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Sammanfattning 
Detta examensarbete har sin utgångspunkt i ett behov från Deromegruppens 
såg i Anneberg att öka tillgängligheten vid såglinjen. Annebergssågen är en 
furusåg med en produktion på ca 90000 m3/år.  

Utifrån en målsättning att nå en tillgänglighet för såglinjen på 78 % 
studerades stopphistoriken och fokus lades därefter på området 
sortering/buffring. Stopptidsanalys samt intervjuer utfördes och därefter 
författades ett antal åtgärdsförslag samt iakttagelser. Flera områden utmärkte 
sig och några av de viktigaste var facken, krokbanan och medbringaren. 
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Summary 
This diploma work is based on a need from the Deromegroup sawmill at 
Anneberg to up the availability on the sawline. The mill at Anneberg is a pine 
sawmill that produces 90000 m3 sawn wood per year. 

With an objective to reach a sawline availability of 78 %, the stoptime data 
was analysed and the area of sorting/buffer was chosen for area of focus. 
Stoptime analysis and interviews were conducted and from the results a list of 
possible improvements and observations were made. Several areas were 
detected and the most important being the sink bins, sorting conveyor hook 
track and the single piece feeder. 
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Abstract 
En stopptidsanalys utförd vid Deromegruppens sågverk i Anneberg med 
avsikt att samla in data rörande möjliga förbättringsmöjligheter i syfte att öka 
tillgängligheten från 73 till 78 %. Flera områden identifierades varav fack, 
krokbana samt enstycksmataren utgör de primära. 

Nyckelord: sågverk, tillgänglighet, stopptid, förbättring, råsortering  



  
 

  
 4 

Förord 
Detta examensarbete som utgör det avslutande momentet på utbildningen 
Skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, bygger på det önskemål 
som Deromegruppen presenterade när de kontaktades av mig.  

Jag vill rikta ett stort tack till platschefen Krister Edvinsson som gjorde detta 
möjligt och som backat upp hela vägen. Ett stort tack även till alla 
operatörerna och arbetsledaren Tobias Östanbäck som ställt upp till fullo och 
gjort arbetet till ett rent nöje. Slutligen vill jag tacka min handledare och 
tillika utbildningsansvarige på Skog och träprogrammet vid 
Linnéuniversitetet Göran Peterson för all hjälp och uppbackning under 
arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte 
heller förbättra”. 

Ljungberg (2000) 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Denna studie genomförs som examensarbete på programmet Skog och 
träteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet i Växjö. Då utbildningen 
har en inriktning mot industriellt förädlande av träråvara föll det sig naturligt 
att titta på produktionen vid ett sågverk. Denna industri har genomgått en 
strukturförändring under de senaste 30-40 åren med en dryg halvering av 
antalet sågverk som producerar över 10000 m3/år och produktionen i snitt per 
sågverk har gått från 40000 till 130000 m3/år, enligt Skogsindustrierna 
(2016). Konkurrensen från både nationella och internationella aktörer ökar 
och behovet av att hitta rätt nisch är avgörande. Hur man än väljer att 
specialisera sig så är det ändå alltid minst två faktor som är gemensamma; hur 
man nyttjar råvaran på det mest fördelaktiga sättet samt hur väl man nyttjar 
sågverkets förmåga att producera. Detta förknippas ofta med investeringar i 
ny utrustning men ibland kan det röra sig om planering och förändring av 
rutiner (Sjödin & Wikström 2008). I de fall då investeringar bedöms vara 
nödvändiga är dock ett faktaunderlag alltid grunden för välunderbyggda 
motiveringar (Ljungberg 2000). Den studie du nu har framför dig fokuserar 
på att ta fram fakta angående tillgängligheten på såglinjen och därefter föreslå 
möjliga åtgärder utan krav på större investeringar.  
 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att öka tillgängligheten på sågen genom att utföra en 
stopptidsanalys och därigenom identifiera möjliga förbättringsåtgärder.  
 

 
1.3 Avgränsningar 

Studien involverar processen från barkmaskin till paket- och ströläggare. Den 
tar ej hänsyn till sågklass, sågade dimensioner eller operatörernas 
kompetensnivå. Inga ekonomiska kalkyler kommer att upprättas utifrån de 
givna förbättringsåtgärderna. 
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2. Presentation av sågverk 
2.1 Sågverket 

Sågverket i Anneberg tillhör Deromegruppen, Sveriges största familjeägda 
träindustri med verksamhet sedan 1946. Annebergssågen är ett av deras fyra 
sågverk i Västsverige, ett furusågverk som ligger ca 4 mil söder om Göteborg 
med en produktion på ca 90000m3/år. I Anneberg finns även en anläggning 
för tryckimpregnering och under vår-/sommarsäsongen produceras här 25 % 
av allt trallvirke som används i Sverige. Enligt Produktionsuppföljning (2016) 
är snittvolymen som produceras 49 m3/h och utbytet ca 64 %. 
Tillgängligheten på såglinjen är i nuläget 73 % och målsättning är satt till 78 
%. De senaste investeringarna är på kantverket med ny mjukvara, mätram och 
kamera (2016) samt ny enstycksmatare (2003) enligt Platschefen (2017). 

 
2.2 Processen i stort 

Timmerintag 

Efter inmätning, VMF Syd, sorteras timret i de 5 sågklasser med ett 
diameterspann på 11.0-55.0 cm. Truckföraren att lastar upp aktuell sågklass 
på timmerbordet där ev. stockvändning sker manuellt med kran. Via 
stegmatare, rotreducering och keratt förs stockarna genom barkmaskin och 
sedan via elevatorer upp på timmerbord för vidare transport in i såghuset. 

Såglinjen 

En keratt för timret genom en 2D-mätram som styr rundvridaren. Första 
såggruppen är en stockkantreduceraren följt av kantsågen där block och 
kantbräder sågas fram.  Kantbräder går till kantverk och blocket går enligt Z-
princip tillbaka för att i såggrupp två genomgå reducering och profilering 
samt en 3D-mätram. Slutligen når ämnet grupp tre, delningssågen, där 
centrumutbytet sågas fram. Delningssågen har flytande klingor med upp till 7 
möjliga snitt. 

