaper som ett levande material 

påverkas av fukthalten i själva virket samt hur dessa små stopp är relaterade till fukthalten i träet.  

1.2 Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är ett växande företag som har utvecklats i snabb takt sedan starten 

1999. Förtaget tillverkar, lagrar och säljer förädlade trävaror för den svenska bygghandeln. Företagets 

                                                           

1
 blånad: blåyta, blåved, missfärgning av virke, förorsakad av vissa svampar (Nationalencyklopedin, 2011) . 
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sortiment består av konstruktionsvirke, reglar, ändspont, ytter- och innerpaneler. Utöver detta har 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB ett brett impregneringsutbud och erbjuder grundmålade ytterpaneler. 

Antalet anställda är 20 och lagrets värde är mellan 30- 40 miljoner SEK samt är den årliga omsättningen 

ca 200 miljoner SEK. Åshammars Hyvleri & Trävaru AB köper råvarorna från välkända sågverk i 

huvudsak norr om Dalälven. Bygghandeln som Beijer Bygg och K-Rauta utgör en del av dess kunder 

enligt (Skytt
2
). 

Anläggningen består av två hyvellinjer och en dubbelbandklyv, buntning och folieringsutrustning samt 

erforderliga magasins utrymmen. Kapaciteten är 75000 m
3
 hyvlade trävaror varav 25 000 m

3
 impregneras 

(Åshammars hyvleri & trävaru AB, 2011). Jämfört med det som normalt klassas som verkstadsindustri, 

ligger företagetsindustrin långt efter även om den på vissa områden börjar komma ikapp. Produktionen är 

visserligen mekaniserad men kräver ändå relativt stor insats av personalen. Produktionspersonalens 

uppgift är inte enbart begränsad till övervakning, utan kräver samarbete mellan 2-3 personer i varje 

arbetslag (Skytt) 

Trots detta sker ofta små stopp i produktionsflödet. Dessa stopp sker bland annat på grund av att ett virke 

har fastnat i någon av transportkedjorna eller för justering av måtten i hyvel eller klyvmaskin. Detta ledde 

företagets VD till att föreslå uppdraget för detta arbete som till en stor del handlade om analys av 

produktionsflöde och påvisning på flaskhalsar. 

1.3 Syfte 

1. Syftet med detta arbete är att utveckla en analysmodell för effektivisering av träbaserad produktion.                                             

2. Tillämpa analysmodellen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB.                                                                   

3. Utifrån resultatet från analysen ge rekommendationer på förslag till möjliga förbättringar. 

1.4 Frågeställningar  

1- Vilka faktorer är avgörande för en träbaserad produktion och vilka måste man ta hänsyn till vid 

analys av produktion? 

 

                                                           

2
 Lars-Olof Skytt VD Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. Intervju den 4 april 2011 
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2- Vilken typ av produktion karakteriserar produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB? 

3- Vad orsakar oplanerade små stopp i produktionen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB? 

4- Vilken resurs är den styrande resursen i produktionsflödet? 

5- Vilka åtgärder bör göras för att effektivisera flödet och minska små stopp? 

1.5 Avgränsning 

Beskrivning av träets egenskaper har begränsats till bara furu och granträ med tanke på att de här två 

träslag är mest använda vid tillverkning av trävaror i Sverige. Dessutom har analysmodellen för träbaserat 

produktionssystemet omfattat enbart de viktigaste och mest avgörande faktorer i en träbaserad 

produktion. 

I Åshammars Hyvleri och Trävaru AB tillverkas 7 olika sortiment av produkter nämligen 

konstruktionsvirke, reglar, ändspont, ytter- och innerpaneler samt impregnerat. Det är svårt att under 10 

veckor hinna analysera produktionsflödet för alla de sju olika sortiment. Därför har enbart två produkter 

det vill säga konstruktionsvirke och ytter paneler, mest producerade i Hyvleriet, behandlats i detta arbete.  
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2. Metod 

Detta avsnitt handlar om tillvägagångssättet som användes i detta arbete samt  redogörs för den kritiska 

granskningen av metoden 

2.1 Genomförande 

Arbetet startade med att skaffa information om Åshammars Hyvleri & Trävaru AB via dess hemsida så att 

både en överblick och en ledtråd till intervjufrågor inskaffas. Nästa steg blev ett första besök på hyvleriet. 

Under detta besök genomfördes en intervju med hyvleriets VD, varefter följde en snabbt titt på 

produktionsanläggningen med syfte att få en inblick i produktionen. Under andra besöket på hyvleriet 

genomfördes detaljerade observationer av produktionen. 

Efter detta började litteratursökningen för trä och produktionsrelaterade teorier.  

Intervjuer med personer från andra hyvlerier utfördes också. Syftet var att veta om de korta oplanerade 

produktionsstopp som uppstår i Åshammars Hyvleri & Trävara AB är unika eller är de vanliga bland fler 

hyvlerier och vilka är de bakomliggande orsakerna. Utöver detta genomfördes telefonintervjuer med 

maskin och utrustnings leverantörer till Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. Detta för att ta reda på hur 

materialens särdrag och kvalitet kan påverka maskinens kapacitet samt för att veta hur ofta underhållen 

bör ske så att små stopp i produktion minskar. 

Urvalet av andra hyvlerier byggde på tanken att kunna jämföra olika storlek på trävaru företag på 

marknaden med Åshammars Hyvleri & Trävaru AB.  

Intervjuerna spelades in i diktafonen med syfte att förebygga risken att glömma bort eller missuppfatta 

någonting av insamlad information.  

Under intervju och observations period fortsatt även litteratursökning om relaterade teorier. Söknigen 

omfattade böcker, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor.  

När alla planerade intervjuer och observationer samt litteratursökningen hade utförts och resultaten av 

dessa sammanställts, började analysfasen i arbetet vilken utgjorde grunden till den dragna slutsatsen och 

förbättringsförslagen i arbetet. 
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2.2 Metoder för insamling av information 

Enligt både Ejvegård (2003) och Merriam (1994) finns det fyra tekniker för informationsinsamling: enkät, 

observation, intervju och litteraturstudier. Valet av vilken teknik som ska användas beror på hur 

problemet ser ut, vilka frågor problemet ger upphov till samt vilket resultat man vill ha (Merriam, 1994). 

Därför är medvetenhet av metodval betydelsefull. Nedan skrivs ett citat gällande detta:  

”Medvetenhet i metodval och metodapplicering är ett viktigt sätt att sträva efter vetenskaplighet”  

(Ejvegård, R. (2003), Vetenskaplig metod, s. 31) 

Olika metoder har använts under arbetets gång för att samla in information det vill säga intervjuer 

observationer och litteraturstudier. Dessa metoder ansågs vara mest lämpliga för att inskaffa information 

och därför valdes dessa ut.  

2.2.1 Intervju  

Enligt Trost (2010) är intervjun en av de datainsamlingstekniker som bygger på att ställa frågor. Dessa 

frågor ska formuleras med utgångspunkt från syftet med intervjun. Vidare säger Trost (2010)  att när det 

har bestämts att intervjun ska vara en av datainsamlingsmetoderna och syftet har formulerats, väljs ut 

vilka som ska intervjuas. 

I följande punkter sammanfattas de förutsättningar som enligt Bell (2006) är nödvändiga vid en intervju. 

 Intervjuaren har ansvar att förklara för respondenten vad undersökningen handlar om och 

varför denne valts ut  

 Intervjuaren är också ansvarig för att berätta för respondenten om vilken typ av frågor som 

ska ställas samt vad respondentens svar ska användas till. 

 Intervjuaren ska även försöka skapa en atmosfär där respondenten kan känna sig trygg.  

Formulering av frågor 

När formulering av intervjufrågor ska göras bör hänsyn tas till följande punkter som enligt Bell (2006) är:  

 Uttryckssätt och formuleringar.  

 Språkbruket måste förstås och vara begripligt för respondenterna. 

 Frågor bör inte vara ledande eller ha outtalade förutsättningar. Intervjuaren bör ställa en fråga 

i taget och inte inkludera värderande frågor.  
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 Intervjuaren bör börja och sluta med neutrala frågor medan specifika frågor bör komma 

mellan neutrala frågor 

 Frågor bör vara raka och enkla. 

 Påståenden och förslag kan ges av intervjuaren vid följdfrågor, dock inte i huvudfrågan. 

Förutom hänsyn till ovanstående punkter bör ett pilottest av intervjufrågorna göras innan intervjun 

genomförs med riktiga respondenter. Detta för att få kritik och synpunkter som hjälper intervjuaren att 

ändra och förbättra sina frågeformuleringar (Trost, 2010). 

Vid formulering av intervjufrågorna i detta arbete har hänsyn tagits till föregående punkter. Dock 

genomfördes inget pilottest utan bara en diskussion med handledaren. 

Kvalitativa och kvantitativa intervjuer 

Både kvalitativ och kvantitativ intervju kan användas för att samla in information. Däremot kan tolkning 

och bearbetning av inskaffad information skilja sig åt beroende på vilken typ av intervju som används 

(Trost, 2010). Patel & Davidson (2003) menar att inför en intervju måste intervjumetod väljas och valet 

bör baseras på vilken grad av standardisering och strukturering som intervjun ska ha. Graden av 

standardisering och strukturering bestäms av frågornas formulering och turordning. 

I en kvalitativ intervju, förklarar Patel och Davidson (2003), förbereder intervjuaren sig genom att förse 

sig med information inom området och formulerar frågor som delas in i olika teman. Denna typ av 

intervju ger utrymme för ett samtal där respondenten svarar fritt med egna ord och därtill karaktäriserar 

frågorna en låg grad av standardisering. Detta innebär att intervjuaren inte i förväg kan formulera 

svarsalternativ eller avgöra vad som är det korrekta svaret på frågan. Vidare säger Patel och Davidson 

(2003) att struktureringsgrad kan väljas beroende på vilket sätt som är mest relevant för syftet. När 

frågorna ställs i en bestämd ordning kallas det hög grad av strukturering. När frågorna ställs i den ordning 

som lämpar sig i de enskilda fallen är det låg grad av strukturering som tillämpas. När tolkning av 

kvalitativ intervju ska ske fokuseras mest på svarets innehåll (Ibid.). 

Fördelen med en kvalitativ intervju, enligt Trost (2010), är att mycket information kan fås under intervjun 

vilket kan ge ett bra underlag för studien. Däremot är nackdelen med en kvalitativ intervju att brett 

utrymme som ges till respondenten i svaret resulterar i att hanteringen av svaret tar tid för att kunna hitta 

det relevanta svaret i det brett inskaffade materialet (Ibid.). 

Den viktigaste fasen i kvantitativa intervjuer enligt Patel och Davidson (2003) är förberedelsefasen. 

Frågorna ska vara lätta och tydliga samt ska frågeformulär innehålla svarsalternativ. Tolkningen av det 

insamlade materialet presenteras i form av siffror och diagram(Ibid.)  
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Intervjuernas syfte i var att få en överblick över det som karaktäriserar produktionen av trä, veta vilka 

faktorer man ska ta hänsyn till vid produktion av trä. Dessutom ta reda på vilka problem som kan uppstå 

under produktionsflödet. Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, direkta intervjuer som utfördes på 

plats hos respondenten och samtalsintervjuer som genomfördes via ett telefon samtal. Samtalsintervjuerna 

gjordes för att få information om det finns något förhållande mellan maskinkapacitet och kvaliteten av 

träslag. Även för att undersöka om faktorer och förutsättningar som krävs för träbaserad produktion har 

samma påverkan på metallbaserad produktion.  

Inför varje intervju informerades respondenterna om syftet med intervjun, vad frågorna skulle komma att 

beröra samt hur deras svar skulle hanteras. 

2.2.2 Observationer  

Observation, iakttagelse eller kallas även registrering av ett intryck är en vetenskaplig metod för 

insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden (Nationalencyklopedin, 2011). Merriam (1994) 

menar att en observation beskriver vad som händer utan att den omfattar några värderingar från 

observatören. Inom beteendevetenskaperna kan observatören delta i varierande grad. I vissa fall försöker 

man minimera störningar genom att observatören är osynlig, t.ex. bakom en spegelvägg. I andra fall är de 

observerade individerna medvetna om observatörens närvaro (Nationalencyklopedin, 2011). För att 

lyckas med datainsamlingen krävs enligt Merriam (1994) att observatören noga uppmärksammar den 

information som samlas in.  

Observationer som utfördes under arbetets gång tillhörde den typ av observationer där individerna var 

medvetna om observatörens närvaro. Syftet med dessa observationer var att registrera och anteckna alla 

resursers (både människors och maskiners) beteende under produktionsflödet. Att ta tiden för de olika 

stegen i processen var också viktigt för att kunna analysera produktionsflödet, upptäcka dess problem 

samt kunna komma med lösningsförslag.  

2.2.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier avser i stort sett allt tryckt material såsom böcker, artiklar, rapporter och 

uppsatser(Ejvegård, 2003). För att använda sig av de senaste kunskaperna borde man enligt Andersen 

(1994) hämta information från de senast utkomna verken. Vidare säger Andersen (1994) att syftet med 

litteraturstudier är att erhålla den kunskap som finns inom problemställningens område. 

Litteraturen till detta arbete skaffades ur böcker, elektroniska källor och vetenskapliga artiklar. 
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2.3 Primär- och sekundärdata  

Enligt Carlsson (1990) använder forskaren olika källor för att samla in data. Data indelas i två olika typer 

det vill säga primär och sekundär data. 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in och utgörs av bland annat intervjuer, observationer och 

enkäter. Medan sekundärdata är data som finns tillänglig och omfattar vetenskapliga artiklar, litteratur, 

tidningar, internet med mera. I vissa fall kan antingen primär- eller sekundärdata utgöra en tillräcklig 

grund för vetenskapliga slutsatser dock är det ofta nödvändigt att använda en viss kombination av de 

båda. 

Detta arbete byggdes på en kombination av både primär- och sekundärdata. Primärdata innefattade 

intervjuer med hyvleriers VD, produktionsledarna, produktionsledarna från metallindustrier samt maskin 

och utrustnings leverantörer. Dessutom genomfördes observationer som av produktionsflödet i 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. Medan sekundärdata utgjorde underlag för bland annat den teoretiska 

referensramen från artiklar, böcker och elektroniska källor.  

2.4 Vetenskaplighet 

2.4.1 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006), Ejvegård(2003), Björklund och Paulsson(2003) definierar 

validiteten som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas. Denna definition 

samstämmer med det som Wolming (1998) skriver om att validiteten beskriver mätningars kvalitet. 

Validiteten i detta arbete visas i de tydliga frågeställningarna vilka bidrar till att syftet uppnås. Dessutom 

gjordes observationer på produktionsflödet och tiden kontrllerades för olika moment i produktionsflödet 

för att kunna analysera produktionen och upptäcka eventuella problem och små stopp. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitlighet hos det mätinstrument som används det vill säga att samma resultat ska 

uppnås om försöket upprepas (Ejvegård, 2003) och (Björklund & Paulsson, 2003). Reliabiliteten 

bestämmer validiteten hos ett mätinstrument men inte tvärtom menar Wolming (1998). Om reliabiliteten 

är låg kommer validiteten att vara låg. Dock är reliabiliteten hög behöver inte validiteten vara hög(Ibid.). 

