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Sammanfattning 

Efterfrågan på lövvirke har under dem senaste årtiondena ökat och svenskt lövrike räcker 

inte till, vilket har lett till en ökad import. Anskaffningens problem av svensk ek grundar 

sig i att svensk lövskog växer insprängd i barrskogen. Detta leder till en hög 

utsorteringskostnad. Att säkra efterfrågan och kvaliteten på ekråvaran har lett till att KG 

List under 2017 köpte upp en av sina tidigare leverantörer Österbymo Hardwood. 

 

Att få ner spillet och använda sig av så mycket av ämnet som möjligt anses vara viktigt 

för att få en sån lönsam produktion som möjligt. Genom att ta till vara på så mycket som 

möjligt av råmaterialet når sågverket en bra produktionsekonomi. Utbytet av råmaterial är 

dock inte det enda faktorn som påverkar lönsamheten, aspekten att minska 

produktionskostnaderna är även det en viktig faktor. 

 

Syftet med följande examensarbete är komma med rekommendationer som rör en 

lönsammare produktion angående produkterna trapprenovering och treskiktsluckor. Även 

rekommendationer om hur hyvel 10 vid KG Lists produktionsanläggning vidare kan 

automatiseras har tagits fram. Dessa aspekter hänger samman genom företagets mål att bli 

en mer konkurrenskraftig aktör på marknaden. Att få så många kunder med i 

sågspecifikationen vid sågverket i Österbymo syftar även det till grunderna i arbetet.  

 

Genom direkta observationer, kvalitativa intervjuer samt genom hantering av empiriskt 

material har en fallstudie genomförts för att kunna uppfylla syftet. Fallstudien har 

resulterat i att frågor som ”På vilket sätt?” och ”Varför?” produktionsprocessen ser ut 

som den gör besvarats på ett tillfredsställande sätt.  

 

Tjockleken på det nya ämnet vid KG List skulle behöva vara minst 24 mm för att ämnet 

både skulle kunna användas till trapprenoveringen samt till treskiktsluckorna. Denna 

tjocklek är framräknad utefter hur mycket spill som försvinner vi varje processteg i 

nuläget. 

Vid jämförelsen av dimensionerna 22x82x2700, 24x82x2700 samt 30x82x2700 framkom 

det att dimensionen 22x82x2700 är mest lönsam.  

 

Bildbehandlingsprogram är den typ av automatisering som haft den största inverkan på 

träindustrin. Då genom att företagen har kunnat höja sin automatiseringsgrad och minskat 

produktionskostnaden genom att löner för produktionsmedarbetarna minskar. 

Kvalitetsscannern CombiScan Evo S anses vara den maskin som skulle öka 

produktiviteten samt automatiseringen allra mest då scannern har en hög 

sorteringshastighet samt minskar risken för mänskliga fel.  
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Summary 
 

The demand for hardwood has increased during the last decades. Swedish hardwood can´t 

support the swedish hardwood industry which has increased the import. The problem of 

procuring swedish hardwood is based on that the swedish hardwood grows mixed with 

the coniferous forest. This leads to a high sorting cost. To secure the demand and quality 

of oak raw material KG List bought their former supplier Österbymo Hardwood in 2017. 

 

To reduce waste and use as much of the raw material is essential in reaching a profitable 

production. By using as much of the raw material as possible saw mills could reach a 

good production economy. The exchange of the raw material isn´t the only factor that 

affects the profitability, the aspect of reducing production costs is also an improtant 

factor.  

 

The purpose with the following bachelor thesis is to produce recomendations regarding a 

more profitable production concerning the products stair way renovation and trilayer 

slots. Recomendations regarding how planer 10 at KG Lists production facility can be 

further automated has also been produced. These aspects are associated with the 

companys goal, to be a more competitive actor on the market. 

To have as many customers as possible in the sawing specification at the saw mill in 

Österbymo is as well the purpose with this essay.  

 

By direct observations, qualitative interviews and managing empirical material a case 

study has been produced to reach the purpose. The case study has resulted in that the 

questions ”How?” and ”Why?” the production process is layed out as it is has been 

answered in a satisfactory way.  