Råsortering 

Buffringen tar hand om plank och bräder från delningssågen och kantverk. En 
buffertmöjlighet på ca 2-3 min enligt platschefen (2017). Elevatorn för upp 
virket från bufferten till frammatning, enstycksmatare och medbringare där 
operatören gör sina sortering och justering. En utmatningsfunktion gör det 
möjligt för operatören att föra tillbaka virke vars dimensionen denne bedömt 
ligger utanför marginalerna tillbaka till kantsågen eller klyv. Det virke vars 
dimensioner ligger innanför marginalerna genomgår eventuell längdjustering 
samt dimensionsmätning (laser). 
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Sorteringsfacken 

Dimensionsdata från lasermätning används sedan för att lägga ner virket i rätt 
fack. Virket transporteras med hjälp av krokbanan och då brädan/plankan 
befinner sig över rätt fack förs en arm ned och puttar av virket från krokarna 
ned i facket. Fotoceller detekterar när ett fack är fullt och en tömning sker 
antingen automatiskt eller manuellt. Tömningen sker till undertransportören 
nedanför facken.  

Ströläggningen 

Undertransportören för sedan, automatiskt alternativt manuellt, vidare virket 
till ett matarbord via två elevatorerna och slutligen till paket- och 
ströläggaren. Vid matarbordet sker en sista kontroll av virkesflödes och viss 
korrigering sker innan det hamnar i ett paket. Ströläggaren fylls på manuellt 
och samtidigt sker även kvalitetskontroll av strö. 

 

 

Figur 2.1 illustrerar flödet genom sågen från barkmaskin till paket- och 
ströläggare och tillika avgränsningen för den initiala studien.  
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3. Teori 
Postning 

Varje stock postas individuellt för att uppnå det för tillfället mest optimala 
resultatet. Generellt postas centrumutbyte och sidobräder som visas i figur 
3.1. 

 

 

Figur 3.1 visar hur en stock delas upp i centrumutbyte (plankor) samt kant- 
och sidobräder (Svenskt Trä 2017). 

 

Sågningstyp 

På Annebergssågen tillämpas fyrsågning (blocksågning). Det innebär att först 
sågas ett block samt kantbräder (sidobräder). Sedan vänder man blocket 90° 
för att såga ut centrumutbyte samt sidobräder. Se figur 3.2. Andra typer av 
sågning är genomsågning och kvartersågning. 

Centrumplank, kantbräder och sidobräder 

Det virke som kommer ur centrumutbytet kallas centrumplank. Kantbräder är 
de som sågas i den första såggruppen, i kantsågen. Sidobräder faller ut i den 
sista gruppen, i delningssågen samtidigt med centrumplanken. I vissa fall 
benämns alla bräder för sidobräder. Se figur 3.1 & 3.2. 
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Figur 3.2 visar principen för blocksågning alt. fyrsågning. 

Sågklass 

Sorteras utifrån toppdiametern på timret samt var på stammen stocken 
befunnit sig. T.ex. kan bara rotstockar bli klass 1 (se tabell 3.1). 

 
Tabell 3.1 Visar de olika sågklassernas 
dimensioner. 
 
Sågklass Diameter (cm) 
Klen 11.0-20.0 
Normal 20.1-25.5 
Grov 25.6-35.0 
Klass 1 21.1-35.0 
Övergrov 35.1-55.0 

 

Stocklucka 

Avståndet mellan stockar för att delningssågens klingor skall hinna ställa om 
sig. På Annebergssågen snitt 1.2 m enligt Platschefen (2017). 
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Fulla fack (Ledigt fack saknas pkl) 

I de fack under krokbanan vari virket sorteras efter dimension för att sedan 
läggas i ströade paket. Stopporsaken uppstår när alla dessa 18 fack är 
upptagna alt. när det kommer en dimension att sortera och just det facket där 
den brädan passar är fullt. 

Fackfel 

Något problem med ett fack som gör att det inte kan sorteras ner virke där. 
T.ex. att banden inte har återställts efter tömning. 

Full buffring 

Efter delningssågen puttas virket ner i buffringen. Beroende på vilken 
dimension som sågas så fylls denna buffring upp olika fort. Det kan ta mellan 
2-3 minuter enligt Platschef (2017). När ett stopp uppstått någonstans efter 
buffringen så fortsätter såglinjen att gå tills buffringen är full och först då 
orsakar stopp på såglinjen. 

Tidstillgänglighet 

Tillgänglighet talar om hur stor del av den planerade produktionstiden som 
går åt till oplanerade stopp samt omställningar. Vanligt är enligt Ljungberg 
(2000) att den ligger runt 80 till 85 %. Den beräknas genom följande formel. 

 

Tidstillgänglighet = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−(𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙+𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

  (1) 
 

Operationseffektivitet (fyllnadsgrad) 
 
Mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden används (Ljungberg 
2000).  

Fyllnadsgrad %  = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

                             (2) 

Sporadiska och kroniska fel 

Ljungberg (2000) pekar på två typer av fel som uppstår. Det är sporadiska 
och kroniska. För att kunna göra en god analys är det viktigt att förstå dessa 
problem och hur de uppträder.  

Sporadiska fel uppträder med snabb och stor avvikelse från normaltillståndet 
och som namnet antyder sker de oregelbundet. Felen beror oftast på en enda 
orsak och är relativt lätta att identifiera. 
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Kroniska fel visar sig som små ständiga avvikelser som ofta accepteras som 
ett normaltillstånd. De är mycket vanliga. Figur 1 nedan visar förhållandet 
mellan sporadiska och kroniska fel. 
 

 
Figur 3.3 visar förhållandet mellan sporadiska och kroniska fel (Ljungberg 
2000). 
 