Thurén (2007) menar att en hög reliabilitet kräver att mätningen är korrekt gjord och att tillfälligheter inte 

har tillåtits påverka resultatet. Ett annat fall som tyder på hög reliabilitet är att samma resultat uppnås när 
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flera undersökare använder samma mätmetod.  

Reliabiliteten kan också ökas, hävdar Björklund och Paulsson (2003), genom att antingen kontrollfrågor i 

enkäter och intervjuer används eller via tillämpning av triangulering det vill säga en kombination av tre 

olika tekniker för att stärka innehållet i arbetet 

För att höja arbetets reliabilitet kombinerades tre olika datainsamlingstekniker nämligen observationer, 

intervjuer och litteratur. 

 2.4.3 Generaliserbarhet  

Med generalisering menas en härledning av allmänna slutsatser från enskilda exempel (Björklund & 

Paulsson 2003)och (Nationalencyklopedin 2011). Enligt Björklund och Paulsson (2003) handlar 

generalisering om att beskriva hur ett resultat och inhämtad kunskap kan användas inom andra områden. 

Generaliserbarhet i detta arbete reflekteras i att de faktorer som påverkar produktionsflöde i Åshammars 

Hyvleri & Trävaru AB kan genereras i andra liknande verksamheter. Dessutom kan förbättringsförslagen 

som är dragna i slutsatsen vara gällande för andra verksamheter med liknande problem.  

2.4.4 Triangulering 

Remenyi et al. (1998) menar att triangulering är en kombination av metoder vid insamling av information 

för att stärka innehållet. Detta leder till att validiteten och trovärdigheten ökar .  

Triangulering i detta arbete tillämpades i form av en kombination mellan observationer, intervjuer och 

litteraturen för att stärka analysen och trovärdigheten. 

2.4.5 Etik  

Enligt Merriam (1994) är etiska frågor vid insamling och bearbetning av information oskiljbara från 

vetenskapliga metoder. De etiska aspekterna har en stor vikt vid formulering av frågor till intervju, enkät 

eller vid en observation. Alla undersökningar kräver välformulerande etiska ramar när det gäller 

relationen mellan forskare och deltagare samt användningen av insamlad information. Deltagarnas 

rättigheter, integritet och vetskap om vad som sker under forskning och publicering skyddar dem mot 

möjliga maktmissbruk av forskaren(Ibid.). 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning vilka är ämnade för att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt, en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra 
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allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.).  

Nedan följer en förklaring gällande dessa krav enligt (Vetenskapsrådet 2009): 

 Informationskravet: forskaren skall informera respondenterna om undersökningens syfte, 

respondentens uppgift i undersökningen samt vilka villkor som finns för deltagandet. 

 Samtyckeskravet: deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över sitt deltagande. 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de ska delta. 

 Konfidentialitetskravet: personuppgifterna skall ges största möjliga konfidentialitet och skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: ställer kravet på att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. 

Inför varje intervju förklarades syftet med intervjun och respondenterna fick frågan om det var okej 

att spela in intervjun. Respondenten gav sin godkännande till intervjun samt inspelningen av den. 

Ingen obehörig har fått möjlighet att ta del av deltagarnas personuppgifter och enskilda åsikter.  

2.5 Kritisk granskning av metod 

I detta arbete tillämpades inte alla litteraturstudietekniker utan bara tre av de fyra det vill säga enbart 

observation, intervju och litteraturstudier. Enkäten tillämpades inte vilket dels beror på att enkäten är mest 

lämplig vid insamling av kvantitativa data för en statistik analys och dels på den begränsade tiden för 

arbetet. Detta gjorde det svårt att hinna tillämpa alla litteraturstudietekniker. 

Litteraturen som refereras till i detta arbete var till en viss del på engelska vilket gjorde att denna del 

översattes till svenska. Denna översättning tillsammans med egen uppfattning kan i sin tur ha påverkat 

tolkning. 
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3.Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för relaterade teorier vilka utgör grunden för analysen i detta arbete 

3.1Trä 

Trä är inget homogent material utan trävirket från olika delar av trädet kan variera med avseende på andel 

kärnved, årsringsbredd och näringsinnehåll med mera (Johansson, 2010). Utöver detta är trä ett levande 

material vilket gör det, liksom alla biologiska material, känsligt mot omgivningen. Detta leder i sin tur till 

att trä bryts ned under påverkan av omgivande miljöfaktorer (Sandberg, 1998).                                                                                                                                                           

Det finns många olika träslag men de mest användbara vid tillverkning av trävaror i Sverige, enligt 

respondenterna som intervjuades från hyvlerier och sågverk, är furu och gran. Därför begränsas 

beskrivningen av träegenskaper i följande avsnitt till dessa två träslag. 

3.1.1Furu 

Pinus Sylvestris är det vetenskapliga namnet för Furu. Förutom detta har furu andra namn som används 

inom vissa länder. T.ex. tall eller vanlig tall inom Sverige, red deal, yellow deal och redwood i England 

medan furu på tyska heter kiefer (Boutelje & Rydell, 1995). Furuvirket består av två olika delar splintved 

och kärnved med sinsemellan delvis mycket olika egenskaper (Rydell, 1992). Den första skillnaden 

mellan dessa två delar av furu är färg enligt Boutelje och Rydell (1995). Hörnfeldt (1998), Boutelje och 

Rydell (1995) menar att splintved har gulvit färg medan kärnvedsfärg är en rödbrun. Dessutom blir dessa 

färger ljusa i vårveden medan färgen blir mörk i sommarved. Årsringsbredden varierar mellan 1,5-2 mm i 

ett svenskt furuvirke samt kan hartskanaler ses tydligt i riklig mängd som ljusa och mörka punkter 

(Hörnfeldt, 1998) och (Boutelje & Rydell, 1995). Se bilderna (1 och 2) nedan 

          
Bild(1) visar hartskanaler som små vita punkter(Hörnfeldt, R.(1995)Känn igen trä: Lärobok om träslag I 

Norden. Infoskog-Inforest AB, s. 27). 
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Bild(2)visar tvärsnitt av ved (Hörnfeldt, R.(1995)Känn igen trä: Lärobok om träslag I Norden. Infoskog 

Inforest AB, s.22). 

När det gäller virkesfel menar Boutelje och Rydell (1995) att hartskanalerna kan försvåra ytbehandlingen 

på grund av bakterieangrepp som uppstår under timmerlagring vilket orsakar att virket ur timmer som 

vattenlagrats eller bevattnas länge, absorberar vätskor mer en normalt. Enligt Rydell (1992), Boutelje och 

Rydell (1995) skiljer beständigheten sig åt hos furu mellan splintved och kärnved. Splintved angrips lätt 

efter avverkning
3
 av mögelsvamp medan kärnved är mer beständig. Dessutom gulnar splintveds ytor med 

tiden medan kärnveds ytor blir mörkare rödbrun(Ibid.). Angående fysikaliska och mekaniska egenskaper 

säger Boutelje och Rydell (1995) att furu är ett mjukt och lätt kluvet träslag med måttliga fuktrörelser 

samt är hållfastighetsegenskaperna goda i förhållande till densiteten. Bearbetningen av furu i allmänhet är 

god och slitage på verktyg är litet, dock kan lösa kvistar ge en del problem vid sågning och hyvling 

(Boutelje & Rydell, 1995) och (Hörnfeldt, 1998). Vid skärande bearbetning av hårdrika partier kan 

hartsavlagring på verktygseggar ibland vara besvärande(Ibid.). Furuträ torkas snabbt dock kan små 

sprickbildningar och deformationer uppkomma. En risk för blånad kan uppstå om torkningen inte sker 

relativt snabbt efter uppsågningen (Boutelje & Rydell, 1995). Vid ungstorkning bör temperaturen vara 

högst 40˚C och virket ska inte vara i kontakt med vatten under en lång tid. Detta kan leda till att lasering 

på detta virke blir flammig(Rydell, 1992) och (Boutelje & Rydell, 1995).  

Skillnaden mellan splintved och kärnved uppstår igen vid impregnering. Enligt (Boutelje & Rydell, 1995) 

är splintved lätt att impregnera medan kärnved icke är impregnerbar. Furu har inga speciella hälsorisker 

dock kan vissa hartsbeståndsdelar orsaka allergisk astma samt kan sågångor förorsaka luftrörelsebesvär. 

Dessutom kan icke omsorgsfull hantering av furuvirket leda till bildning av mögelsporer som i sin tur ger 

upphov till ett influensaliknande sjukdomsbild (Ibid.). Användningsområdet av furu är mångsidig enligt 

Boutelje och Rydell (1995). Furu används i stor utsträckning för husbygge såsom väggar, takstolar, 

                                                           

3
 avverkning, skogsavverkning är fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten i syfte 

att tillgodogöra sig virket.(nationalencyklopedin, 2011)  
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dörrar, fönster, paneler, takbräder, golv och inredning. Förutom byggändamål används furuvirke till 

möbler och båtar (Hörnfeldt, 1998). I impregnerat skick lämpar sig furuvirke för kraftlednings- och 

telestolpar, järnvägsliprar, kaj- och vattenbyggnader samt är furu mycket viktig basråvara för 

massaindustrin (Boutelje & Rydell, 1995). 

3.1.2 Gran 

Enligt Boutelje och Rydell (1995), Hörnfeldt (1998) är Picea abies det vetenskapliga namnet för gran, 

medan är dess andra namn whitewood, white deal, white, common spruce, Norway spruce och Fichte. 

Gransläkt omfattar 36 arter (Boutelje & Rydell, 1995). Både splintved och kärnved i en torkad gran har en 

gulvit färg och det är svårt att skilja mellan dem, utseende mässigt(Ibid.). Hörnfeldt (1998) menar att 

årsringarna är tydliga i gran medan hartskanalerna är svåra att upptäcka, färre och av mindre storlek än 

hos furu samt är de oregelbundet fördelade men syns med blotta ögat. Se bild (3) nedan 

sommarved  hartskanaler   vårved

                                                         

Bild(3) hartskanalerna visas i bilden som mörka punkter i övergångszon mellan Vår- och sommarved 

(Hörnfeldt R.(1995)Känn igen trä: Lärobok om träslag I Norden Infoskog-Inforest AB s. 33) 

Angående virkesfel säger Boutelje och Rydell (1995) att ofta bildas tjurved 
4
 utpräglad i lutande stammar 

dessutom är veden inte beständig mot röta och insekter. Dock är gransplintved enligt Viitnan (2001), 

Boutelje och Rydell (1995) inte så känslig efter avverkning för angrep av blånads eller mögelsvamp som 

furu. 

Gran kännetecknas enligt Boutelje och Rydell (1995) av dess mjuka slag samt har goda 

hållfasthetsegenskaper i förhållande till densiteten och med måttliga fuktrörelser. Därtill är den lättare än 

furu med cirka 10 procent (Ibid.). Förr i tiden föredrogs ofta gran framför furu i golv bland annat för att 

granvirke inte släpper i årsringar och inte mörknar med åldern lika mycket som furu (Hörnfeldt, 1998). 

                                                           

4
 Tjurved är kompressionsved hos barrträd ved på undersidan av grenar och lutande stammar samt på läsidan av 

vindexponerade stammar. Tjurved utmärks av i genomsnitt mer tjockväggiga celler och mörkare färg än normal 

ved.(Nationalencyklopedin, 2011) 
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Gällande bearbetningen av gran, påstår Boutelje och Rydell (1995), att gran är lätt såväl maskinellt som 

för hand och förslitning av verktygseggar brukar vara liten, dock är kvistarna hårdare än hos furu vilket 

kan leda till problem vid hyvling. Vidare säger författarna att granvirke torkas snabbt dock kan det uppstå 

lite sprickbildning som föreligger en risk för deformation speciellt hos klenvirke med utpräglad 

vridvuxenhet. Rörande ytbehandling är risken för missfärgningen vid ungtorkning mindre än hos furu 

varför högre temperatur kan tolereras. Dessutom är tendensen mindre till ojämn inträngning av lasyr på 

virke som vattenlagrats(Ibid.).  

I anknytning till impregneringen säger Boutelje och Rydell (1995) att det är väldigt svårt när det gäller 

granträ, dock finns vissa impregneringsmetoder som utgår från rått gran men dessa är tidskrävande och 

dyra. I och med att gran har mindre benägenheter att mögla jämfört med furu kan det konstateras att den 

inte har betydliga hälsorisker(Ibid.). Enligt Hörnfeldt (1998) är granträ det dominerande träslaget inom 

byggbranschen i Sverige. Utöver detta användas granträ till enkla möbler, emballage och träfiberskivor 

samt kan särskilda utvalda kvaliteter användas i flygplan (Boutelje & Rydell 1995). 

3.2 Faktorer som påverkar träets utseende och dess 

egenskaper 

Trä är ett levande material vilket gör att det kan påverkas av omgivnings olika faktorer, sandberg(1998). 

T.ex. beror deformationer i ett virke på flera faktorer, en av dessa faktorer är fukthalten (Hillis, 1984). 

 3.2.1 Fukthalten  

Deformationer eller krypning av lastat virke ökar med ökad fukthalt. Dock är den totala deformationen, 

för en given tid och temperatur, lite påverkad av fukthalten om den hålls på en konstant nivå (Hillis, 

1984) refererar till (Armstrong, 1972). Om fukthalten i trä ändras under lastningen uppstår stora 

deformationer. Förändringstakten av deformationer beror på förändringstakten i fukthalten medan 

mängden av deformationer beror på storleken av förändringar i fukthalten (Hillis1984). Deformationerna 

som uppstår under lastning kan vara stora och ske snabbt när till exempel ytorna av torkade faner är 

fuktade i rumstemperatur eller när ett vått faner torkas (Ibid.).  

3.2.2 Temperatur  

Hillis (1984) hävdar att förändringshastigheten både av kemiska och fysikaliska karaktärer av 

komponenterna i ett virke, ökar med ökad temperatur. Uppvärmning av virke med vattenhalt under 15 % 
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och vid temperaturer på cirka100˚C skulle resultera i fysiska förändringar som minskar tillgängligheten 

för hydroxyl grupper i hemicellulosa till vatten (hornification) samtidigt som svullnad och rörlighet 

minskar. Hillis (1984) som refererar till Skaar (1976) säger att reaktionshastigheten för vått trä är tio 

gånger större eller mer och graden av nedbrytningen ökar snabbt med ökande temperatur. Fuktkraven 

varierar också med temperaturen. Låg temperatur kan påverka hur snabbt ett material får påväxt av 

mögel, men låg temperatur är i sig inte något skydd(Johansson, 2010). 