 

The thickness of the new material at KG List needs to be at least 24 mm so it could be 

used as both stair way renovations and trilayer slots. This thickness is calculated on how 

much waste that currently is produced in the production. When comparising the 

dimensions 22x82x2700, 24x82x2700 and 30x82x2700 it turned out that 22x82x2700 is 

the most profitable dimension.  

 

Image processing software is the type of automation that have had the biggest impact in 

the wood industry. The image processing software have lead to that the companies could 

increase the automation and reduced the production costs due to fewer people workning 

in the production. The quality scanner CombiEvo S is believed to be the machine that 

could increase both the productivity and the automation the most due to the scanners high 

sorting speed and the reduced risk of human error.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Att säkra efterfrågan och kvaliteten på ekråvaran har lett till att KG List under 2017 köpte 

upp en av sina tidigare leverantörer Österbymo Hardwood.  

Att få ner spillet och använda sig av så mycket av ämnet som möjligt anses vara viktigt 

för att få en sån lönsam produktion som möjligt.  

Bildbehandlingsprogram är den typ av automatisering som haft den största inverkan på 

träindustrin. Då genom att företagen har kunnat höja sin automatiseringsgrad och minskat 

produktionskostnaden.  

Nyckelord: Ek, Ekråvara, Uppköp av leverantör, Lönsam produktion, automation i 

träindustrin.   
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Förord 

 

Följande examensarbete på 15 högskolepoäng är skrivet som avslutande del av 

ingenjörsutbildningen skog- och träteknik på Linnéuniversitet. Examensarbetet är utfört 

på företagen KG List i Norrhult samt Österbymo Hardwood i Österbymo. Författaren vill 

tacka all personal på båda företagen för sitt bidrag under arbetet.  

Ett tack riktas även till handledaren, docent Jimmy Johansson vid institutionen för skog- 

och träteknik. Som svarat på frågor samt lagt ner tid för vägledning att genomföra arbetet.  

Slutligen vill författaren tacka sin fru Kajsa samt dottern Agnes för all support och 

stöttning hemifrån.   
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1. Introduktion 
 

   

 

1.1 Bakgrund 
 

Antalet ekbestånd som är avsatt för produktionsendamål är idag få i Sverige. 

Även om antalet bestånd och produktionen är liten finns det en god framtida 

avkastning ur ett ekonomiskt perspektiv. Efterfrågan på ek har ökat och 

förbättrat lönsamheten, även för de klenare dimensionerna. Det finns dock 

flertalet problem när det kommer till produktion av ekskog, den största 

svårigheten är trädslagets långa omloppstid. I Sverige är omloppstiden på 100 år 

(Edberg och Hammarström, 2013). I Sverige importeras en stor del av 

ädellövsvirket samtidigt som svenskproducerat ädellöv ofta går till brännved 

eller massaved (Kunskap direkt, 2016). Med ädellövsvirke menas virke från 

trädslagen alm, ask, bok, ek, fågelbär, lind samt lönn (Skogsstyrelsen, 2018).  

Med en bättre ädellövsskötsel skulle importen kunna minska och den inhemska 

industrin skulle kunna försörjas samtidigt som skogsägarna skulle få bra betalt 

för skogen (Kunskap direkt, 2016). Idag används framför allt eken inom golv-, 

möbel- och fanerindustrin (Edberg och Hammarström, 2013).  

 

Värdekedjan för trä sträcker sig från sågverk till byggande i trä samt interiöra 

lösningar och är en viktig del av svensk ekonomi. Träbranschen har under de tio 

senaste åren sett en stigande påverkan från externa faktorer som teknisk 

utveckling, ändrad konsumtion, finansiella kriser samt miljö- och klimatmässiga 

förändringar. Dessa externa faktorer har bland annat lett till en ökad konkurrens 

samt konsolidering (Nord och Brege, 2014). Fördelarna med att konsolidera är 

en ökad lönsamhet, konkurrenskraft genom skapandet av ledande 

tillverkningsenheter (Industrinyheter, 2017).  