Störningsfri produktion 

En störningsfri produktion förutsätter motiverade operatörer som aktivt deltar 
i underhållsarbetet, menar Ljungberg (2000). I en ideal situation underhålls 
och vårdas utrustningen av den som använder den vilket förefaller självklart 
då det är de som tillbringar mest tid vid maskinerna som har bäst kunskap om 
hur de fungerar. Han pekar även på att det är ett långsiktigt arbete som kräver 
uthållighet samt utbildning och träning för att bli framgångsrikt. 

Samarbete 

Ljungberg (2000) framhåller vikten av samarbete mellan produktion och 
underhåll. En attityd ”Jag kör - du lagar” borgar inte för ett bra samarbete. 
Underhåll måste vara aktiva i sitt förhållningssätt, jobba proaktivt med 
operatörerna, och operatörerna måste ha en kontinuerlig dialog med underhåll 
angående iakttagelser och prioriteringar. Båda parter bär lika stort ansvar för 
en välfungerande produktion.  

 
  



  
 

  
 13 

5S - Ordning och reda 

Ljungberg beskriver 5S som ett metodiskt och effektivt sätt att skapa och 
upprätthålla ordning och reda på sin arbetsplats. Detta är starten i allt 
förbättringsarbete. 5S står för: 

• Sortera - Avlägsna onödigt material från arbetsplatsen, städa golven. 

• Systematisera - Märka material och placera det på uppmärkta platser. 

• Städa - Rengör arbetsplatsen och utrustningen. 

• Se till - Analysera grundorsaken till smuts och upprätthåll ordning 
genom att regelbundet genomföra 5S-aktiviteter. 

• Standardisera - Skapa regler och rutiner för upprätthållandet av 5S. 

Ljungberg (2000) argumenterar även för att införa ytterligare en punkt - 
Disciplin, för utan den menar han att det ofta ”rinner ut i sanden” och blir helt 
verkningslöst. 

Historisk data 

De historiska data som används i studien är företagets egna 
produktionsuppföljningsdata och anses tillförlitliga. 

Intervjuteknik 

Enligt Eklund (2012) är det 3 moment att beakta. Inför, under och efter 
intervjun. 

Inför intervjun: 

Förkunskaper. Genom att vara påläst och insatt i problematiken är det lättare 
att behålla inriktningen och syftet med intervjun. 

Hur frågor ställs. Att välja öppna frågor för att få tillgång till så mycket 
information som möjligt. 

Intervjuguiden. En kvalitativ intervju är öppen till sin karaktär men för att 
hålla koll på de viktiga faktorerna så antecknar man dessa i denna guide samt 
t.ex. hur lång tid har avsatts för intervjun. 

Val av intervjupersoner. Medvetenhet om vilken konsekvens det får beroende 
på vilken undersökningsgrupp man väljer. Valet kan göras utifrån olika 
syften. Variationsbredd, kunskapsdjup eller förmåga och vilja att delta. 
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Miljön för genomförandet. Välj en plats som är neutral, där man kan vara 
ostörd och där respondenten känner sig hemma. Före intervjustart kan man ge 
försäkringar om konfidentialitet (muntlig el. skriftlig), informera om 
intervjuarens tystnadsplikt samt varför respondenten är utvald att delta i 
intervjun. Man kan med fördel småprata före intervjun för att bygga upp en 
positiv social relation. 

Under intervjun. 

• Öppna frågor, dvs undvika frågor som leder till ja eller nej svar. Ställ 
konkreta frågor. Ge respondenten tid att fundera på sina svar. 

• Lyssna mellan raderna för att fånga upp det som inte sägs. Tänk på 
ditt kroppsspråk som intervjuare.  

• Håll bra flyt i intervjun. Stoppa inte upp flödet genom omfattande 
noteringar. 

• Red ut eventuella kommunikations- eller tolkningsproblem direkt 
under intervjun. 

Efter intervjun: 

• Det är att föredra vid kvalitativa intervjuer att man spelar in. 
Fördelarna är att man kan koncentrera sig på respondenten. Har en 
ordagrann återgivning av intervjun. Kan användas för att förbättra sin 
färdighet som intervjuare. Nackdelar är att vissa respondenter kan 
känna sig hämmade av en inspelningsmekanism. Det tar lång tid att 
transkribera. 

• För en loggbok över intervjun. Notera namn, datum och andra viktiga 
uppgifter högst uppe på ett A4-papper. Fraser, uttryck eller hela 
meningar som är speciellt viktiga citeras ordagrant. Noteringar 
relateras till räkneverket i marginalen. 

• Analys av intervjun så snart som möjligt. Börja med en analys av 
helheten. Därefter de olika beståndsdelarna för att slutligen analysera 
interaktionen mellan helhet och delarna. 
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4. Metod och material 
Denna studie bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder. De 
kvantitativa i forma av analys av datahistorik samt stopptidsmätning och 
kvalitativa i form av intervjuer. Stopptidsstudien och intervjuerna gjordes 
under 5 dagar utspridda på två veckor. Urvalskriterierna för val av mätdagar 
var endast då det var praktiskt genomförbart. Totalt 15 h stopptidsmätning 
utfördes, exkl. förmätningar för att utprova rätt mätningsförfarande.  

 
4.1 Analys av historisk data 

Det första som gjordes var att analysera den från Platschefen (2017) erhållna 
historiska data (Produktionsuppföljningen 2017). Detta (Excel) ark innehåller 
stopptider från samtliga fördefinierade kategorier som sågoperatören kan 
registrera stopp för. Den totala stopptiden för varje stoppkategori summerades 
och den kategori med längst stopptid valdes ut för vidare analys. Ett utdrag ur 
Produktionsuppföljningen (2017) finns i bilaga 1. I detta fall var det 
sortering/buffring som hade längst stopptid och därför valdes ut för närmare 
analys. För att bekräfta denna uppgift analyserades även stopptider (helår) 
från Produktionsuppföljning (2016). Även här var sortering/buffring i topp 
(se utdrag bilaga 1). 