3.2.3 Våtlagringsskador 

Timmer som lagras under den varma årstiden måste hållas vått genom att lagras i vatten eller bevattnas 

för att skador såsom blånad och sprickor skall undvikas (Rydell, 1992). Dock får våtlagring av timmer 

inte vara för lång då en våtlagringsskada kan uppstå. Dessa skador yttrar sig som en ökad 

vätskepermeabilitet som är orsakad av bakterieangrep på vedcellernas pormembran(Ibid.). I bild (4) visas 

en tabell för de maximala lagringstiderna under sommartid för att undvika dessa skador.  

  

Bild(4)är ett exempel på maximala lagringstider under sommar för både furu och gran (Rydell 

R.(1992) Framtida krav på snickerivirke; Byggforskningsrådet, Stockholms, 47 ) 

Rydell (1992) menar att dessa tider ska tas som riktvärden och inte som garanti att inga skador ska 

uppkomma. Konsekvenserna av våtlagringsskada kan speglas ut enligt Rydell (1992) i följande 

exemplar: 

 Överabsorption av lösningsmedelsbaserat impregneringsmedel vid vakuumimpregnering av t.ex. 

fönsterdetaljer. Detta kan bland annat skada den efterföljande ytbehandlingen 
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 Mörka fläckar och ojämn färg vid laserande ytbehandling av t.ex. möbler och inomhuspaneler 

och listverk 

 Högre fuktkvot vid fukt påverkan av utomhusdetaljer som t.ex. väggpaneler vilket ökar risken för 

rötskada.  

Fuktkvoten varierar från 8 till 18 % enligt den nya svenska standarden säger Rydell (1992) 

3.3 Mögel 

Mögel och blånade svampar kallas ofta missfärgningssvampar. Missfärgningssvampar är ofta de första 

mikrobiella kolonisatörerna på trä. Virket kan bli smittat i skogar och i lager. Medan sågade trävaror kan 

vara förorenade före och under torkningen, vid lagring eller på bygget om villkoren för svamptillväxt är 

gynnsamma. I byggnader, orsakar mögelsvampar problem i olika strukturer och material (Hukka & 

Viitanen, 1999). För att mögel ska utvecklas har det visat sig att den minsta (kritiska) luftfuktigheten 

varierar mellan RH
5
 80 och 95 % också beroende på andra faktorer som omgivande temperatur, 

exponeringstid, kvalitet och sammansättning (Viitnan et al, 2008). 

Det finns olika faktorer som kan påverka mögelpåväxt. I följande avsnitt redovisas dessa. 

3.3.1 Trä som substrat för mikrobiell påväxt  

Trä består till största delen av cellulosa (40-50% av torrvikten), hemicellulosa (25-40%) samt lignin (20-

35%). Samtliga dessa ämnen är svåra att bryta ner, framför allt ligninet. Ved innehåller också flera andra 

ämnen som i det levande trädet är nödvändiga för ett flertal olika funktioner. Även efter att trädet fällts 

finns dessa ämnen kvar och då stockarna processas till virke kommer dessa ämnen att exponeras. Det är 

dessa ämnen som mikrosvamparna utnyttjar som näring eftersom de till största delen består av socker och 

stärkelse (Deacon, 2006) 

3.3.2 Trädets tillväxthastighet 

Bredden på årsringarna är en parameter som ibland sägs påverka förutsättningarna för mögelväxt. 

Årsringsbredden har ett direkt samband med tillväxthastigheten hos trädet, vilket i sin tur är beroende av 

bland annat kvalitet, klimat och gallringsstyrka (Johansson, 2010) refererar till(Thörnqvist 1987). Ibland 

menar man att långsamvuxet virke med täta årsringar har större förmåga att stå emot påväxt av 

mögelsvampar och rötsvampar. Dock gjordes en studie kring detta men man kunde inte se några 

                                                           

5
 RH är en förkortning av relative humidity (Johansson, 2010) 
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skillnader i mögelbeständighet mellan virke med olika årsringsbredd (Johansson, 2010). Åt andra sidan 

kan tillväxthastigheten hos trädet ha betydelse när det gäller rötsvampsangrepp.(Ibid.). 

3.3.3 Torkningsmetod 

Vid torkning av virke kommer i vatten lösta sockerarter vilka mögelsvampar utnyttjar för att omfördelas 

inom varje bräda. Halterna kommer att öka på ytan. Johansson (2010) hävdar att en studie var gjord av 

Terziev visade att virke som snabbtorkats vid 80°C fick en högre påväxt av missfärgande svampar än 

virke som torkats långsammare vid provning i laboratorium. Detta kopplades till mängden sockerarter på 

träytan. Även andra senare studier där virke som torkats studerats har visat samma tendens med mer 

påväxt av missfärgande svampar på virke som torkats artificiellt vid hög temperatur (Johansson, 2010) 

refererar till (Nilsson and Samuelson 2006, Johansson et al; under publicering). 

3.4 Produktion 

Enligt Olhager (2000) är produktion en grundläggande aktivitet för att tillfredställa individers behov i 

form av produkter och tjänster samt för att utveckla samhället. En annan definition av produktion 

formulerades av Bellgran och Säfsten (2005) som menar att produktion är en process där råvaror och/eller 

tjänster produceras med hjälp av olika faktorer som framförallt arbetskraft, maskiner och råvaror. Denna 

process menar Bjørnland et al (2003) transformerar en råvara till en färdig produkt. Se bild (5) nedan 

Bild(5) visar produktionsprocess (Bjørnland D. et al (2003) Logistik för konkurrenskraft- ett ledaransvar; 

Liber AB, Malmö s. 217; översättning till svenska Hultkrantz O. Larsson P. Persson P.O. och Woxenius 

Resurserna som Bjørnland et al (2003) avser i bild (5) omfattar kapital, teknologi, energi samt mänskliga 

resurser.  
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3.5 Faktorer för analys av produktionssystem avseende en 

träbaserad produktion 

Produktionssystemet i en organisation är den del som producerar produkter i organisationen. Det är denna 

verksamhet där resurser flyter i ett fastställt system, kombineras och omvandlas på ett kontrollerat sätt för 

att skapa mervärde i enlighet med de riktlinjer som meddelats av ledningen (Kumar, 2008). 

Det finns många olika faktorer som är av betydelse för ett träbaserat produktionssystem. De viktigaste 

faktorerna redovisas nedan: 

3.5.1 Medarbetarna   

Vikten av operatören 

Enligt Trentesaux et al.(1998) är operatören en viktig resurs i ett produktionssystem. Operatören ansvara 

för effektivisering av produktionsprestanda. En av operatörens uppgifter är att föredra och bestämma 

vilken resurs som ska användas. Dessutom har operatören skicklighet att förutse en kommande 

(oregistrerad) brådskande ordning. Vidare säger Trentesaux et al.(1998) att den mänskliga operatören 

måste vara en del av förvaltningssystemet och kunna bidra med lösningar vi stokastisk och kaos. Detta på 

grund av att ledningssystemet inte kan hantera alla eventuella händelser, även om ledningssystemet är 

utformat för att hantera vanliga och eventuella störningar (Ibid.). 

Mcewan och Sackett(1998) menar att även om automatisering har blivit populär var det fortfarande ett 

behov av mänskligt deltagande. Detta stämmer med vad Martin (1993) hävdar att en full automatisering 

inte är ett universalmedel för att lösa komplexa problem i produktionen. Corbett (1988) konstaterar att 

fabriker med " mindre folk" det vill säga mindre medarbetare inte kommer att vara dominerande på grund 

av oförmågan hos de flesta företag att hantera komplexiteten i systemet. Vidare kommenterar Corbett 

(1988) att drift och underhåll av ett komplext tillverkningssystem kräver kompetent och välutbildad 

personal (Ibid.).  

Nya krav på medarbetare  

Ziilch et al. (1995) anser att förändringar i produktionstekniken ställer nya krav på kvalifikationer hos 

personalen . Tidigare dominerade så kallade "direkta funktionerna" såsom manuell bearbetning, 

övervakning och maskininställning i verksamhetsområdet. Idag krävs det förutom dessa funktioner 

"indirekta funktioner", som kvalitetssäkring, drift arrangemang och underhåll . Dock finns dessa 
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funktioner fortfarande inte med vid planering av produktionssystemet utan då fokuseras mest på de 

tekniska aspekterna, särskilt på utformning av maskiner och transportsystem. Endast vid ett mycket sent 

skede i planeringsprocessen eller när installeringen av det nya produktionssystemet har utförts, upptäcks 

vikten av kompetens hos arbetskraften. Outbildad arbetskraft blir ofta en flaskhals vid implementering av 

det nya systemet. Slutligen säger Ziilch et al. (1995) att även i ett högt automatiserat system är det inte 

tillräckligt att fokusera på planering av maskinutrustningen. Lika viktigt är att planera behovet av 

kompetent personal (Ibid.). 

3.5.2 Miljö 

Enligt Omanovi´c (2000) kan Eco-management definieras som en del av EMS
6
 som bidrar till att 

industrier organiserar ett tillvägagångssätt för miljön när det gäller deras produktion och affärsstrategi. 

Denna definition enligt Mijanovic och Kopac (2005) innebär inte att bara kontrollera utsläpp från avfallet 

och avfallshanteringen utan är ett mer sofistikerat koncept som ger svaret på frågan: Hur kan man hitta 

maximal balans mellan produktion och miljö?  

Det innebär att man i varje fas av tillverkningen måste ta hänsyn till miljöegenskaper i produkterna, 

produktionsprocesserna, förpackningen av produkter, transportaktiviteter och andra produkters effekt på 

miljön. De utvecklade industriländerna är under konstant tryck för att miljömässigt förbättra effektiviteten 

i produktionsprocesser, distribution och tjänster samt förbättra dess ekologiska egenskaper (Ibid.).  

Det finns influenser från olika faktorer för miljökrav i industrierna och en del av detta enligt Mijanovic 

och Kopac (2005) är:  

 Genomförande av mycket stränga standarder. Marknaden bör ändra sitt beteende i enlighet med 

principen "förorenaren betalar". Detta betyder att det kommer att kosta för att använda 

naturresurser och föroreningen av dessa skall beräknas enligt en av produktionskostnaden. 

 Kundens intresse och krav på ekologiska produkter. Detta förklarar framgång för företag som 

producerar och säljer "Eco vänliga "produkter.  

3.5.3 Organisationsstruktur  

Det finns viktiga kopplingar mellan organisationsstruktur och prestationers mätning, (Langfield-Smith, 

1997; Luft och Shields, 2003). Enligt Lee och Yang(2011) har strukturen konceptualiserats i en 

sammanhängande enhet, allt från mekanistisk till organisk. Mekanistiska organisationer tenderar att ha 

                                                           

6
 EMS är en förkortning för environmental management system 
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mer organisatoriska nivåer, högre centralisering, fler formella regler, ett smalare kontrollområde och en 

större tillit till en vertikal kommunikation. Däremot innehåller organiska strukturer färre nivåer i 

hierarkin, större decentralisering, färre formella regler, ett bredare kontrollområde samt en horisontell 

kommunikation (Ibid.). 

Lee och Yang (2011) menar att organiska strukturer har två specifika egenskaper. Den första egenskapen 

är att organiska strukturer är anpassningsbara och flexibla vad gäller hantering av nya problem eller 

möjligheter i uppgiftstilldelningar. Det andra karaktärsdraget är att organiska strukturer får nytta av 

decentraliseringen i myndigheten och kontrollen för att stimulera en bred kommunikation inom företaget. 

Dessa egenskaper skapar större krav på informationsbehandling, samordning samt kommunikationer och 

kontroll på lägre nivåer. En integrerad information krävs då för att understödja de olika beslut som fattats 

av decentraliserade chefer t.ex. prissättning, marknadsföring och lagerstyrning (Chenhall och Morris, 

1986). 

Något som kännetecknar organisationer och är avgörande i produktionssystemet är decentralisering 

respektive centralisering. Nedan följer ett exempel som enligt Abdul-Jalbara et al. (2003) förklarar dessa 

två koncept: 

Decentralisering kallas fallet då det finns ett oberoende mellan återförsäljarna och lagret samt tillhör varje 

anläggning olika företag. Av denna anledning blir det viktigt att självständigt minimera egna kostnader. 

Centralisering, I detta fall tillhör lagret och återförsäljaren samma företag. Därför ska företaget betala alla 

kostnader och målet är att minimera kostnaderna i lager plus kostnaderna på grossistnivå.  

3.5.4 Produktionskontroll  

Enligt Stokes (2009) kan inte en ekonomisk produktion uppnås enbart genom att tillverka en produkt till 

billigast möjliga pris. Om det inte finns någon efterfrågan på denna produkt, hjälper det inte att sänka 

priset på den. Författaren menar att produktionen måste uppfylla efterfrågan och en sådan tillfredsställelse 

kräver inte endast rätt pris utan kräver också rätt typ av kvalitet, rätt mängd och rätt tidpunkt. Dessa 

ytterligare kvalifikationer kräver en detaljerad organisering av alla faser i produktionen samt gör 

skaffning av en produktions kontrollverksamhet nödvändig (Ibid.). 

Stokes,( 2009) anser att vikten av produktionskontrollen har betonats med den snabba tillväxten i 

storleken och komplexitet i moderna industrier. Med införandet av nya och dyrare utrustningar, 

förbättrade metoder och med ökat tempot i tillverkningen har det gamla administrativa arrangemanget 

visat sig vara otillfredsställande och otillräckligt. Förbättringarna i tillverkningstekniken kan bara öka den 
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totala effektiviteten så att den når toppen när produktionsadministrationen är organiserad för att förhindra 

att svårigheter uppstå. Ett sådant administrativt arrangemang kräver en adekvat och systematisk planering, 

vilket är en uppgift för produktionsstyrningen. Tillverkningskontrollen är därför en systematisk 

användning av en initiativ planering samt är samordningen och kontrollen av alla tillverknings processer 

viktiga för att säkerställa en effektiv tillverkning med nöjda kunder(Ibid.). 

Stokes(2009) säger att behovet av produktionskontrollen ökar med komplexiteten i en organisation, det 

vill säga med antalet olika kundorder, produkter, processer, material, kvaliteter av arbetskraften, etc. 

För att tillverkningskontrollen kan utföra den viktiga verksamheten krävs det grundläggande information 

om försäljningskrav, produktspecifikationer och tillverkningsinstruktioner med syftet att skapa en plan. I 

denna plan måste anges vad som måste göras, i vilken avdelning och när för att tillgodose kundens 

krav(Ibid.). Detta steg kallas i allmänhet schemaläggning, enligt Stokes(2009). 

3.5.5 Kvalitet och kvalitetsstyrning 

Det finns en växande mängd forskning som stödjer det direkta sambandet mellan antagandet av Total 

Quality Management (TQM) och förbättrade företagsprestationer (Easton & Jarrell 1998; Lemak et al, 

1997). Med tanke på den teoretiska koppling som finns mellan konkurrensfördelar och prestanda, är det 

kanske inte så förvånande att det har hävdats att TQM eller liknande kvalitetsstyrnings metoder kan 

användas för att generera en konkurrensfördel (Curkovic & Pagell, 1999).  