 

Konkurrensen från utlandet har ökat och påverkar den svenska träindustrin. Den 

svenska trämarknaden blir mer nordisk och europeisk och flyttar utomlands eller 

slås samman för att kunna bibehålla och öka sin konkurrenskraft. För att de 

svenska träföretagen ska kunna skapa framtida tillväxt anses fortsatt arbete med 

marknadsföring och försäljning, en stark konjunktur, egen utveckling av 

produkter samt lägre kostnadsnivåer vara de viktigaste faktorerna. Faktorerna 

som är minst viktiga är tillgången på riskkapital, företagsförvärv samt nya 

affärsmodeller. Trälandet Sveriges största konkurrensfördelar gentemot övriga 

delar av världen är innovationsstyrkan och den tekniska kompetensen som 

återfinns i träindustrin. Närheten till teknisk kompetens i form av universitet och 

högskolor för företag samt de möjligheter som finns med teknik innebär även det 

fördelar (Nord och Brege, 2014).  

 

 

 



 

För att uppnå en produktion som håller hög klass krävs att företaget vårdar sin 

produktionsmiljö samt ständigt arbetar med förbättringar. Inställningen till 

personalens utveckling och att se personalen som sin viktigaste resurs anses även 

den spela en stor roll. Automation ses som det verktyg som har den största 

påverkan för att effektivisera och rationalisera produktionen hos ett tillverkande 

företag. Det finns dock vissa tendenser som visar på att automationsutveckligen 

kommer att avta. Detta på grund av att behovet av flexibilitet kommer att öka i 

framtiden. Volymen av produktionen kommer därför att bli den avgörande 

faktorn till om en industri väljer att öka sin automation eller inte (Bellgran och 

Säfsten, 2005).     

 

Att säkra efterfrågan och kvaliteten på ekråvaran har lett till att KG List under 

2017 köpte upp en av sina tidigare leverantörer Österbymo Hardwood 

(Smålandsposten, 2017). Detta uppköp kommer att leda till ett närmare 

samarbeta och en integrerad verksamhet vilket enligt Jonsson och Mattson 

(2016) leder till en gemensam produkt- och produktionsutveckling. Det leder 

även till att företagen tillsammans kan öka sin konkurrenskraft och på så sätt 

även öka vinstmarginalen (Jonsson och Mattsson, 2016). 

 

 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att studera möjligheterna att skapa en lönsammare 

produktion i träförädlingsindustri som använder ekträ. Arbetet studerar såväl 

möjligheterna att utnyttja materialet effektivare genom en helhetssyn på 

värdekedjan från sågverk till förädlingsindustri och att studera möjligheterna att 

automatisera processer.  Målet är att kunna skapa ett underlag för förbättringar 

av materialutnyttjande och ökad effektivitet i industrin. Vidare är förhoppningen 

att arbetet ska påverka synsätt som förhoppningsvis kan användas för beslut 

rörande framtiden.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet är utfört vid KG Lists produktionsanläggning i Norrhult samt vid 

sågverket Österbymo Hardwood i Österbymo. Arbetet är utfört under perioden 

190318 – 210518 vilket kan ha kommit att påverka vissa faktorer under arbetet, 

exempelvis tiden att såga ekstockarna då kylan påverkar sågtiden negativt. 

Arbetet anses också endast innehålla rekommendationer som kan användas för 

framtida beslut gällande produkterna trapprenovering och treskiktsluckor samt 

för vidare investeringar vid hyvel 10 på KG List.  
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2. Teori 
 

Det teoretiska avsnittet har delats upp i två delar. En del som beskriver eken som 

råvara och den svenska lövsågverksindustrin. Samt och en del som beskriver 

produktionsekonomi, automatisering i träindustrin samt leverantörsrelationer. 

 

Eken som råvara 
 
2.1 Den svenska lövskogen    

 

Knappt en femtedel av Sveriges totala virkesförråd består i dagsläget av 

lövträdsarter där björk är den dominerande trädslaget (Skogsstyrelsen, 2017).  