 
4.2 Stopptidsmätning vid sortering buffring 

Nästa steg var utförande av stopptidsanalys vid sortering/buffring. Platsen för 
registrerandet av stopptider var vid operatören i sorteringen som visas i figur 
4.1. Det gick till så att så fort det blev stopp på medbringaren (figur 4.2) så 
noterades tiden samt orsak identifierades och noterades. När stoppet upphörde 
noterades tiden på nytt. En undre gräns tidsmässigt för registrering av stopp 
har dragits vid 5 s. som enligt Sjödin  & Wikström (2008) är en bra gräns i 
och med att det är variabel hastighet på flödet i råsorteringen och man då 
även missar få stopp. Samtliga mätningar gjordes mellan kl 9.30 och 12.30 
under totalt 5 dagar. De två första mätdagarna avbröts produktionen tidigare 
vilket endast medförde en något kortare drifttid dessa dagar.  
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Data som registrerades: 

• Klockslag för stoppets start (hh:mm:ss) 

• Klockslag för stoppets slut (hh:mm:ss) 

• Stopptid (mm:ss) (endast stopp ≥ 5 s registreras). 

• Fackfel (facknummer). Om stopporsaken berodde på fel i något av de 
18 sorteringsfacken anges numret på detta fack. 

• Automatkvittering (ja eller nej). När ett fack tömts och därefter 
återställer sig skall det ske en automatkvittering, annars måste 
operatören avbryta, gå dit och kvittera.  Här anges om så blev fallet. 

• Stopporsak 
 

 
 

Figur 4.1 illustrerar operatörens primära fokusområde vid 
sortering/buffring. Frammatningsbordet, enstycksmataren, medbringaren 
samt överst i bild returen, där en bräda med förmodad feldimension kommer 
tillbaka från facken. 
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Figur 4.2 visar närbild av operatörens arbete vid medbringaren under gång. 
Notera att inga luckor förekommer vid detta tillfälle. 

 
4.3 Registrering av dubbel i enstycksmataren 

Samtidigt som stopptider registrerades noterades även antalet dubbel i 
medbringaren. Det är när enstycksmataren (figur 4.3) matar fram två bitar 
(plank alt. bräder) till medbringaren. Operatören blir i detta fall tvungen att 
korrigera detta genom att flytta över plankan alt. brädan i ett ledigt fack i 
medbringaren. Detta kan oftast göras utan att stoppa matningen på 
medbringaren. Dock händer det att operatören tvingas att stoppa 
medbringaren för att rätta till problemet. Detta fenomen noterades för sig. 

De data som registrerades: 

• Dubbel i enstycksmataren. Antalet dubbla bräder/plank som matas 
fram till medbringaren. Uppdelat på 5 min intervall. 

• Dubbel i enstycksmataren som föranlett ett stopp. M.a.o. antalet 
dubbla bräder/plank som matas fram till medbringaren men som till 
skillnad från parametern ovan leder till stopp på medbringaren. 
Uppdelat på 5 min intervall. 

• Klockslag för 5 min intervall. 
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Figur 4.3 är en närbild enstycksmataren. Här separeras bit-flödet från bunt 
till en och en. 

 
4.4 Registrering av lucka i medbringaren 

Ytterligare noterades även antalet luckor i medbringaren (figur 4.2). Detta för 
att kunna räkna fram fyllnadsgraden på medbringaren. Detta gjordes endast 
då buffringen var tillräckligt full för att matningshastigheten från buffringen 
skall ligga över kapaciteten på medbringaren. På detta sätt går det att 
identifiera hur väl kapaciteten på medbringaren nyttjas. 

De data som registrerades: 

• Antalet luckor i medbringaren vid full buffring. Uppdelat på 5 min 
intervall. 

• Klockslag för 5 min intervall. 
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4.5 Indelning av stopporsaker i delmoment 
En för studien mer detaljerad uppdelning av stopporsakerna gjordes enligt 
figur 4.4. Detta för att på ett enklare sätt kunna hantera alla de olika 
stopporsakerna och få överblick på situationen. 

 

Figur 4.4 visar en schematisk bild över uppdelningen av processen i  
delmoment. 

 
4.6 Utrustning 

Den utrustning som användes vid stopptidsmätningen var en smartphone med 
app som visade klockslag digitalt, hh:mm:ss. Noggrannhet på sekunden 
bedömdes tillräckligt med hänsyn till de matningshastigheter som är aktuella 
(såglinjen har en medelhastighet på 61 m/min enligt Produktionsuppföljning 
(2016)). Formulär, skrivunderlägg samt pennor och extrabatteri till 
smartphone. 

• Klocka med sekundvisning i forma av en Iphone med appen LCD 
Clock. 

• Extra batteri för laddning av Iphone. 

• Skrivbräda 

• Formulär 

• Pennor  
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4.7 Intervjuer 

Sista steget var intervjuerna. De var personliga och semistrukturerade till 
formen (enskilda samtal, öppna frågor). Åtta frågor ställdes och finns 
presenterade i bilaga 2. Den information som eftersöktes handlade i huvudsak 
om: 

• Frekventa stopporsakerna 

• Tidsåtgång för åtgärder 

• Åtgärdsmöjligheter 

Urvalet av respondenter gjordes på följande sätt. På sågen finns totalt 7 
operatörer. 1 på kranen, 1 timanställd på paketläggaren och 5 st. 
sågoperatörer. 1 av sågoperatörerna är så pass ny att han inte sitter som sågare 
i hytten och väljs därför bort. Den timanställde paketläggaren befinner sig 
endast vid paketläggaren och väljs bort. Kranoperatören är utanför 
avgränsningen och väljs bort. De 4 som sitter som sågare i hytten 
(kontrollrummet) väljs ut och intervjuas på just denna denna plats.  
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5. Resultat 
Analysen av historisk data ger att den totala planerade produktionstiden 
(arbetstid) under 2016 var ca 1849 h varav stopptiden (oplanerade stopp samt 
omställningar) utgjorde 500 h, fördelat på totalt 207 produktionsdagar enligt 
Produktionsuppföljning (2016). Stopporsaker som kan hänföras till 
benämningen sortering/buffring orsakar den största mängden ackumulerad 
stopptid med totalt 2903 minuter under 2016 (tabell 5.1). På andra plats är 
kantverk med 2157 minuter. Därefter kommer ospecificerade, 1907 min, som 
dessvärre inte har kunnat identifieras på ett tillförlitligt sätt. Sned i krokbanan 
hamnar på fjärde plats med 1240 minuter. Utförligare tabeller återfinns i 
bilaga 1. 