Reed et al (2000) menar att kunden definierar kvalitet som en egenskap i produkten vilken skapar nöjda 

kunder vilket i sin tur leder till en förbättrad konkurrensställning. TQM fungerar inte utan det påvisade 

långsiktiga engagemanget från högsta ledningen. Det är också allmänt erkänt att varken ledare eller 

medarbetare är allvetande. De måste få information om kvalitetsbegrepp, och de måste utbildas i 

användningen av kvalitetsverktyg och tekniker. På samma sätt, kräver problemlösningen inom kvaliteten 

en tvärfunktionell kommunikation på olika nivåer inom organisationen, vilket normalt innebär att upprätta 

och använda team. Slutligen kräver TQM en organisationskultur där alla individer har att göra med 

kvalitet och vill producera kvalitativa produkter (Ibid.). 

3.5.6 Ledarskap 

Fama och Jensen(1983) menar att i ”agency theory” ses ledande befattningshavare som agenter för 

aktieägarna, med egna intressen och dagordningar samt kan de vara åtskilda från de aktieägare som är 

anställda för att företräda. Nyckeln till ledarskapet anser Hinterhuber och Friedrich (2002) är 
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uppmärksamhet för nya möjligheter, fantasi och vision att kapitalisera om det. Ledarskapet enligt 

Hinterhuber och Friedrich (2002) innebär: 

 Att identifiera möjligheter som andra kanske inte ser samt utnyttja dessa möjligheter snabbt och 

fullt ut  

 Att inspirera människor till att uppnå mer än de tror att de kan uppnå och visa dem att de aldrig 

ska vara nöjda med var de är nu. 

 Ledarskapet är en lärd eller förvärvad förmåga att påverka människor att arbeta entusiastiskt mot  

ett identifierat mål. 

 Ledarskapet är inte baserat på makt att tvinga någon att göra någons vilja, utan är baserat på 

personligt inflytande för att frivilligt få människor att bidra till att uppnå gemensamma mål. 

 Ledarskapet är en naturlig, otvungen förmåga att identifiera och utnyttja möjligheter och att 

inspirera människor att skapa värden för alla aktörer, kunder, anställda, aktieägare och det 

finansiella samhället, leverantörer och parter i de strategiska nätverken. 

 Ledarskapet skapar ett nytt paradigm och arbetar på systemet. 

 Ledarskapet betyder att uppfinna nya marknader, förändra spelreglerna på befintliga marknader 

eller att genom fusioner, förvärv, eller strategiska nätverk förändra strukturen i en bransch.  

3.5.7 Lager och lagerstyrning  

Giannoccaro et al (2003) hävdar att lagret vanligtvis representerar från 20 till 60 % av de totala 

tillgångarna i ett tillverkande företag. Därför visar lagerstyrningsstrategi sig vara viktig för att fastställa 

vinsten i tillverkande företag. Lagerstyrningen är i större utsträckningen relevant när hela 

försörjningskedjan (supply chain), nämligen ett nätverk av inköps-, producerande och distributions 

företag, övervägs(Ibid.). I linje med detta skriver Andersson et al.(2010) att lagerstyrning är en central 

planeringsfråga i alla produktion och tillverkningsindustrier. Kontroll av lager är nödvändig för alla 

företag som arbetar med fysiska produkter, inklusive tillverkare, grossister och återförsäljare (Ibid.). 

Vidare säger Andersson et al.(2010) att idag används lagret i de flesta företag som buffert mellan 

processer för att jämna ut variationerna och hantera osäkerheten. En kort leverans tid till kunderna och ett 

effektivt användande av produktionsanordning är ofta mycket svår att kombineras utan lager. Med detta i 

åtanke kan lagerstyrningen ses som en förvaltning av motstridiga mål mellan inköp, produktion, och 

efterfrågan (Ibid.). Andersson et al.(2010) förklarar att i en ”pull” miljö baseras arbetsplaneringen på 

efterfrågan och lagernivån är relaterad till order och dess kvantitet. Medan lagernivån är idealisk fast och 

kalkylerad i en ”push” miljö där arbetet godkänts genom systemets status(Ibid.). 
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En allmän lagerstyrningsram presenteras av Hillier et al. (2005) och består av fyra följande stege. 

1. Formulera en matematisk modell som beskriver lagersystemet. 

2. Sök en optimal lagringspolitik med avseende på denna modell. 

3. Använd ett datoriserat system för databehandlingen för att upprätthålla ett register över de 

nuvarande lagernivåerna. 

4. Använd posten för den nuvarande lagernivån, tillämpa den optimala lagringspolitiken för att 

signalera när och hur mycket lagret ska fyllas på. 

Order – och lager produktion 

Enligt Olhager(2000) och Bjørnland et al(2003) kan produktionen vara mot kundorder eller mot lager. 

Vid en ren orderproduktion produceras bara den mängd som är beställd, medan vid produktionen mot 

lager produceras den mängd som behövs för att fylla på lagret till den beräknade nivån (Bjørnland et al, 

2003). I traditionell produktionsplanering räknas det med att producera för att både täcka order och 

återfylla lagret (Bjørnland et al, 2003). När en order planeras undersöks först om det finns lediga varor 

vilket kan vara varor som inte är reserverade för att täcka andra order eller varor som utgör 

säkerhetslager
7
. Om ordern är större än lediga varor i lagret måste den överskjutande varumängden 

produceras det vill säga att det bör tillverkas den varumängd som är planerad att vara i lagret när 

produktionen är avslutad (Ibid.). Bild(6) illustrerar varuflödet för både order och lager produktion.  

 

  Bild(6) visar varuflödet från lager och från produktion mot både kund order och lager(Bjørnland D. et 

al (2003) Logistik för konkurrenskraft- ett ledaransvar; Liber AB, Malmö s. 217; översättning till svenska 

Hultkrantz O. Larsson P. Persson P.O. och Woxenius 

                                                           

7
 Säkerhetslager är det mängd av varor som finns i lager och som skall täcka de slumpmässiga variationerna i 

efterfrågan under ledtid dvs. från att beordringen sker till det att produkterna är disponibla i ett lager för leverans till 

kunden (Olhager, 2000)  
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Kundorderpunkt 

Kundorder punkt (KOP) är den punkt då en order mottas från kunden. Kundorder punkt kan placeras på 

många olika ställen på logistikröret
8
. Placering av KOP redovisas nedan enligt Oskarsson et al (2003) 

 KOP i distribution; då är produkten producerad och kan levereras i princip omedelbart 

 KOP i montering; alla komponenter och artiklar finns i lager men de monteras ihop enligt 

kundens önskemål 

 KOP i tillverkning; råvara och insatsvaror finns i materialförrådet. Här sker all, eller en stor del 

av tillverkningen efter det att kundordern kommit in  

 KOP i materialförsörjning; material måste beställas hem innan produktionen kan startas, varför 

leveranstiden kan bli ganska lång. 

När produktion i en industri eller ett företag sker mot lager och styrs av en prognos placeras KOP ofta i 

slutänden av röret det vill säga i distribution (Oskarsson et al, 2003) 

3.5.8 Flaskhals 

Enligt Goldratt och Cox (1993), begränsas varuflödet i ett helt system av kapaciteten hos olika maskiner. 

Vissa maskiner påverkar det totala systemets prestanda mer än andra. Dessa maskiner kallas flaskhalsar. 

En flaskhals definieras enligt Mattsson (2003) som en produktionsresurs som är överbelagd och därmed 

fungerar som en begränsande faktor för vad som kommer ut ur processen eller med andra ord och som 

Bjørnland et al (2003) menar att en flaskhals är en resurs som har mindre kapacitet än det behov som skal 

täckas  

Enligt Lima et al (2008) delas de viktigaste typerna av flaskhalsar in i tre kategorier: 

 Enkel flaskhals 

 Flera flaskhalsar 

  Skifta flaskhalar 

Lima et al (2008) menar att i en enkel flaskhals finns det bara en flaskhalsmaskin under hela den beaktade 

perioden. I flera flaskhalsar fall finns det en del flaskhalsar men dessa flaskhalsar fastställs för hela den 

beaktade perioden. För skifta flaskhalsar finns det ingen enskild flaskhals för hela perioden utan 

flaskhalsen är en direkt växling från en station till en annan(Ibid.). 

                                                           

8
 logistikröret är ett illustrerat rör som består huvudsakligen av tre delar: materialförsörjning, produktion och 

distribution, dessa kan i sin tur bryts ned i ytterligare beståndsdelar (Oskarsson et al, 2003)  



 

 

25 

 

Det är inte enkelt att upptäcka en flaskhals, speciellt när de konventionella flaskhalsmetoderna används 

(Lima et al, 2008). Problemet med att hitta flaskhalsen är att tillverkningssystemet inte är statiskt utan 

variera över tiden. En anledning till variationen är oförutsägbara händelser som till exempel ett maskinfel 

eller andra typer av tillfälliga dröjsmål (Roser et al, 2003). Således kan en maskin bli en flaskhals bara för 

en kort tidsperiod innan problemet är löst och innan att systemet återgår till den stadiga situationen. 

Dessutom har ett tillverkningssystem inte bara en flaskhalsmaskin utan ett antal maskiner som begränsar 

systemet vid olika tidpunkter. Det andra skälet till variation är långsiktiga förändringar i systemet. Till 

exempel kan variationen i efterfrågan varje säsong eller införandet av en ny produkt ändra belastningen 

av maskiner och därefter begränsningarna. Tillverkningssystemet kan även förändras till exempel genom 

att lägga till, byta ut eller förbättra maskiner (Ibid.). 

Roser et al (2003) hävdar att det finns ett antal metoder som används för att upptäcka flaskhalsarna. Dessa 

omfattar bland annat de konventionella metoderna det vill säga utnyttjandegrad och väntetidsmetod 

dessutom finns den skiftande flaskhalsdetekteringsmetoden. 

Med utnyttjandegradsmetoden menar Roser et al (2003) att den andelen av tiden mäts då en maskin är 

aktiv och sedan definieras maskinen med största aktiva andel som flaskhalsen. Däremot bygger 

väntetidsmetoden på väntetiden i en kö och definierar flaskhalsen enligt kölängden. Ett alternativt 

tillvägagångssätt för denna metod kan vara att söka den längsta kön i stället för den längsta väntetiden, 

men detta tillvägagångssätt fungerar bara för linjära system som endast innehåller en typ av produkt. 

Medan skiftande flaskhalsdetekteringsmetoden bestämmer hur länge en maskin är aktiv utan 

avbrott(Ibid.). Den skiftande flaskhals påvisningsmetoden använder enligt Roser et al (2003) samma 

uppgifter som den utnyttjandegradsmetoden vid fastställandet av flaskhalsar. Den skiftande 

flaskhalsdetektionsmetoden undersöker också när en maskin är aktiv eller inte (Ibid.). 

För att förbättra flödet vid en flaskhals kan följande åtgärder som Forsberg (2003) förslog vara till hjälp: 

 Flaskhalsen ska inte stå stilla och vänta på jobb som har fastnat vid andra stationer, dessutom 

ska en hög prioritet sättas i stationerna kring flaskhalsen för att försörja flaskhalsen med jobb. 

Det enda ställe som är tillåtet att ha lite större buffrar är framför en flaskhals. 

 Flaskhalsen ska inte få vänta på personal. 

 Kvalitetskontrollen ska genomföras före flaskhalsen så att den inte jobbar i onödan eftersom 

material som har passerat flaskhalsen inte kan ersättas. 

 Ställtiden vid en flaskhals ska minskas genom att göra så mycket arbete som möjligt när 

flaskhalsen går och så lite arbete som möjligt när den är stilla. 
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 Avlasta flaskhalsen genom att flytta arbeten som går att utföra på andra ställen, köp in en 

legotillverkning eller skaffa om möjligt billiga kapaciteter som kan göra delar av 

flaskhalsjobbet. 

3.5.9 Layout och produktions typer  

Meller och Gau (1996) anser att fastställandet av den fysiska organisationen för ett produktionssystem 

definieras som anläggningens layout. Enligt Hassan (1995) är tillverkningen den kritiska komponenten i 

ett sådant produktionssystem och därmed måste tillverkning beaktas vid fastställandet av layouten. Enligt 

definitionen i litteraturen är syftet med anläggningens layout att minimera materialet hanteringskostnader 

inom en anläggning till två typer av begränsningar: (1) avdelnings och golvytan behov och (2) 

avdelningslokaliserade begränsningar. 

Richard et al. (1992) säger att anläggningens layout inkluderar flödeslinje layout, Maskinens layout, och 

cellulära tillverkningslayout, där maskinerna antas vara av lika stora ytor eller fasta mått. I litteraturen är 

layoutens effektivitet typiskt mätt i form av kostnader för materialhanteringen. Dessa kostnader 

approximeras med en eller flera av följande parametrar: avdelningsövergripande flöden, enhetskostnads 

värde och bedömning av institutions närhet(Ibid.).  

Enligt Olhager (2000) finns fem olika typer av produktion och processer vilka är utformade så att de 

passar de produkter som ska produceras och produkternas egenskaper i form t.ex. av volym. Dessa typer 

är fast position, funktionell verkstad, flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning (Olhager, 2000). Den 

sista typen kommer att beskrivas i detaljer eftersom den produktionstyp som hanteras i detta arbete är av 

en kontinuerlig tillverknings typ. Dock ska en kort beskrivning angående de resterande typerna göras. 

Fast position 

Denna typ av produktion kan karaktäriseras vid tillverkningen av stora objekt som är svåra eller omöjliga 

att flytta och där all förädling sker på ett och samma ställe t.ex. varvsindustri eller byggnation av hus och 

broar(Olhager, 2000), (Bellgran & Fäststen, 2005). 

Funktionell verkstad 

Olhager (2000), Bellgran och Fäststen(2005) menar att namnet på denna produktionstyp har sin grund i 

att alla maskiner och utrustningar av samma typ samlokaliseras t.ex. alla svarv maskiner samlas på ett 

ställe, borrmaskiner på ett annat ställe och så vidare. Det som kännetecknar en funktionell verkstad är hög 
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flexibilitet i operationsföljde dock kan en stor kö och långa genomloppstider uppstå på grund av den 

komplexa funktionella layouten(Olhager, 2000),(Bellgran & Fäststen, 2005). 

Flödesgrupp 

Denna typ utmärks av att den är produktorienterad istället för resursorienterad det vill säga att layouten är 

utformad så att alla produkter med likheter i bearbetningsordning samtillverkas (Olhager, 2000). För att 

ett effektivt ska flöde skapas krävs att den nyckelmaskin som utgör flaskhalsen får full beläggning medan 

överkapaciteten kan tillåttas till de kompletterande maskinerna(Bellgran & Fäststen, 2005). 

Lina 

Olhager (2000), Bellgran och Fäststen (2005) hävdar att denna typ av produktion kan tillämpas i 

massproduktion av standardiserade produkter och begränsade variationer. Där placeras alla resurser som 

krävs för produktens färdigställande i den ordning operationerna ska utföras och i nära anslutning till 

varandra. Materialen transporteras antigen via ett styrande band, där transporten är mekanisk, eller via ett 

flyttande band, där transporten kan hanteras manuellt (Bellgran & Fäststen, 2005). 