Andelen lövträdsdominerad skog har ökat i alla delar av landet förutom i norra 

Norrland. Detta beror bland annat på främjandet av dagens miljömål och 

certifieringskrav där en ökande del av lövbestånd och lövträd är en viktig del 

(SLU, 2018). Enligt miljöcertifieringen FSC:s standard skall lövbestånd som har 

möjlighet utgöra minst 10 % av volymen. FSC-certifieringen har som mål att öka 

den biologiska mångfalden vilken lövskog är den dominerande faktorn till. I ett 

blandskogsområde med både barr- och lövträd är artrikedomen av både växter 

och djur större än i ett homogent område med endast barrskog (FSC, 2013). 

Satsningar på att bedriva ett lövskogsbruk har flera fördelar. Bland annat är 

lövträden mer stormbeständiga samt att lövskogen inte drabbas av rotröta, 

dessutom sprids riskerna i till skillnad mot ett gran- eller tall dominerat 

skogsbruk (Skogsstyrelsen, 2017).  

 

 

 
2.2 Den svenska eken  

 

I Sverige finns det två olika arter av ek, nämligen skogsek och bergek. Skogsek 

är den vanligaste sorten. Eken är även det vanligaste ädla lövträdet med 40 

miljoner kubikmeter. Eken har länge fyllt en viktig funktion i landet, då genom 

ollonproduktion samt till virke för bland annat skeppsbyggande (Skogskunskap, 

2018). Detta är extra tydligt på Visingsö där landets största sammanhängande 

ekbestånd på 360 hektar finns. Ekbeståndet består av cirka 15 000 fullvuxna ekar 

och har en bröstdiameter på 80 centimeter. Dessa ekar planterades av kronan i 

början av 1800-talet för att användas till just skeppsbyggande (Edberg och 

Hammarström, 2013). Eken har även en stor och viktig roll för den biologiska 

mångfalden i skogen. Upp till södra Värmland och nordost upp till Dalälven har 

eken sin naturliga spridning. Förekomsten är som störst i Kronobergs och 

Kalmar län, Skåne, Östergötland samt i Blekinge och Halland. Rena ekskogar är 

ovanliga i Sverige, istället är eken inblandad i blandskog där den vanligaste 



 

blandningen är gran-ek, gran-björk-ek eller tall-ek. Endast 1 % av det totala 

virkesförrådet i Sverige utgörs av ek, dock består 4 % av virkesförrådet i 

Götaland av trädslaget (Skogskunskap, 2018).    

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

(Figur 1. Virkesförråd av ek mätt i m3sk/ha, hämtat från Skogskunskap 2018) 

 
2.3 Ekens användningsområden 

 

Eken är det dominerande ädellövträdet och ett av Sveriges värdefullaste trädslag. 

Trädets virke har en god slitstyrka, en naturlig beständighet samt ett dekorativt 

utseende vilket gör eken till ett fördelaktigt trädslag. Ekvirket används i både 

massiv form och i fanerform till möbler och inredning. Ekens färg har ofta större 

betydelse än årsringsbredden när det kommer till virkeskvaliteten. I 

möbelindustrin förespråkas ett virke med raka fibrer, smala årsringar samt utan 

kvistar. Både ekvirkets utseende och energiförbrukningen vid bearbetning 

påverkas av tillväxttakten hos trädslaget, då beroende på densiteten. Vid 

tillverkningen av parkettgolv har eken länge använts för sina dekorativa och 

slitstarka egenskaper. Ek används även i viss utsträckning till bärande 

konstruktioner, ytterdörrar och trappor, även här utmärker sig eken med sina 

dekorativa och beständiga egenskaper. Klena dimensioner av ek användes 

tidigare till stängselstolpar, idag används dessa till bland annat lastpallar och 

lådor. Det höga bränslevärdet hos ek gör det även intressant för användning som 

bränsle (Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007). En omvärldsanalys som gjorts 

visar på svängningarna av vilka trädslag som används vid tillverkning av i detta 

fall soffbord på den internationella marknaden. Figur 2 nedan visar på hur 

frekvent ett urval av trädslag förekom i möbelkataloger under perioden 1990 – 

2006. Där y-axeln visar hur ofta varje soffbord av ett visst trädslag visats, där 10 

betyder vanligt förekommande.      
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(Figur 2. Trädslag använt i soffbord som visats i möbelkataloger 1990-2006, 

hämtat från Karlsson et al. 2011) 

 

Grafen visar på att eken haft en starkt stigande trend mellan 2000–2005 i 

exponeringen i möbelkataloger (Karlsson et al. 2011).  