 

Tabell 5.1 Stopptid i minuter för de fyra mest tidskrävande 
stoppkategorierna enligt historiken. 

 
Benämning Summa stopptid perioden 

2016 
Del av total stopptid 
för perioden (%) 

Sortering/buffring 2903 9.7 

Kantverk 2157 7.2 

Ospecificerade 1907 6.4 

Sned i krokbanan 1240 4.1 

 

De enligt studien mest tidskrävande stoppkategorierna redogörs för i tabell 
5.2. Sortering/buffring orsakar stopp på totalt ca 53,5 minuter följt av ledigt 
fack saknas pkl. på dryga 17 minuter. Därefter fackfel på närmare 13,5 samt 
sortbyte på ca 11,5 minuter. För fullständig lista se bilaga 2. 

 

Tabell 5.2 De fyra mest tidskrävande 
stoppkategorierna enligt studien. 

 
Benämning Summa stopptid (totalt hela 

mätperioden)(mm:ss) 
Del av total stopptid 
för perioden (%) 

Sortering/buffring 53:29 48.2 

Ledigt fack saknas pkl. 17:08 15.4 

Fackfel 13:17 12.0 

Sortbyte 11:23 10.3 
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I tabell 5.3 redogörs för operatörernas uppfattning om vad de mest vanligt 
förekommande stopporsakerna är vid sortering/buffring. Tre av orsakerna 
sorteras ej under benämningen sortering/buffring enligt historiken. 

Tabell 5.3 Visar de vanligaste stopporsaker vid sortering/buffring enligt 
operatörerna samt vilken benämning i historiken stopporsaken kan hänföras 
till. 

 
Stopporsak Antal operatörer som angett 

detta svart (av totalt 4 
operatörer) 

Benämning i historik 

Dubbel i enstycksmataren 2 Sortering/buffring 

Sned i krokbanan 2 Sned i krokbanan 

Fulla fack 2 Ledigt fack saknas pkl. 

Köfel 2 (benämning saknas i historik) 

Fastnat i elevatorn (buffr) 1 Sortering/buffring 

 

Tittar man på enskilda stopporsaker i studien som hänförs till benämningen 
sortering/buffring i historiken så är det kontroll av dimension i medbringaren 
som är störst stopporsak med nästan 11 minuter följt av avputtar-arm i 
buffringen på nära 8 minuter (tabell 5.4) Summan av samtliga stopp under 
mätperioden som kan hänföras till benämningen sortering/buffring är 53,5 
minuter och detta utgör 48 % av den totala stopptiden för samtliga stopp på ca 
111 minuter. 

Tabell 5.4 De sju mest tidskrävande stopporsakerna på detaljnivå enligt 
studien som kan hänföras till benämningen sortering/buffring i historiken 
samt vilket delmoment de tillhör. 

 
Typ Stopptid (totalt hela 

mätperioden) (mm:ss) 
Delmoment 

Kontroll dimension medbringaren 10:57 Medbringaren 

Avputtar-arm buffring   7:47 Buffringen 

Kontroll dimension returen   5:48 Returen 

Problem utsortering   4:14 Utsorteringen 

Utsortering av virke   3:50 Utsorteringen 

Snett/fastnat i returen   3:38 Returen 

Vrak i medbringaren   2:59 Medbringaren 
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Tillgängligheten vid sortering/buffring ligger i snitt på 83 % under 
mätperioden. Den genomsnittliga fyllnadsgraden för medbringaren är 51 % 
(tabell 5.5). 

 

Tabell 5.5 visar tillgängligheten vid sortering/buffring samt fyllnadsgraden 
på medbringaren under samtliga mättillfällen. 

  
(%) 170403 

9.30-12.15 
170407 
9.30-12.22 

170410 
9.30-12.30 

170411 
9.30-12.30 

170412 
9.30-12.30 

Snitt 

Tillgänglighet 
sortering/buffring 

76 82 96 72 87 83 

Fyllnadsgrad 
medbringaren 

45 60 56 44 50 51 

 

Dubbel i enstycksmataren samt därav orsakade stopp har en tydlig topp i 
mätningen 17-04-12.  

Tabell 5.7 visar antalet dubbel i enstycksmataren samt dubbel inklusive stopp 
på medbringaren vid varje mättillfälle. 

 

  

 17-04-03  
9.30-12.15 

17-04-07  
9.30-12.22 

17-04-10  
9.30-12.30 

17-04-11  
9.30-12.30 

17-04-12  
9.30-12.30 

Sågklass Grov Klen        
Grov 

Grov   
Normal 

Grov Normal   
Grov 

Dimension plank         
(mm) 

47x175 
47x200 
47x150 

63x125 
47x150 
100x200 

47x150 
47x175 
47x200 

47x175 
47x200 
47x150 

63x150 
63x125 
47x150 

Dimension bräder          
(mm) 

25x150 
25x125 
25x100 

25x150 
25x100 
25x125 

25x100 
32x150 
25x125 

25x150 
25x125 
25x100 

25x100 
19x100 
25x125 

Dubbel i 
enstycksmataren 

24 29 6 15 161 

Dubbel i 
enstycksmataren 
+ stopp 

13 3 2 6 35 
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6. Diskussion 

6.1 Resultat 

Vid en enklare beräkning på att nå målet på 78 % tillgänglighet från dagens 
ca 73 % krävs en sänkning av den totala stopptiden med 93 h, från 500 h till 
407 h (Produktionsuppföljning 2016). Det är en ca 19 % sänkning. På 
årsbasis (2016) utgör sortering/buffring nästan 10 % av en totala stopptiden 
som kan ses i tabell 5.1. Den mest rimliga strategin då det är mindre 
kapitalkrävande åtgärder som gäller är att jobba på små sänkningar över hela 
spektrat av stopporsaker istället för att försöka helt eliminera vissa orsaker. 10 
% på sortering/buffring är ca 48 h per år (2016). Fördelat på antalet 
produktionsdagar per år som 2016 var 207 st. blir det omräknat i minuter ca 
14 minuter per dag. En 19 % sänkning av det betyder ca 2 minuter och 40 
sekunder, per dag. Detta gör ca 0,5 % på den totala tillgängligheten för sågen. 
För uträkningar se bilaga 5.  