Kontinuerlig tillverkning 

Den första skillnaden mellan en kontinuerlig tillverkning och andra typer av produktion är att produkten 

mäts i ton, liter, meter. (Olhager, 2000). Dessutom är maskinunderhåll och processomställning mellan 

produkter viktiga områden för processtillgängligheten samt är omställningsarbetet mellan olika produkter, 

kvaliteter och dimensioner betydande (Ibid.)  

Enligt Kumar (2008) ordnas produktionsanläggningarna enligt ordningsföljden i produktions operationer 

från den första operationen till den färdiga produkten. Föremålen är gjorda för att flöda genom de olika 

stegen genom anordningar för materialhantering såsom bandtransportörer, överföring av enheter, och så 

vidare. 

En kontinuerlig tillverkning kännetecknas av följande karaktärsdrag enligt Kumar (2008): 

1. Dedikerad anläggningstillgång med noll flexibilitet. 

2. Materialhanteringen är automatiserad. 

3. Processen följer en förutbestämd sekvens av operationer. 

4. Planeringen och schemaläggningen är en rutinmässig åtgärd. 

Kumar (2008) nämner följande fördelar med en kontinuerlig tillverkning: 

1. Standardiseringen av produkter och processers sekvens. 
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2. Högre produktionstakt med minskad cykeltid. 

3. Högre kapacitetsutnyttjande tack vare linjebalansering. 

4. ”Manpower” krävs inte för materialhanteringen eftersom den är helt automatisk. 

5. Enhetskostnaden är lägre tack vare den höga produktionsvolymen. 

Medan begränsningarna i en kontinuerlig tillverkning enligt Kumar (2008) är: 

1. Flexibiliteten att ta och bearbeta antal produkter finns inte. 

2. Mycket höga investeringskostnader för flödets linjer. 

3. Produktdifferentieringen är begränsad. 

3.5.10 Kartläggning och analys av processer 

Oskarsson et al (2003) säger att det finns många olika metoder för att kartlägga och beskriva nuläget av 

ett flöde. Dock kan en enkel beskrivning genom användning av vissa symboler vara tillräcklig för att ge 

en klar bild över flödet. Nedan i bild (7) visas de olika symbolerna. 

  

Bild(7) Symboler för processkartläggning (Oskarsson B. et al,(2003). Modern logistik för ökad 

lönsamhet; Liber AB s.175) 

Flödeskartläggningen kan göras mer eller mindre detaljerad men ju mer noggrant flödet kartläggs desto 

mer tid krävs det (Oskarsson et al, 2003). Därför är det tidsbesparande att bara fokusera på de delar som 

är mest intressanta och mest relevanta för målet av flödeskartläggning (Ibid.). Se bild(8) som visar hur en 

flödeskartläggning kan se ut. 
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Bild(8) Ett exempel på flödeskarta(Oskarsson B. et al,(2003). Modern logistik för ökad lönsamhet; Liber 

AB s.176) 

Processflödesanalys 

Olhager (2000) menar att processflödesanalys är en metod som används för att dokumentera produktions 

aktivteter detaljerat och grafiskt för att bättre förstå processen och kunna tydliggöra de potentiella 

förbättringarna. Olhager (2000) beskriver de grundläggande stegen i en processflödesanalys enligt 

följande: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 

2. Dokumentera processen som helhet 

3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 

4. Rekommendera processförändringar 

5. Genomföra beslutade förändringar  

För att kunna tidliggöra analysen används olika symboler i scheman och diagram för processflödesanalys. 

Dessa symboler enligt Olhager (2000) är: 

         = Operation 

                     = Transport( till och från arbets- eller lagringsplats) 

                     = kontroll 

                     = Lager    

         = Hantering 

 

processflödesanalys omfattar enligt Olhager (2000) processflödesschema, materialflödesshema och 

layoutflödesdiagram. I följande avsnitt kommer en förklaring till vad som görs i olika sheman och 

diagram. 
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1. Processflödesschema 

Processflödesscemat används för att följa arbetsgången vid produktion av en produkt eller en tjänst, säger 

Olhager (2000). I detta schema summeras antal operationer, kontroller och andra aktiviteter samt adderas 

tider för dessa aktiviteter och betecknas dess värdekod
9
 för att kunna veta var elimineringen ska ske och 

varför(Ibid). 

2. Materialflödesschema 

För att visa de vägar som materialflödet går igenom utnyttjas ett materialflödesschema som hjälp för att 

beskriva den totala processen anser Olhager (2000). Detta schema begränsas endast till operationer,  

lagringspunkter och tider för dessa aktiviteter anges (Ibid.). 

3. Layoutflödesdiagram 

Olhager (2000) förklarar att denna layout avser den fysikaliska placering av olika resurser, såsom 

maskiner, arbetsstationer, lager och kontrollstationer, samt beskriver hur de är relaterade till varandra . I 

bild(9) visas ett exempel på ett layoutflödesdiagram 

 

Bild(9)Ett exempel på ett layoutflödesdiagram(Olhager J. (2000)Produktionsekonomi; Studentlitteratur 

AB, Lund s.97) 

 

                                                           
9
 värdekod: är en kod som anger i fyra olika symboler: (v) om aktiviteten är värdeskapande, (i) icke värdeskapande, 

(s) stödjer värdeskapande aktiviteter och (?) har okänd värde effekt. 
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3.6 Utformning av analysmodellen för träbaserad 

produktion. 

Utifrån både träets egenskaper och lagrings förutsättningar samt de faktorer som redan har beskrivits 

under avsnitt 3.5, har jag utformat en analysmodell för en träbaserad produktion. Analysmoddelen 

omfattar följande faktorer: träets egenskaper, lagring utomhus, kartläggning och analys av processer, 

kvaliteten och kvalitetsstyrningen, miljön, medarbetarna, organisationsstrukturen, produktionskontrollen, 

lager och lagerstyrningen, layout och produktionstyperna, ledarskapet samt flaskhalsarna. I bild (10) visas 

en sammanfattning av de faktorer som man borde ta hänsyn till vid analys av en träbaserad produktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild(10) visar de olika faktorerna som är avgörande i ett produktionssystem för en träbaserad produktion 

3.7 Produktionsstörningar 

Enligt Bellgran och Säfsten (2005) är produktionsstörningar ett begrepp som definieras olika i teorin och 

tillämpningen samt beskrivs ur olika perspektiv. Den mest kända definitionen är att produktionsstörningar 

är ett diskret eller avtagande, planerat eller oplanerat avbrott eller en förändring under planerad 

produktionstid som kan påverka tillgänligheten, driftprestandan, produktkvaliteten, säkerheten, 

arbetsförhållandet och miljön(Ibid.).  

Dessa störningar kan ses bland annat som förluster vilka kan indelas i olika delar enligt Ljungberg (2000) 
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 Utrustningsfel och avbrott 

  Ställtid och justeringar 

 Tomgång och småstopp 

 Reducerad hastighet 

 Felagtigheter i processen, löpande produktion 

 Reducerat utbyte, uppstartförluster 

 En annan fördjupade beskrivning av produktionsstörningar är den som Bellgran och Säfsten (2005); 

refererar till Ylipää (2000), Harlin et al( 2002), TIME handboken (2004); beskriver i följande punkter 

 Utrustningsfel 

 Handhavandefel 

 Fel på kringutrustning tex externa transportsystem 

 Fel på mjukvara i produktionsutrustning tex robotprogram 

 Verktygsbyte 

 Tid för att byta /fylla på material(t.ex. bränsle, skärvätskor) 

 Omställningar 

 Justeringar 

 Rengöring 

 Arbetsplatsmöten 

 Pauser, raster 

 Väntestopp på produkter/ material in till station/maskin 

 Följdstopp. stopp i flödet ut från station/maskin 

 Personalbrist 

 Mediafel t.ex. åska, strömavbrott, spänningsstoppar 

 Kassation eller kvalitetsfel på produkten 

 Incidenter och tillbud 

Bellgran och Säfsten (2005) menar att små störningar som återkommer ofta är lika viktiga att beakta som 

stora och tidsmässigt längre störningar som däremot inträffar mer sällan. Den ackummulerade tiden för 

korta och återkommande störningar är ofta betydande, ibland totalt sett längre än för stora stopp. Uöver 

detta är stora och långvariga störningar lätta att se och kräver ofta mer omfattande åtgärder än de mycket 

korta störningarna. Störningseliminering är ett område som får mest uppmärksamhet i industrin framför 

allt genom synsätt som handlar om eliminering av slöseri och ständiga förbättringar(Ibid.). 
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Det finns ett verktyg som används för att upptäcka förhållandet mellan en produktionsstörning och dess 

eventuella orsaker. Detta verktyg kallas för orsakan-verkan-diagram   

Orsakan- verkan-diagram 

Detta diagram som kallas också ishikawadiagram eller fiskbendiagram enligt Bergman och Klefsjö 

(2007), Sandholm (2008) används för att bena ut orsakerna till ett problem. Introducering av denna typ av 

diagram skedde för första gång av Kaoru Ishikawa år 1943 vid Kawasaki Steel Works i Japan (Bergman 

& Klefsjö, 2007). Arbetets gång för detta diagram förklarar Sandholm(2008) delas i olika steg. Det första 

steget är att brainstorma
10

 de möjliga orsaker som möjligen har lett till problemet. Därefter väljs ut de 

orsaker som uppfattas mest framkomliga. Följaktligen studeras varje orsak mer detaljerat. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) kan tillämpning av orsakan-verkan diagram underlättas genom att 

hänföras till något av de följande sju M: 

 Management, frågan här kan vara hur mycket ledningen är engagerad och är stödet som ges 

tillräckligt? 

 Människan, har operatörerna tillräckligt utbildning, motivation och erfarenhet? 

 Finns ordentliga verktyg, är processparametrarna väl specificerade och styrbarheten tillräcklig? 

 Mätning, finns det störande miljöfaktorer? 

 Maskin, utförs ett lämpligt förebyggande underhåll? 

 Material, hur är det med kvaliteten på det material som används i processen 

 Miljö, påverkar miljö produkt utfallet  

Orsakan-verkan-diagram ger ett utmärkt underlag till den fortsatta problemlösningen. Dessutom kan 

denna typ av diagram peka ut en trolig orsak till de observerade variationerna (Bergman och Klefsjö, 

2007). I bild(11) visas ett exempel över ett orsakan-verkan-diagram.  

 

                                                           

10
brainstorma innebär att man presentera idéer och förslag utan att värdera eller förkasta dem (Sandholm, 2008)   
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Bild (11) visar ett exempel på Orsakan-verkan-diagram(Bergman B, Klefsjö B.(2007) Kvalitet från 

behov till användning; Studentlitteratur AB, Lund s. 254) 

3.8 Underhåll 

Enligt Elfving (1993) är alla användare av tekniska system överens om att underhåll är en självklar åtgärd 

för att trygga produkternas och anläggningarnas långsiktiga funktion. Tidigare betraktades underhåll som 

ett nödvändig ont som bara kostade pengar och störde verksamheten. Idag anses det att dessa aktiviteter 

som är insatta i företaget inte är en belastning utan i högre grad bidrar till ökad produktivitet och 

lönsamhet(Ibid.).  

Enligt Elfving (1993) förbinds följande egenskaper med tekniskt underhåll: 

 Underhållets säkerhetsförebyggande betydelse det vill säga minskad risk för skador på personer 

och material. 

 Underhållets resursutnyttjande och produktions gynnande betydelse det vill säga realkapital 

utnyttjande och stigande produktionsvolym. 

 Underhållets betydelse för maskinens livslängd det vill säga att maskinunderhåll kan öka 

serviceintervall och förlänga teknisk/ekonomisk livslängd före utbyte av en komponent eller en 

hel maskin 

 Underhållets kostnads- och intäktskonsekvenser det vill säga allt underhåll kräver resurser och 

kostar pengar men kan också öka intäkterna genom förbättrad tillgänglighet och ökad kvalitet. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt beskrivs företagets anläggning och produktion samt redovisas resultaten från intervjuer, 

observationer och litteraturstudier 

4.1 Beskrivning av produktions anläggning samt flödet för 

beställning av råmaterial  

Anläggningen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB består av två hyvellinjer (hyvellinje 1, hyvellinje2) 

samt ett klyvband som är sammankopplat via transportkedjor till hyvelmaskinen i hyvellinje 1. 

Hyvellinje 1 och klyvbandet finns i en byggnad medan finns hyvellinje 2 i en annan byggnad. Den första 

hyvellinjen består av klyvmaskin, ställkedja, lyft, inmatnings- och utmatningsbänk, hyvelmaskin, 

bandtransportörer, buntning och rullbana. Medan den andra hyvellinjen består av ställkedja, lyft, 

hyvelmaskin, inmatnings och utmatningsbänk, transportkedja, läggare och förpacknings/ utlastningsställe.  

Anläggningen är specialiserad för att bara bearbeta trävirke.  Materialflödet är automatiserat till en stor 

del, dock krävs ändå en bevakning av medarbetarna över flödet. Produktionen sker mot lager vilket gör att 

kundorder punkt ligger sent i produktionskedjan. Enligt hyvleriets VD grundar beställningen av råvaror 

sig på uppskattning som helt enkelt görs genom att man går tillbaka och kontrollerar produktionsmängden 

för förra året och enligt detta beställs varorna för innevarande år. Råvarorna beställs periodvis och 

kontrakten med leverantören undertecknas om hur stort intervallet ska vara mellan leveranserna. Däremot 

kan få tillfälliga leveranser ske om någon kundorder blir aktuell och material som finns hemma i lager 

inte räcker. Beställningsflödet av råmaterial sker enligt bild(12) nedan: 

 

Bild (12) visar en kartläggning för beställning av råmaterial.  
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4.2 Beskrivning av produktionen  

Produktionsprocessen i båda hyvellinjerna liknar till stor del varandra. Dock märks en liten skillnad när 

det gäller den manuella hanteringen. Därför blev tanken att beskriva produktionsprocessen i båda 

hyvellinjerna. 

Hyvellinje 1: Processen börjar med att råvarorna hämtas från råvarulagret som ligger utomhus. Med hjälp 

av en lastmaskin staplas virkespaketet på ställkedjan för att manuellt buntas- och plastas av. Därefter lyfts 

virket automatiskt med en lyft och transporteras via en transportkedja till en inmatningsbänk. Där står en 

medarbetare som övervakar plankornas flöde och ser till att de är på rätt sida och inte vinklas. Vidare 

fortsätter virkesflödet till klyvmaskinen som klyver virke till önskat mått för att sen överföras via en 

utmatningskedja till en bandtransportör som kör virket till inmatningsbänken framför hyvelmaskinen. I 

hyvelmaskinen hyvlas virket enligt det fordrade kravet för att sen transporteras via en bandtransportör till 

utmatningskedjan. Plankor som kommer ut till utmatningskedjan kan antingen direkt staplas (detta gäller 

vid impregnerat virke) eller köras åt andra hållet för att automatiskt buntas, staplas och till sist plastas 

manuellt. Medarbetaren som står bredvid utmatningskedjan har till uppgift att kontrollera om plankorna är 

lagda på rätt sida samt att rätta till om något virke går snett. När paketet har emballerats, transporteras det 

via lastmaskinen till färdig varulager som ligger nära hyvellinjerna. 

Hyvellinje 2: Denna linje består, som beskrivits i föregående avsnitt, av bara hyvelmaskinen, en lyft, 

andra transportkedjor samt en inmatnings och utmatningsbänk. Processen inleds med staplingen av virke 

på ställkedjan via lastmaskinen. Därefter buntas paketet av, plastas av (om det är plastat) och lyfts 

manuellt av en medarbetare som utöver detta ska se till att plankorna är lagda på den rätta sidan det vill 

säga att kärnsida ska vara uppåt så att virket inte vinklas i hyvelmaskinen. Plankorna transporteras sedan 

automatiskt in i hyvelmaskinen via en inmatningsbänk. Efter hyvling körs plankorna ut via 

transportkedjorna till läggaren för att staplas och emballeras och därefter flyttas till färdig varulagret. 

4.2.1 Processkartläggning för ytter paneler i hyvellinje 1 

Processen börjar med att råmaterials paket hämtas in, via en lastmaskin, från råvarulager där materialen 

har lagrats mellan 15-30 dagar. Detta steg tar 90 s. När råmaterialspaketet har placerats på ställkedjan, 

plastas av manuellt under 15 s för att sedan lyftas upp automatiskt inom 10 s. Efter detta transporteras 

virket automatiskt under 30 s till inmatningsbänken inför klyvmaskinen. I inmatningsbänken körs virket i 

5 s innan att det klyvs till tre delar i klyvmaskinen. Klyvningen tar 10 s. Efter klyvningen transporteras 

plankorna automatiskt vidare till inmatningsbänken framför hyvelmaskinen, detta tar 35 s. Därefter hyvlas 
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varje plank till de bestämda dimensionerna under 20 s för att sedan transporteras vidare och kontrolleras 

manuellt, detta tar 5 s. Efter den manuella kontrollen buntas automatiskt var femte plankar under 20 s och 

transporteras vidare till staplingsstället inom 25 s. Vid staplingsstället väntar plankorna i 900s innan ett 

paket staplas fullt. Därefter emballeras paketet manuellt under 360 s och körs vidare via en rullbana under 

20s till utlastningsställe. Sista steget är transport av paketet till färdig varulager, detta tar 120 s. Se bild 

(13) nedan och bilaga(3)  

           UT           lastmaskin   rullbana  automat buntning 

 

automatlyft                  arbetare  transportkedja          

      IN 

Bild(13) I denna bild beskrivs hur maskinerna och kring utrustning är placerade i förhållande till 

varandra (dvs. layoutflödesdiagram) samt visas processen för tillverkning av ytter paneler i hyvellinje 1  

4.2.2 Processkartläggning för konstruktionsvirke i hyvellinje 2 

Första steget i denna process tar 60 s och omfattar transport av råmaterialen från råvarulager till 

ställkedjan framför lyften. Paketet av råmaterialen plastas av manuellt under 15 s sen lyfts paketet upp 

manuellt inom 35 s. Efter detta lossnas varje rad av paketet som består av 7 plankar och dessa plankar 

vänds manuellt till rätt sida under 7 s. 

Hyvel 

maskin 

Embal

lering 

Klyv 

maskin 

V
ir

k
e 

färdigpaket 

råmaterial 

paket 



 

 

38 

 

 Därefter transporteras plankorna via transportkedjorna till hyvelmaskinen. Detta tar 10 s. Varje plank 

hyvlas i två delar i en hyvelmaskin inom 20 s sen transporteras hyvlade plankarna vidare till läggaren, 

transporten tar 30s. I läggaren sprids små plankor mellan raderna i paketet, detta tar 5 s. När paketet är 

helt staplat, emballeras paketet under 180 s av två personer och ställs åt sida för att sen transporteras 

vidare till färdig varulagret. Transporten till färdig varulagret tar 130s. Se bild (14) nedan och bilaga(4)  

  utmatningsbänk   arbetare   inmatningsbänk 

 

  UT        IN 

lastmaskin  färdig paket   råmaterial paket 

 Bild(14) I denna bild beskrivs hur maskinerna och kring utrustning är placerade i förhållande till 

varandra(layoutflödesdiagram) samt visas processen för tillverkning av konstruktionsvirke i hyvellinje 2 

4.2.3 Layout för hela verksamheten 

Verksamhetslayouten i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är gjord så att anläggningen är placerad i 

mitten av hela verksamhetens byggnader medan råvarulager, färdig varulager och kontor ligger runt 

omkring anläggningen. Se bild (15) nedan  
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 Hyvellinje 2   Hyvellinje 1   Råvarulager

 

Kontor                                                       Färdiga varulagrar 

Bild(15) visar hur layouten för hela verkstaden ser ut (Broschyr från Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

s.10)  

4.3 Resultat från intervjuer 

Intervjuer som genomfördes i detta arbete utfördes på två olika sätt: Både intervjuaren och respondenten 

vistades på samma plats eller så skedde intervjun via telefonsamtal där intervjuaren och respondenten 

befann sig på olika platser. 

Intervjuerna med hyvleriers och sågverks- VD samt produktionsledarna (Se yrkes kategori för intervjuade 

personer under kapitel referenser) omfattade tre hyvlerier och ett sågverk. Dessa intervjuer skedde enligt 

det första sättet som är nämnt ovan. Medan intervjuerna med respondenter från maskins och utrustnings 

leverantörer till Åshammars Hyvleri & Trävaru AB utfördes via telefonsamtal. 

Frågor som var avsedda för hyvleriernas och sågverks VD samt produktionsledaren skilde sig från de 

frågor som var ämnade åt maskiners och utrustningsleverantörer. 

Frågorna till hyvleriers och sågverks VD samt produktionsledaren var 12 till antalet se bilaga(1). Dessa 

frågor delades sen för att underlätta dess bearbetning i tre olika kategorier. Se punktlistan nedan. 
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 Frågor (1-2-4-8) berörde träslag som användes i produktion, dess särdrag och hur fukten kan 

påverka produktens utseende  

 Frågor (3-5-6-7) handlade om produktion, dess förutsättningar och processens problem 

 Frågor(9- 10-11-12) var övriga frågor och omfattade bland annat produktionsstyrningen, 

kontrollsystemet och personal kompetens. 

Yrkes kategorier för respondenterna omfattade Företagets VD, Produktionsledare och Försäljningschef 

(Se yrkes kategori för intervjuade personer under kapitel referenser) 

4.3.1 Resultat från intervjuer med hyvleriers och sågverks VD samt 

produktionsledare 

Träslag och fukthalt påverkan 

Respondenterna svarade att de mest använda träslagen i Sverige är furu och gran och detta beror, enligt ett 

hyvleriets VD, dels på tillgänglighet av dessa två träslag och dels på att de är lämpliga för den typ av 

produkter som produceras i Sverige, t.ex. används furu för konstruktionsvirke och gran för 

inredningsdetaljer såsom paneler och listvirke. En annan respondent sa att furu är lättare att bearbeta i en 

maskin än gran därför att verktygen inte sliter lika snabbt som vid bearbetning av granslag. 

Angående fukthalten svarade alla att fukthalten i ett trävirke ska vara mellan 8-18%  och denna variation 

beror på det ändamål som produkten ska förädlas till. Om fukthalten är över 18 % kan detta, enligt en 

intervjuad, leda till att virket böjs och blir krokigt. 

I anknytning till tiden som råvaran får vara utomhus utan att virkets kvalitet påverkas, varierade svaren. 

En del av de intervjuade personerna svarade att tiden kan variera mellan 15-30 dagar medan andra 

respondenter sa att råvaran absolut inte får vara ute och utsättas för regn om hög kvalitet och skydd mot 

mögel och röta efterstävas. 

Produktion, dess förutsättningar och dess problem 

När det gäller de förutsättningar som krävs av råvaran svarade respondenterna att det första kravet är att 

fukthalten bör vara inom standard (8-18%) så att den önskade kvaliteten erhålls och bearbetningen av 

virket går smidigt.  

Maskiners placering och layout spelar inte någon stor roll för produktions effektivitet, sa respondenterna. 

Dock krävs en viss nivå av kunskap hos operatören som ska pusta verktygen och sätta dessa i maskinen. 
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Problem och stopp som kan uppstå under produktionsprocessen kan enligt respondenterna vara att ett 

trävirke går snett i transportkedjorna, att det fastnar i hjulpressa när det kommer ut från hyvelmaskinen 

eller att träskräp fastnar i hyvelmaskinen.  

När det gäller positioneringstid kan denna enligt en respondent variera mellan 15-45 minuter om 

operatören är kompetent och de verktyg som behövs är tillgängliga. 

Övriga frågor 

De flesta hyvlerier där intervjuerna gjordes producerade mot lager. Det var bara ett hyvleri som 

producerade 50 % mot lager och 50 % mot kundorder. 

Gällande kvalitetskontrollsystemet svarade respondenterna att de inte har något riktigt 

kvalitetskontrollsystem utan kontrollen sker både manuellt och visuellt för att se om önskat mått erhålls 

och för att sortera plankorna. 

I svaret på frågan om transporten kan påverka kvaliteten på råvaran fanns en samstämmighet mellan 

respondenternas svar om att transporten kan ha påverkan på senare steg i processen av träbaserad 

produktion, det vill säga inte under hyvlingsprocessen. 

Angående frågan om medarbetarna som arbetar i hyvlerierna och sågverket har någon utbildning tydde 

svaret från respondenterna på att inga medarbetare i produktionen har någon utbildning utan den kunskap 

som de har, har skaffats under tid och erfarenhet.  

4.3.2 Resultat från intervjuer med maskiner och utrusnings leverantörer till 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

Beträffande frågan om livslängden för maskiner och kringutrustning svarade respondenterna att den 

varierar mellan 10-15 år. Dessutom krävs att underhållet för en hyvelmaskin sker 4 gånger om året medan 

för kringutrustning och enligt respondenten krävs att det en gång per vecka sker ett förebyggande 

underhåll.  

I svaret på frågan om hur lång tid av träning en operatör behöver för att kunna behärska sitt arbete, 

svarade respondenterna att det krävs 3-4 dagar hos leverantören samt flera veckor av leverantörs 

handledning på platsen där produktionen sker. 

Tillsist och angående skiftarbete, svarade respondenterna att ju mer skiftarbete som sker desto mer stopp 

uppstår.  



 

 

42 

 

4.4 Resultat från observationer 

Detaljerade observationer gjordes på två olika produkter. Den första produkten kallas ytterpanel och den 

andra konstruktionsvirke. Dessa två produkter är ganska vanliga och produceras ofta. Ytterpaneler 

produceras i hyvellinje 1 medan konstruktionsvirke produceras i hyvellinje 2. 

4.4.1 Produktionsflöde av ytterpaneler i hyvellinje 1 

Flödet började med att sätta in de fräsar och verktyg som behövs i maskinen nämligen hyvelmaskin samt 

reglera dimensioner för att erhålla det önskade måttet på virket. Detta steg kallas för positionering och i 

vanliga fall brukar det ta 45 minuter men det tog 50 min eftersom det tog lite tid innan att operatören 

lyckades reglera klyvning till de önskade dimensionerna. Under tiden inhämtades råvarupaketet från 

råvarulagret, plastades av och staplades sen på ställkedjan för att sen lyftas automatiskt när maskinerna 

sattes igång. När maskinerna sätts igång ska tre personer vara med på plats och övervaka processen. Den 

första personen står bredvid transportkedjan som tar emot plankorna från den automatiska lyften och 

transporterar dem vidare till inmatningsbänken inför klyvmaskinen. Personens uppgift är då att se att alla 

plankor är lagda på rätt sida och undersöka om något virke har fastnat i inmatningsbänken. Detta skedde 

flera gånger vilket ledde till att transportkedjan stannades för att felet skulle rättas till. Efter att plankarna 

hade kluvits i tre delar till det önskade måttet transporterades plankarna vidare via transportband till 

inmatningsbänken inför hyvelmaskinen. Transportbandet stannade två gånger. Vid första tillfället var det 

en liten planka som satt fast mellan transportbandhjulen. Vid andra gången var en av de tre nykluvna 

plankorna för böjd vilket ledde till att den fastnade i transportbandet och inte transporterades vidare till 

inmatningsplanen. Tiden för att rätta till det första felet var 3minuter medan andra fel rättades till på 1 

minut. När plankorna kom till inmatningsplanen placerades automatiskt i samma rad för att sen fördas in 

till hyvelmaskin. Även om det var automatiskt måste man hålla koll på virket i inmatningsplanen så att 

rätta till virket som skulle gå snett. Detta hände fyra gånger under observationen. Tiden för att rätta till 

varje fel var 30 sekunder. När virket hyvlats transporterades via transportkedjor till automatbuntningen. 

Bredvid transportkedjorna stod en medarbetare för att vända virket till. Vid automatbuntning buntades var 

femte plankar tillsammans för att sedan transporteras via ett transportband till staplingsstället. Där 

samlades var femte buntar för att automatiskt staplas på paketet. När antalet av buntade plankar var 

staplade till den önskade höjden av paketet, kördes paketet manuellt på rullbanan av en person som stod 

och väntade på att emballera paketet. Emballering tog 6 minuter innan att paketet kördes vidare i 

rullbanan till utlastningen där paketet togs emot av transportören och transporterades till färdig varulager.  
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Takten för flödet var lugn och hyvelmaskinen kördes med kapacitet 65m/ min. Detta på grund av att 

kringutrustning som finns före automatbuntningen kom att gå för snabbt om kapacitets utnyttjande 

ökades. Detta kan leda till att virket välter och hoppar över de små bultar som gör att virket läggs rakt och 

inte välter, dessutom hinner inte automatbuntning med i takten. 

4.4.2 Produktionsflöde av konstruktionsvirke i hyvellinje 2 

Första steget i det här flödet var. Under detta moment bytte operatören de verktyg och fräsar som 

behövdes, samt ställde in program på maskinen för att hyvla produkten. Tiden för positionering tar 

vanligen, enligt operatören, som jobbat som maskinoperatör sedan 2 månader, mellan 20-25 minuter. 

Dock tog positioneringstiden 1 timme denna gång. När operatören ställt in maskinen började flödet av 

plankarna. Det var redan tre paket ställda på sällkedjan och en på lyften som manuellt hanteras av en 

medarbetare som hade till uppgift att plasta av paketet, lyfta upp det och vända på virket så att virkets 

kärna läggs på rätt sida. På grund av de olika uppgifter som denna medarbetare skulle utföra stannade 

flödet 30-45 sekunder 5 gånger under observationen. Denna person utgjorde den begränsande resursen 

eller flödets flaskhals för denna person hade många uppgifter som absolut måste göras dock hann denne 

inte alltid med i flödets takt.  