Utgångspunkten är att studien ska vara kompetensneutral dvs hänsyn skall 
inte tas till operatörernas olika kompetensnivå. Detta blir problematiskt då 
sågverkets utrustning förefaller vara så beskaffad att handhavandet har stor 
betydelse för effektiviteten vid respektive station. Det är sannolikt att 
resultatet blivit annorlunda om hänsyn tagits till detta i urvalet av 
mätperioder. Detsamma gäller för vilken sågklass/dimension som sågas då 
resultatet tydligt visar (tabell 5.7) att dimensionen 19x100 ger betydligt fler 
dubbel i enstycksmataren. En teori är att de på grund av sin mindre volym 
och därmed mindre vikt tenderar att lätta från enstycksmataren då 
puttningsmekanismen (bilaga 4 figur 1) slår an mot brädan.  

Träffar orsaksrapporteringen rätt? Hur pass väl stämmer historiken med 
verkligheten? Begrunda följande scenario. Fulla fack (ledigt fack saknas pkl.) 
har en egen benämning i historiken. Sannolikt är dock att det finns en 
koppling mellan fulla fack och stopp på grund av fullt i buffringen. Fulla fack 
orsakar nämligen inte per definition stopp på såglinjen utan gör det först då 
stoppet varat så länge att buffringen blivit full. Ett scenario kan dock vara att 
fulla fack bidrar till att buffringens gräns närmar sig, utan att bli helt full. En 
stopporsak uppstår sen vid medbringaren som fyller upp resten av buffringen 
och därmed orsakar stopp på såglinjen. Den längsta stopptiden kan här 
teoretiskt orsakats av fulla fack men det var medbringaren som bidrog med en 
liten men tillräckligt stor stopporsak för att buffringen skulle fyllas och 
orsaka stopp på såglinjen och stoppet rapporteras tillhöra sortering/buffring. 
Detta fenomen kan för övrigt gälla alla stopporsaker som sker nånstans efter 
medbringaren. 
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De maskinella tillkortakommanden som operatörerna fysiskt tvingas 
kompensera för när det gäller dubbel i enstycksmataren, är frekvent 
förekommande under specifika omständigheter men är för korta till sin natur 
för att ge ett direkt avtryck i resultatet från denna studie. Dessa bör betraktas 
som kroniska förluster som istället framkommer på andra sätt, t.ex. som 
arbetsskador på sikt samt minskad lönsamheten då operatörer distraheras i sin 
primära uppgift att kapa bort tillräckligt med oönskade egenskaper på virket 
så att justerverket sedan kan sköta resten. 
 

6.2 Felkällor 
Tidtagandet sker manuellt och här kan förekomma en del misstag. Dock rör 
det sig förmodligen inte om större tidsrymder som skulle påverka bilden av 
stopporsaker i någon större utsträckning. 
Likaså registrerandet av dubbel i enstycksmataren samt luckor i 
medbringaren. Dessa har också gjorts manuellt och en viss felfrekvens är 
rimlig att anta. 
 

6.3 Fortsatta studier 

När åtgärder vidtagits kan det vara önskvärt att genomföra en ny studie för att 
mäta förbättringen vad det gäller just den stopporsaken.  
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7. Slutsats och åtgärder 
7.1 Slutsats 

Att satsa på små förbättringsåtgärder över ett brett orsaksspektra är en 
sannolik väg att nå målet på 78 % tillgänglighet. En minskning av stopptiden 
för sortering/buffring med ca 2 minuter 40 sekunder per dag ökar den totala 
tillgängligheten på sågen med ca 0,5 %. 

 
7.2 Åtgärder & iakttaganden 

 
I studien gjordes en uppdelning av stopporsaker i olika delmoment där 
orsaker identifierades. Nedan presenteras åtgärder och iakttaganden för de 10 
delmomenten. Inom parantes respektive andel av den totala stopptiden. 

Facken & paketläggaren (23, 0.7 %) 

Den mest framträdande felorsaken inom kategorin facken är Ledigt fack 
saknas pkl. Detta är en extern felkälla som orsakar stopp inom 
sortering/buffring. Kapaciteten på buffringen är det som avgör om stopp 
framtvingas på såglinjen. Ledigt fack saknas pkl är som mest frekvent vid 
klen och grov sågklass då det antingen blir ett högt bit/minut eller 
volum/minut vilket gör att facken fylls fort. Detta ställer höga krav på 
operatören vid paketläggaren då dennes handhavande bedöms ha stor 
betydelse för flödet. Åtgärd: Att mellan operatörerna utarbeta ett bästa 
arbetssätt. 

Medbringaren (21 %) 

Den största orsaken till stopp är för att kontrollera en misstänkt dimension. 
Dessa stopp har dock inte lett till att buffring registrerats som full och därmed 
ej föranlett stopp på såglinjen. Misstänkta dimensioner uppstår oftast vid 
köfel, som i sin tur beror på störningar vid såglinjen. 