Efter att medarbetaren vänt virket till den rätta sidan, matade han virket in i hyvelmaskinen som hyvlade 

virket till två delar vilka kom ut via en hjulpress till utmatningsplanen. Sen kördes plankarna automatiskt 

via transportkedjorna till läggaren. Bredvid transportkedjorna stod en maskinoperatör som i början av 

flödet kontrollerade dimension på virket sen hade till uppgift att rätta till om något virke gick snett samt 

hjälpte till vid emballering. Under tiden när plankarna staplades i paketet spriddes några små pinnar 

mellan plankarna i paketet av personen som stod vid läggaren. När packet var färdigt staplat kördes det 

till emballering där hjälptes åt både maskinoperatören och personen, som spridde små plankar, för att 

emballera packet. Emballeringstiden var 180 sekunder. När två paket var färdiga kom transportören med 

lastmaskin, som blev kallad via ”walkie talkie”, och transporterade paket till färdig varulager. Under 

flödes gång stannade hyvelmaskinen en gång därför att träkåda fastnade i maskinen. Andra gången på 

grund av träskräp som fanns runt verktygen. Det tog 5 minuter tills felen blev justerade. Ett annat stopp 

var vid hjulpressen där virket fastnade och det tog 2 minuter för att justera detta stopp.  
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras vilka av de olika faktorer som är avgörande för ett träbaserat 

produktionssystem i allmänhet är också avgörande och kan tillämpas vid analys av produktionen för 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB samt diskuteras resultat från föregående avsnitt. Analysen och 

diskussionen i detta avsnitt görs med hänsyn till arbetets syfte, teorin och respondenternas svar. 

5.1 Analys som motsvarar både första och andra arbetets 

syfte  

5.1.1 Analys och tillämpning av analysmodellen på Åshammars Hyvleri &Trävaru 

AB 

För att kunna tillämpa en modell för analys av produktionen Åshammars Hyvleri & Trävaru AB ska de 

olika faktorer som är viktiga för ett träbaserat produktionssystem i allmänhet studeras. Dessutom ska 

undersökas vilka av dessa faktorer som är avgörande och tillämpbara vid analys av produktionen för 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. 

De viktigaste faktorerna som i allmänhet ingår i analysmodellen för ett träbaserat produktionssystem är: 

träets egenskaper, lagring utomhus, kartläggning och analys av processer, kvaliteten och 

kvalitetsstyrningen, miljön, medarbetarna, organisationsstrukturen, produktionskontrollen, lager och 

lagerstyrningen, layout och produktionstyperna, ledarskapet samt flaskhalsarna 

I följande avsnitt analyseras vilka av de faktorer som ingår i analysmodellen för ett träbaserat 

produktionssytem i allmänhet kan tillämpas vid analys av produktionen för Åshammars Hyvleri & 

Trävaru AB. 

Vid produktionen på Åshammars Hyvleri & Trävaru AB används både furu och granträ. Enligt Boutelje 

och Rydell (1995) både furu och granträ kan innehålla vissa lösa kvistar vid bearbetning dessutm kan små 

sprickbildningar och deformationer uppkomma efter torkning av furuträ. Detta innebär att träets 

egenskaper borde vara med vid produktionsanalys i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. Detta för att 

kunna förebygga möjliga produktionsstörningar och förbättra produktionsflödet.   
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Trä är ett levande material som påverkas av omgivningen. Denna påverkan kan förändra träets kvalitet 

och enligt Sandberg (1998) är det angeläget att ta hänsyn till kvaliteten och kvalitetsstyrningen vid analys 

av en träbaserad produktion. Råvarulagret i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är utomhus, vilket utsätter 

virket för regn som kan leda till att fukthalten i själva virket överstiger 18% och därtill försämras virkets 

kvalitet. Utifrån detta tycker jag att man borde undersöka virketskvalitet vid produktionsanalys för 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB . Dessutom borde det utvecklas ett kvalitetsstyrningssystem för 

produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB för att både tillfredsställa kundens krav och förbättra 

produktionsprestandan. Detta bekräftas av Easton och Jarrell (1998); Lemak et al, (1997) som menar att 

det finns ett direkt samband mellan kvalitetsstyrning och förbättrad produktionsprestanda.  

Miljöpåverkan är också en faktor som bör vara med vid analys av produktionen i Åshammars Hyvleri & 

Trävaru AB . Detta antagande bygger på att en del av det tillverkade virket impregneras vilket enligt 

Boutelje och Rydell (1995) kräver användning av kemikalier som kan vara skadliga för miljön. Därför är 

det viktigt enligt Mijanovic och Kopac (2005) att en miljömässig kontroll genomförs i alla 

produktionsfaser. 

Produktionen i Åshammars Hyvleri &Trävaru AB är automatiserad till stor del. Dock krävs en viss 

övervakning av medarbetarna. Dessutom krävs det operatörer som tar ansvaret för positionering av 

verktyg och utförande av maskinunderhåll. Detta betonar behovet av personal planering för produktionen 

i Åshammars Hyvleri &Trävaru AB dessutom krävs det en studie av medarbetarnas kompetens vid analys 

av produktionen. Detta påstående bekräftas av Ziilch et al.( 1995) som anser att även i ett högt 

automatiserat system är det inte tillräckligt med att fokusera på planering av maskinutrustningen utan lika 

viktigt är att planera behovet av personal. Dessutom säger Corbett (1988) att en komplex tillverkning 

kräver kompetent och välutbildad personal.  

Av svaren från medarbetarna i produktionen görs ingen systematisk kontroll vid produktionen av trävaror. 

Detta skulle innebära att produktionskontroll inte är en viktig faktor för produktionen i Åshammars 

Hyvleri &Trävaru AB . Dock, enligt vad som framkom i observationer uppstod många störningar på 

grund av brist på kontroll. Jag vill därmed betona vikten av produktionskontroll för produktionen i 

Åshammars Hyvleri &Trävaru AB. Enligt Stokes(2009) är produktionskontroll nödvändig och det krävs 

en systematisk planering för att erhålla en välfungerande produktionskontroll. Dessutom är samordning 

och kontroll av alla tillverkningsprocesser viktiga för att säkerställa en effektiv tillverkning med nöjda 

kunder som resultat(Ibid.). 
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Det finns viktiga kopplingar mellan organisationsstruktur och prestationsmätning, (Langfield-Smith, 

1997; Luft och Shields, 2003). Detta återspeglar rollen som organisationsstrukturen kan ha i arbetets 

effektivisering i en verksamhet eller i en produktionsenhet. Därför är det viktigt att 

organisationsstrukturen är lämplig för produktionstypen. Produktionen i Åshammars Hyvleri &Trävaru 

AB är automatiserad och kontinuerlig vilket gör mekaniskstrukturen som inte kräver mycket 

kommunikation eller grupparbete mer lämplig. Detta stämmer med vad Kumar (2008) säger att en  

automatiserad och kontinuerlig produktion kännetecknas av att den följer ett förutbestämt 

produktionsschema som inte kräver mycket kommunikation eller grupparbete.   

En kort leveransstid till kunderna och ett effektivt användande av produktionsanordning är ofta mycket 

svårt att kombinera utan lager. Därför blir lagerstyrningen en avgörande faktor i alla produktions och 

tillverkningsindustrier enligt Andersson et al.(2010). I och med att produktionen i Åshammars Hyvleri 

&Trävaru AB sker mot lager blir lagerstyrningen ännu mer betytande för effektivisering av  

produktionsflödet och borde vara med vid analys av produktionen. 

Enligt respondenternas svar från hyvlerierna har layouten och maskiners placering ingen betydelse i 

effektivisering av produktionsflödet vilket medför att layout är försumbar och däremed behövs inte att 

produktionsanalysen för Åshammars Hyvleri &Trävaru AB inkluderar layout som en analysfaktor. 

Hinterhuber och Friedrich (2002) hävdar att ledarskapet inte är baserat på makt att tvinga någon att göra 

någons vilja, utan är baserat på ett personligt inflytande för att få människor att frivilligt fokusera på 

gemensamma mål. För att kunna uppnå ett sådant ledarskap krävs kommunikation och teamarbete vilket 

är mycket begränsat i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB på grund av att produktionen är automatiserat 

till stor del. Detta innebär att ledarskapet inte är en avgörande faktor som måste studeras vid analys av 

produktionen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. (Annars är ledarskapet en avgörande faktor för 

övriga produktionstyper i allmänhet).  

Olhager (2000) menar att kartläggning och analys av processflöde är en metod som används för att 

dokumentera produktions aktivteter detaljerat och grafiskt för att bättre förstå processen och kunna 

tydliggöra de potentiella förbättringarna. I och med att ibland ske oplanerade små stopp under 

produktionsflödet i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är det viktigt att kartlägga detta produktionsflöde 

vid analys av produktionen. Detta hjälper till att förstå bättre flödet och upptäcka var någonstans ligger 

orsaken bakom dessa oplanerade små stopp.  
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Lagringen utomhus har enligt både empirin och Rydell (1992) en betydande inverkan på materialets 

kvalitet och form vilket i sin tur kan påverka produktionseffektiviteten i en träbaserad produktion. I 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB lagras råmaterialet utomhus vilket kan riskera att träets kvalitet 

försämras och att virket ibland blir böjd. Detta kan i sin tur leda till antingen slitage på slipmaskin eller att 

virket fastnar i någon av transportkedjorna. Utifrån detta tycker jag att lagring utomhus är en avgörande 

faktor och man måste ta hänsyn till vid analys av produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB.  

Flaskhalsdetekteringen är en faktor där hänsyn absolut måste tas till inom alla typer och former av 

produktion eftersom en flaskhals, enligt Goldratt och Cox (1993), begränsar flödet av varor i hela 

systemet. I och med att en del av företagets VD önskemål i detta arbete handlar om att påvisa på 

flaskhalsarna i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB kan jag bekräfta att detekteringen av flaskhalsar är en 

av de viktigaste faktorer som påverkar effektiviteten av produktionsflödet i Åshammars Hyvleri & 

Trävaru AB och den ska vara med vid produktionsanalysen.  

När faktorer som generellt är avgörande i ett träbaserat produktionssystem studerats och analysen av vilka 

av dessa faktorer kan tillämpas vid analys av produktionen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB, har 

jag kommit fram till:  

Alla faktorer, utom layout och ledarskap, i analysmodellen i teoriavsnittet är tillämpbara vid analys av 

produktionen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB.  

Avslutningsvis vill jag säga att denna modell kan genereras i alla industrier med träbaserad produktion 

samt kan den utgöra en utgångspunkt för analys av denna typ av produktion.  

5.2 Analys som motsvarar både önskemålet från företagets 

VD och den tredje del av arbetets syfte  

5.2.1 Produktionstyp 

Anläggningen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är avsedd för att bearbeta trävirke och materialflödet 

är till stor del automatiserat samt sker produktionen mot lager vilket kräver en stor lageromsättning. Alla 

dessa karaktärsdrag leder till att konstatera att produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB tillhör 

en kontinuerlig tillverkningstyp. Detta påstående harmonierar med vad Kumar (2008) menar att en 

dedikerad anläggningstillgång och en automatiserad materialhantering är egenskaper som kännetecknar 

en kontinuerlig tillverkning 
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5.2.2 Förutsättningar som krävs för en effektiv produktion i Åshammars Hyvleri & 

Trävaru AB 

Efter analysen av svar från respondenterna angående fukthalten samt vad som framkom under 

observationerna kan det konstateras att en hög fukthalt är en avgörande faktor som kan leda till 

deformationer i trävirket som i sin tur kan fastna antingen i maskinen eller i kringutrustningen och orsaka 

produktionsstopp i en träbaserad produktion. Detta samstämmer med det som Hillis (1984) menar att 

deformationer eller krypning av lastade plankar ökar med ökad fukthalt.  

I respondenternas svar indikerades också att lagringssättet har stor betydelse om bra kvalitet och skydd 

mot mögel och röta eftersträvas i en träbaserad produktion. Detta innebär att virket inte får utsättas för 

regn efter torkningen. Detta bekräftas av Rydell (1992) som menar att även om trävirket inte är torkat och 

fortfarande är i våttlagringsfasen krävs att lagringen sker i vattnet under en begränsad tid under sommaren 

så att trävirket inte utsätts för skador t.ex. rötskador.  

Bland svar från maskin och utrustningsleverantörer till Åshammars Hyvleri & Trävaru AB framkom att 

allmänt underhåll bör ske fyra gånger om året medan små underhåll bör ske en gång i veckan. Detta kan 

enligt Boutelje (1995) bero på de kvistarna som finns i både furu och gran och vilka ibland kan ge upphov 

till problem vid sågning och hyvling. Utöver detta är produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

av kontinuerlig tillverkningstyp vilket gör att maskinsunderhåll utgör en betydande roll. Detta bekräftas 

av Olhager (2000) som säger att maskinunderhåll och processomställning mellan produkter är viktiga 

områden för processtillgängligheten i en kontinuerlig tillverkning. 

Medarbetarens kompetens särskilt operatörens är viktig för produktionseffektivitet i Åshammars Hyvleri 

& Trävaru AB. Enligt Trentesaux et al.(1998) är operatören en viktig resurs i ett produktionssystem för 

denne är ansvarig för att effektivisera produktionsprestanda. Dessutom anser Ziilch et al. (1995) att 

förändringar i produktionstekniken skapar ändrade krav på kvalifikationer hos personalen vilket betyder 

att förutom ”de direkta funktioner” såsom manuell bearbetning, övervakning och maskininställning i 

verksamhetsområdet, krävs det idag en hel del "indirekta funktioner", som kvalitetssäkring, drift 

arrangemang och underhåll. 
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5.2.3 Faktorer som kan orsaka processens stopp i produktionen på Åshammars 

Hyvleri & Trävaru AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild (17) visar huvudfaktorer med dess underorsaker vilka ledde till att huvudfaktorn blev en av 

orsakerna till huvudproblemet  

Vid analys av faktorer som kunde ha lett till små stopp som sker i produktionsflödet i Åshammars Hyvleri 

& Trävaru AB har dessa faktorer delats in i fem olika huvudfaktorer, se bild (17) ovan, därefter har de 

olika underorsakerna som lett till att huvudfaktorn blir en orsak till de små stoppen, benats ut. T.ex. 

huvudfaktorn (material) har olika orsaker nämligen fukthalt >18%, spika i virket, kåda, kvistar och grovt 

virke vilka har lett till att materialet blir en av orsakerna till huvudproblemet det vill säga oplanerade små 

stopp i produktionsflödet. 

När sambandet mellan de olika huvudorsakerna analyserats, märktes det att lager, material och 

kvalitetskontroll är sammankopplade med varandra. T.ex. leder utomhuslagringen till att virket utsätts för 

regn och snö trots att virkets paket är plastat i fem sidor. Därtill ökar risken för att fukthalten förändras. 