Krokbanan (13 %) 

Numrering av krokarna alt. sektioner på banan för att lättare och snabbare 
kunna identifiera felande krokar. En enkel mall för snabbkontroll av 
krokvinklar. Då kan mekanikerna med regelbundna intervall rutinmässigt 
kontrollera krokarna och justera vid behov. 
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Buffring, frammatning & elevatorer (8.4, 0.4, 1.4 %) 

Det ojämna flödet fram till enstycksmataren har redan justerats med hjälp av 
fotocellernas riktning. Det gäller att trycket på enstycksmataren är rätt, inte 
för stort och inte för litet. Detta handlar om tajming mellan buffringen, 
elevatorerna och frammatningen. Det behövs virke på den övre buffringen för 
att bitarna skall lägga sig rätt när de puttas ner från såglinjen, så den kan det 
inte tömmas ner helt och hållet. Målet bör dock vara att buffringen har en så 
jämn matning till (bit/min) elevatorn så att den inte går tom (så länge det 
finns virke i buffringen). Målet för operatören är att hålla utnyttjandet av 
buffringen minimal för att vid ett eventuellt stopp nånstans efter buffringen 
ha en så stort buffringsmöjlighet som möjligt och förhindra stopp på 
såglinjen. Genom att hålla en minimal buffring upptäcks köfel snabbare vid 
rätt rutiner för kontroll av returer. 

Returen (6.4 %) 

Rutinen bland operatörerna för att handskas med virke i returen varierar.  
Märkning med spritpenna är en teknik. En annan är att notera biten när den 
kommer upp från elevatorn. De bitar som kommer från returen ligger längre 
bort jämfört med de andra innan de kommer till jämndragningen. En 
automatisk märkning har installerats men var ur funktion under mätperioden. 
En taktik är att låta biten åka igenom en gång till för att se att det verkligen 
föreligger ett tillräckligt stort dimensionsfel innan man låter den gå till 
utsorteringen. En viktig rutin är att ta hand om returbitar regelbundet för att 
upptäcka köfel så snart som möjligt. Ett konkret förbättringsförslag är att 
återupprätta funktionen på den automatiska märkningen då det kan underlätta 
rutinerna för flera operatörer. 

Utsorteringen (6.4 %) 

Det finns en känslig del i utsorteringen och det är när biten kommer upp på 
transportören efter elevatorn. Där uppstår olika situationer under virkets väg 
mot antingen klyven eller kantverket när virke hamnar snett och operatören 
kan tvingas lämna sorteringen för att rätta till. Om utsorteringsfrekvensen är 
normal så är det sällan problem. Är det mer frekvent så kan det snabbt bli 
stora problem. 
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Enstycksmataren (1 %) 

En funktion som vid små dimensioner, typiskt 19x100, har en stor 
felfrekvens. Istället för att den som namnet antyder matar en bit i taget, så 
matar den fram två bitar vilket medför att operatören manuellt tvingas 
korrigera genom att flytta över en bit i ett ledigt fack på medbringaren. Detta 
kan ofta göras utan stopp för erfarna operatörer. Mindre erfarna operatörer 
kan tvingas stoppa matningen genom att stanna medbringaren. Om antalet 
korrigeringar av dubbel i medbringaren är frekvent och även föranleder stopp 
i matningen kan detta leda till fylld buffring och således också stopp på 
såglinjen. Enligt denna studie föranleder inte dubbel i medbringaren de 
största stopptiderna. Ett möjligt scenario är snarare att en enstycksmatare med 
stor felfrekvens, speciellt vid vissa dimensioner, orsakar problem av fördröjd 
natur, d.v.s. förslitningsskador på operatörerna samt förlorade intäkter p.g.a. 
nedklassade bräder. Då operatören mer frekvent tvingas korrigera för dubbel i 
medbringaren flyttas fokus från justering av bitarna till att tillse en korrekt 
matning. Med rådande begränsning i justerverket ökar då frekvensen av 
onödig nedklassning. Varje cm onödigt kapat virke bidrar till en förlust på 
100000 kr på årsbasis enligt Platschefen (2017). 
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Bilaga 1 
Utdrag Produktionsuppföljning (2017). De 7 största posterna och stopptiderna 
som registrerats på dessa samt del av den totala stopptiden för perioden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utdrag Produktionsuppföljning (2016). De 7 största posterna och stopptiderna 
som registrerats på dessa samt del av den totala stopptiden för perioden.

(avrundat till hela minuter) Summa stopptid jan-mars 
2017 

% av total stopptid för 
perioden 

Sortering/buffring 900 12.4 

Ospecificerade stopp 582 8.0 

Kantverk 414 5.7 

Ledigt fack saknas pkl 406 5.6 

Sned i krokbanan 354 4.9 

Sortbyte 149 2.1 

Fackfel 6 0.1 

(avrundat till hela minuter) Summa helår 2016 % av total stopptid för 
perioden 

Sortering/buffring 2903 9.7 

Kantverk 2157 7.2 

Ospecificerade stopp 1907 6.4 

Sned i krokbanan 1240 4.1 

Ledigt fack saknas pkl. 1006 3.3 

Krokbyte 729 2.4 

Sortbyte 499 1.7 



 

 1 

Bilaga 2 
Summerad stopptid och fördelning per stoppkategori enligt studien. 
 
Benämning Summa stopptid (totalt hela 

mätperioden)(min) 
Del av total stopptid 
för perioden (%) 

Sortering/buffring   53:29  48.2 

Ledigt fack saknas pkl.   17:08  15.4 

Fackfel   13:17  12.0 

Sortbyte   11:23  10.3 

Sned i krokbanan   10:35    9.5 

Säkerhet paketläggare     2:29    2.2 

Krokbyte     1:23    1.2 

Övrigt 1     1:00    0.9 

Övrigt 2     0:10    0.2 

totalt 1:50:54 100 
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Intervjufrågor & svar 

Fråga 1. Vad tycker du funkar bra i dagsläget vid sortering/buffring? 

• Op1 (Benjamin). Kontroll av klyven vid utsortering funkar bra. 

• Op2 (Isac). Dimensionsmätaren för facken. Den är noggrann/petig. 

• Op3 (Micke). Det fungerar bra när det går bra och buffringen är lagom 
full. Trycker det på så blir det värre. Enstycksmataren är så känslig, 
även elevatorerna. Kör man grovt kan man vrida upp hastigheten, kör 
man klent kan man vrida ner.  

• Op4 (Therese). Returen är bra nu.  
 

Fråga 2. Vilka är de mest vanligt förekommande stoppen vid 
sortering/buffring? 

• Op1. Vanligaste korta stopp är dubbel i hajen. Vanligaste långa stopp 
är då bräder hamnar snett i krokbanan. Paketläggaren vanligt stopp 
(fulla fack). 

• Op2. Fullt i fack, köfel (fel dimension). 

• Op3. Fastnat i elevatorn. När virke åker ner från returen ner i 
elevatorn och orsakar stopp. 

• Op4. Dubbel i enstegsmataren. Krokproblem, virke trillar av. Köfel. 
 

Fråga 3. Hur lång tid uppskattar du att det tar att rätta till dessa problem? 

• Op1. Dubbel i hajen beror på dim. 19-bräder tar sekunder, 47x200 tar 
i snitt 20 sek. Krokbanan handlar om minuter. 

• Op2. Fullt i fack, varierar mycket. 

• Op3. 15-20 sek. 

• Op4. Krokbanan, minuter. 
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Fråga 4. Vad skulle man kunna göra för att bli av med alt. minimera dessa 
problem? 

• Op1. Hullingar på krokarna (öka friktionen). Färgduttaren på plankor i 
returen. 

• Op2. Feedback på dim. som går genom sorteringen. På så sätt kan 
man upptäcka fel tidigt på det som kommer i retur och åtgärda 
orsaken. 

• Op3. Fler ”bryggor” i diket i elevatorn (se fig. 1a,b). Nått galet på 
motsatta sidan som gör att bräder knäcks när man kör de längsta 
längderna. 

• Op4. Se över krokarna bättre. Va mer uppmärksamma på köfel så att 
sågaren får info tidigt. 

 

Fråga 5. Är det nått som kan förbättras ur underhållssynpunkt för att 
förebygga stopp? 

• Op1. Smörjning av kedjor i krokbanan oftare. Rengöring av fotoceller 
i krokbanan oftare. 

• Op2. - 

• Op3. Mekanikerna tittar på saker i stilla tillstånd. Operatörerna ser 
dem i live/rörligt tillstånd.  

• Op4. Mekanikerna kolla krokarna regelbundet. 
 

Fråga 6. Vad finns det i övrigt som skulle kunna förbättras (vad som helst)? 

• Op1. Möjligt att höjdjustera arbetsställningen vid sorteringen. Dela 
upp banan i utsorteringen. En mot kantverket och en mot klyven. 
Nånting som ger ett lite lätt tryck ovanifrån på virket vid 
enstycksmataren, för att hämma dubbel. Längre medbringare så man 
får mer tid att sortera. Krokar i ett material som inte böjs så lätt. 

• Op2. Förbättrat guidesystem för justeringen i sorteringen. 

• Op3. Byt enstegsmataren (14 år gammal. Puttarna är på separata 
cylindrar). 

• Op4. Större buffring. Ny enstycksmatare. 
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Fråga 7. Vad lägger du in som ospecificerade stopp? 

• Op1. Aldrig använt. 

• Op2. Inget. 

• Op3. 

• Op4. Det som inte passar in nån annan stans. 
 

Fråga 8. Är det nån skillnad på hur du agerar vid sorteringen, beroende på vad 
som sågas? 

• Op1. 19-bräder och klent, mer på alerten. Skruvar ner hastigheten. 

• Op2. Alert på 19-bräder samt 100x200. Varierar hastigheten. Tömmer 
buffert då det är lugnt. 

• Op3. 

• Op4. Blick åt höger för att planera och ligga på framkant.  

• Tips från coachen:  

• Vid snabba lägen låt en dubbel i medbringaren rinna igenom 
till returen.  

• Låt returer åka igenom några gånger. Dra lite i dem. 

• Man ser när en retur kommer för den ligger längre bort på 
rullarna. 

• Portionera ut från returen för att inte stoppa flödet (om det är 
många som blir utsorterade). 

• Låt klenare bräder som hamnar snett in i krokbanan åka med 
och plocka bort vid facken då det är lättare att komma åt och 
tar mindre tid. 

• Se till att ta reda på om det är köfel tidigt genom att kolla 
dimensionen i returen och meddela sågaren. 
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Uträkningar 
 
Nuvarande tillgänglighet: 
 
Tillgänglighet = 1849−500

1849
 x100 = 72,96  % 

 
 
Uträkning av produktionstid och stopptid vid en tillgänglighet på 78 % 
 

1849 − (500 − 𝑥𝑥)
1849

× 100 = 78 
 
 

1349 + 𝑥𝑥 = 0,78 × 1849 
 
 

𝑥𝑥 = 93,22 
 
Ny stopptid: 
500-93=407 
 

1849 − 407
1849

× 100 = 77,99 % 
 
 
Procentuell sänkning av stopptid: 
 

93
500

× 100 = 18,6 % 
 
Uträkning av sänkning per dag: 
 
2903 minuter i stopptid sortering/buffring 2016 
207 produktionsdagar 2016 
 

2903
207

= 14,02 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
19 % sänkning: 

14,02 × 0,19 = 2,66 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
eller ca 2 minuter 40 sekunder. 
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Tillgänglighet vid 2 minuter 40 sekunder minskning per dag av 
sortering/buffrings stopptid: 
 

Det ger en årlig stopptid på 2903-(207x2,66)= 2352 minuter. En skillnad på ca 
551 minuter. Detta minskar den totala stopptiden från 30024 till 29473 (491 h). 
Den nya tillgängligheten blir då: 

1849 − 491
1849

× 100 = 73,45 % 

 

Differens: 73,45-72,96= 0,49 % 
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