Detta kan i sin tur orsaka böjning av virket under bearbetningen och till och med uppstår risken att virket 

fastnar i transportkedjan om inte en sortering eller en kvalitetskontroll utförs före tillverkningen. Detta i 

sin tur leder till att processen avstannar. En bekräftelse av denna analys finns i teorin där Rydell (1992) 

förklarar att en av de konsekvenser som drabbar virket, som utsätts för vatten under en lång tid, är ökning 

av fukthalten. Hillis (1984) menar också att förändringstakten av deformationer beror på 

       

brist på underhåll oförberedning              Förmåga Kunskap 

minskad kapacitet   av maskins verktyg                       utbildning, träning            

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       oplanerat stopp i          

         produktionsflödet                                 

lager på marken                     spika i virket     fukthalt> 18%       

oskyddat råmaterial       kåda  grovt virke     

       kvistar    vid/innan tillverkning 

      

 Maskin 

 Människa, 

brist på: 

 Lager 

 

 Material  
 kvalitets kontroll görs 

inte  
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förändringstakten i fukthalten medan mängden av deformationer beror på storleken av förändringar i 

fukthalten. Detta förklarar relationen mellan fukthalt och deformationer av virket. 

Maskinens underhåll har också en definitiv betydelse när det gäller stopp som sker i produktionsflödet. 

Observationerna visade att olika orsaker ledde till att maskinens kapacitet antingen minskade eller att 

maskinen upphörde totalt. Den första orsaken var kådan från virke som fastnade mellan hyvelhjulet och 

hyvelplanen, medan den andra orsaken var trädammen som fastnade på maskinens verktyg och som inte 

togs bort före produktionsstarten av en ny produkt. Detta återigen visar vikten av kvalitetskontroll före 

tillverkningen samt vikten av underhåll som enligt Elfving (1993) har stor betydelse i riskreducering av 

skador på personer och material, i ökningen av realkapital utnyttjande och stigande produktionsvolym 

samt förlängningen av teknisk/ekonomisk livslängd före utbyte av en komponent eller en hel maskin. 

Brist på kunskap och förmåga hos medarbetarna kan också vara en orsak till att små stopp sker och att 

positioneringstiden blir längre vilket enligt Ljungberg (2000) betraktas som förluster i ett 

produktionsflöde. Vid observationen i hyvellinje 2 märktes att positioneringstiden, som brukade vara 25 

minuter i vanligt fall, var 1 timme därför att operatören var ny och att de utbildningsdagar som 

medarbetarna hade gått bara var tre dagar, vilket inte är tillräkligt enligt maskinleverantören som sa att 

antal träningsdagar som krävs för att en maskinoperatör ska kunna behärska sitt arbete är 3-4 dagar hos 

leverantören och flera veckor av leverantörshandledning på platsen där produktionen sker. Medarbetarna 

hade gått bara de tre dagarna men ingen träning av leverantören gjordes under en längre period vilket i sin 

tur kan förklara brist på kompetens hos en del av medarbetarna.  

5.2.4 Flaskhalsdetekteringen 

För att påvisa på flaskhalsarna i produktionen på de båda hyvellinjerna användes väntetidsmetoden som 

enligt Roser et al (2003) bygger på väntetiden i en kö och längden av denna kö. Denna metod valdes 

därför att den var lätt att tillämpa i denna typ av produktion dessutom omfattade analysen medarbetarna 

som man inte kan ta den exakta utnyttjandegraden av deras arbete.  

Efter att tiden togs för de olika steg som trävirket gick igenom i hyvellinje 1 samt observerades antal virke 

som fanns framför varje steg i processen och vad som kom ut efter varje steg, se bilaga(3), det visade sig 

att det steg som framför sig hade ett större antal av plankar än vad som kom ut efter detta steg var 

automatbuntningsmomentet. Detta tyder på att flaskhalsen i hyvellinje 1 är automatbuntningsmomentet. 

Denna analys grundade sig på vad Mattsson (2003) definierar som flaskhals. Författaren menar att en 

flaskhals är en produktionsresurs som är överbelagd och därmed fungerar som en begränsande faktor för 

vad som kommer ut ur processen.  
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I hyvellinje 2 var hela processen från plastningen av virkespaket, lyftningen och vändningen av virke till 

den rätta sidan utförda av en person. Detta medförde att denna person blev den begränsande resursen i 

produktionsflödet och processen avstannade många gånger eftersom denna person inte hann med att klara 

av de olika uppgifterna. Detta bekräftas igen av Bjørnland et al (2003) som menar att en flaskhals är en 

resurs som har mindre kapacitet än det behov som skall täckas.  

För att effektivisera flödet vid upptäckta flaskhalsar kan man avlasta dem, enligt Forsberg (2003), genom 

att flytta arbete som går att göras på andra ställen, eller skaffa billiga kapaciteter som kan göra delar av 

flaskhalsjobbet. 

5.3 Förslag till fortsatta studier 

 Gör en fördjupad undersökning om hur andra miljöfaktorer kan påverka bearbetningen av trä 

 Undersök om det finns någon metod som gör att trä behåller den önskade fukthalten även om det 

utsätts för vatten och regn under en lång tid. 

 Studera vilken roll människan har för att effektivisera en mekaniserad produktion 

 Studera förhållandet mellan maskinunderhåll och produktens kvalitet 

 Gör en studie som visar hur samarbetet mellan träproducerande företag och dess leverantörer kan 

utvecklas i syfte att minimera fukthalten i trä. 
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6. Slutsats 

Detta avsnitt omfattar den dragna slutsats som svarar mot arbetets syfte   

Analysmodellen som utvecklades i detta arbete, gjordes med hänsyn till både träets egenskaper och de 

viktigaste faktorer som är av betydelse för en träbaserad produktion. Modellen omfattade tolv olika 

analysfaktorer nämligen: träets egenskaper, lagring utomhus, kartläggning och analys av processer, 

kvaliteten och kvalitetsstyrningen, miljön, medarbetarna, organisationsstrukturen, produktionskontrollen, 

lager och lagerstyrningen, layout och produktionstyperna, ledarskapet samt flaskhalsarna. 

Analysen har visat att tio faktorer d.v.s träets egenskaper, lagring utomhus, kartläggning och analys av 

processer, kvalitet och kvalitetsstyrningen, miljön, medarbetarna, organisationens struktur, 

produktionskontrollen, lagerstyrningen, lagringen utomhus samt flaskhalsarna har betydande påverkan på 

produktionseffektiviteten och lönsamheten samt kan tillämpas vid analys av produktionen för  

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB. 

Angående små stopp i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB har olika anledningar lett till dessa. Nedan 

sammanfattas orsakerna till små stopp: 

 Materialets deformation och böjning vilka till stor del orsakas av lagringen utomhus som leder till 

att fukthalten överstiger gränsvärdet 18 %. 

 Brist på kompetens hos några medarbetare 

 Maskinunderhåll görs inte regelbundet 

 Ingen kvalitetskontroll görs innan hyvlingen det vill säga ingen sortering av plankar som har för 

många kvistar eller kåda görs.  

Gällande flaskhalsdetekteringen har bestämts de resurser som avgränsar flödets effektivitet. I linjen med 

detta har identifierats personen som står bredvid transportkedjan i hyvellinje 2 och 

automatbuntningsmomentet i hyvellinje 1 som avgränsande resurser det vill säga flaskhalsar. 

Svar till frågeställningar 

1- Vilka faktorer är avgörande i en träbaserad produktion och vilka måste man ta hänsyn till vid 

analys av produktion? 
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Faktorer som är avgörande i en träbaserad produktion är: träets egenskaper, lagring utomhus, 

kartläggning och analys av processer, kvaliteten och kvalitetsstyrningen, miljön, medarbetarna, 

organisationensstrukturen, produktionskontrollen, lager och lagerstyrningen, layout och 

produktionstyperna, ledarskapet samt flaskhalsarna. 

2- Vilken typ av produktion karakteriserar produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB? 

Kontinuerlig tillverkningstyp karakteriserar produktionen i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

3- Vad orsakar oplanerade små stopp i produktionen för Åshammars Hyvleri & Trävaru AB? 

Materialets deformation, lagringen utomhus, brist på kompetens hos en del medarbetare, brist på 

underhåll och brist på kvalitetskontroll.  

4- Vilken resurs är den styrande resursen i produktionsflödet? 

Automatbuntningen i hyvellinje 1 och personen som står bredvid inmatningskedjan i hyvellinje 2 

5- Vilka åtgärder bör göras för att effektivisera flödet och minska oplanerade små stopp? 

Råmaterialet bör lagras inomhus, kvalitetskontrollen bör ske innan tillverknings start, underhåll 

av maskinerna och utrustningen bör ske regelbundet, medarbetarna bör träna mer samt måste 

flaskhalsarna avlastas 

Förbättrings förslag:                                                                                                                                         

Med tanke på de olika faktorer som orsakade små stopp i produktionsflödet behöver en del åtgärder göras 

i Åshammars Hyvleri & Trävaru AB samt i alla andra träbaserade verkstäder och industrier som har 

liknande problem. Dessa åtgärder förklaras i följande punkter: 

 Råmaterialen bör lagras inomhus: Att utsätta plankarna för regn och vatten under en lång tid 

leder till att fukthalten ändras och till och med ökar risken för skador och deformationer (Hillis, 

1984) och (Rydell, 1992). Dessa skador och deformationer kan i sin tur hindra effektiviteten i 

produktionsflödet och därmed uppstår små stopp. Därför blir skydd mot fukten genom inomhus 

lagring angelägen. 

 Kvalitetskontrollen bör ske innan tillverknings start: I och med att de mest användbara träslag i 

Sveriges hyvlerier är furu och gran finns det risk att virket har för många kvistar vilket kan leda 

till slitage på verktyg vid hyvlingen (Boutelje & Rydell, 1995). Utifrån detta blir kvalitetskontroll 

och bortsorteringen av virket med många kvistar en av de åtgärder som bör göras för att 

förebygga verktygsslitage och därmed minska risken för stopp i produktionsflödet.  
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 Underhåll av maskiner och utrustning bör ske regelbundet: Underhåll av maskiner är av stor 

betydelse i alla produktionstyper och för bearbetningen av alla materialslag. Dock betonas vikten 

av maskinunderhåll mycket mer i en kontinuerlig produktion därför att den är viktig för 

processtillgängligheten (Olhager, 2000). Med utgångspunkt från detta och från att produktionen i 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB är av en kontinuerlig tillverkningstyp bör maskinunderhåll 

ske regelbundet. 

 Medarbetarna bör träna mer: Medarbetarna (särskilt maskinoperatörer) har en viktig roll för 

hantering av maskinen enligt maskinleverantören. Detta betyder att ju högre kompetens en 

medarbetare har desto färre fel uppstår. En kompetent medarbetare behöver inte ställa om 

dimensioner flera gånger i en klyv- eller hyvelmaskin eller pröva flera gånger innan önskat mått 

erhålls.  

 Avlasta flaskhalsarna: En av åtgärderna för att effektivisera flödet vid flaskhalsarna enligt 

Forsberg (2003) är att avlasta flaskhalsarna med uppgifter som kan utföras av en annan resurs. I 

Åshammars Hyvleri & Trävaru AB fall bör medarbetare som står vid inmatningskedjan i 

hyvellinje 2 och utgör flaskhalsen, avlastas med uppgifterna genom att t.ex. personen som kör 

paketet in till ställningskedjan också plastar av det. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär avsett till intervjuade personer från hyvlerier och sågverk 

  

1- Vilken/vilka sorter av träd använder ni i produktionen? vilken var orsaken till att ni använder 

just denna/dessa sorter 

 

2- Vilken sort av dessa träslag är lättast att bearbeta 

 

3- Vilka förutsättningar krävs för en träbaserad produktion när det gäller: 

 råvaran 

 maskiner, utrustningar  

 medarbetarna 

 

4- Hur kan fukthalten påverka träets utseende? 

 

5- Finns det speciella förutsättningar när det gäller layouten, eller maskiners placering? 

 

6- Vilka problem kan uppstå under produktionsprocessen? 

 

7- Hur lång tid tar positioneringstiden? 

 

8- Hur lång tid får virke som råvara var ute, inte under tak, utan att dess kvalitet förändras? 

 

 

9- Sker produktionen mot lager eller kundorder? 

 

10- Hur kontrolleras produktionen? Finns det något kontrollsystem? 
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11- Kan transporten ha någon påverkan på kvalitet av virke eller trävaror? 

 

12- Är anställda som jobbar i produktionen utbildade för detta arbete? 
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Bilaga 2 

Frågor avsedda till maskins och utrustningsleverantör på Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 

1. Vilken livslängd finns för en hyvelmaskin respektive dess kringutrustning? 

 

2. Hur ofta bör underhåll av hyvel respektive kringutrustning ske? 

 

3. Hur lång träningstid behöver en operatör för att kunna behärska sitt arbete? 

 

4. Hur kan skiftarbete påverka maskineffektiviteten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

Bilaga 3 

Flödesschema för ytter paneler i hyvellinje 1 

Steg 

 

Beskrivning       Tid V S I ? 

1 I råvarulager x     15-30 

dagar 

   x 

2 Till ställkedja    x  90 s   x  

3 Plastning av     x 15s  x   

4 Automat lyftning     x 10s   x  

5 Automat transport    x  30s   x  

6 Inmatnings plan    x  5s   x  

7 Klyvning  x    10s x    

8 Automat transport 

till inmatnings 

plan 

   x  35s   x  

9 Hyvling  x    20s x    

10 Automat transport    x  20s   x  

11 Manuell kontroll   x   5s  x   

12 Buntning     x 20s  x   

13 Transport till 

staplingsställe 

   x  25s   x  

14 Vid staplingsställe x     900s   x  

15 Emballering     x 360s  x   

16 I rullbanan till 

utlastningsställe  

   x  20s    x 

17 Till färdig 

varulager 

   x  120s     

18 Färdig varulager x     - - - - - 
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Bilaga 4 

 Flödesschema för konstruktionsvirke i hyvellinje 2 

Steg 

 

Beskrivning       Tid V S I ? 

1 I råvarulager x     15-30 

dagar 

   x 

2 Till ställkedja    x  60 s   x  

3 Plastning av     x 15s  x   

4 Manuell 

lyftning 

    x 35s   x  

5 Vändning av 

virke 

    x 7s x    

6 Till 

hyvelmaskin 

   x  10s   x  

7 Hyvling  x    20s x    

8 Automat 

transport 

   x  30s   x  

9 Sprida små 

plankor mellan 

pakets rader  

    x 5s  x   

10 emballering     x 180s  x   

11 Transport till 

färdig varulager 

   x  130s   x  

12 Färdig 

varulager 

x     - - - - - 
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Bilaga 5 

Materialflödesschema för yttre paneler respektive konstruktionsvirke 

 

Ytter paneler 

15-30 dagar   10s   20s      

             

  150s   35s       1470 s    

             

             

             

         

konstruktionsvirke 

15-30dagar   20s        

            

            

  127s    345s      

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

Råvarulager klyvning Hyvling Färdig 

varulager 

Råvarulager Hyvling Färdig 

varulager 
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Bilaga 6 

Gantt schema över planering för examensarbetet  

 