 

 

 

 
2.4 Efterfrågan på Lövvirke 

Under det senaste decenniet har efterfrågan på lövvirke ökat. Mellan 2002–2004 

importerades mellan 10–25% av eken som användes inom den svenska industrin 

där det i dagsläget saknas virke av ädellöv (Kunskap direkt, 2016). Detta är även 

något som företaget KG List i Norrhult märker av. Företaget letar med ljus och 

lykta för att kunna försörja sin industri med både färdigsågade ämnen samt 

ekstockar. En stor del av KG Lists ektimmer importeras från Balkan, Tyskland 

och Frankrike (Ingvarsson, 2018). Under början av 2000-talet användes totalt 

ungefär 8 miljoner m3fub lövvirke av den svenska skogsindustrin där den största 

användningen var massaved. Sågverken förbrukade då runt 400 000 m3fub. Efter 

sågen, i vidareförädlingssteget är golv- och möbelindustrin den största 

förbrukaren av lövträd. Efterfrågan på lövvirke har varit stigande och svenskt 

lövvirke har inte räckt till, år 2004 importerades 4 miljoner m3fub åt den svenska 

industrin. 80 000 m3fub av dessa var sågtimmer av bok, ek och björk. Över 

hälften av allt barrvirke som sågas levereras till sågverk, motsvarande del för 

lövvirke ligger på endast 5–10%. Detta beror framför allt på dålig kvalitet och 

klena dimensioner. En stor mängd av lövvirket hamnar inte på sågverken utan 

istället i massa- och bränslevedstravarna, då bland annat på att lövskogen växer 

insprängt i barrskog vilket gör det dyrt att sortera ut och sedan leverera till 

sågverken. Förutom rundvirke importeras även sågade trävaror och andra ämnen 

till bland annat golv, skivor, faner, möbler och dörrar. Andelen är svår att 

uppskatta men det rör sig dock om stora mängder. Förbrukningen av lövträ inom 



 

den svenska möbel- och snickeriindustrin består framför allt av importerat virke 

(Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007).  

 

Den svenska lövsågverksindustrin 

 
2.5 Svenska lövsågverk 

 

År 2000 producerade dem svenska lövsågverken cirka 200 000 m3 sågad vara, 

vilket motsvarar 2 % av landets totala produktion. Björk, ek, ask och bok var 

dem viktigaste trädslagen. I början av 2000-talet fanns det bara runt 15 

lövsågverk som producerade mer än 1000 m3 sågad vara, var av mindre än 10 av 

dessa var ädellövssågverk. 2005 producerades 50 000 m3 ek, 12 000 m3 bok och 

9 000 m3 ask vid dessa sågverk (Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007). Sågning 

av virke är en enkel process och består till stora drag av fyra steg enligt Grönlund 

(1992), nämligen hantering av timmer, sönderdelning av timmer, torkning av 

virke och slutligen hantering av torkat virke. Vid hanteringen av timret mäts 

timrets längd och diameter i en mätstation där det även passerar genom en 

metalldetektor för att undvika produktionsstopp i sågen. Vid mindre sågverk 

används oftast travmätning eller mätning stockvis på marken. Innan sågen barkas 

timret, barkningen sker på grund av att barken innehåller sand och smuts som ger 

en förslitning på sågutrustningen (Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007). Innan 

sönderdelningen av timret postas stockarna för att få det största möjliga utbytet 

av stocken, då råvarukostnaden är den enskilt största kostnaden vid ett sågverk. 

Ett högt sågutbyte är essentiellt för att sågverket ska få en så god ekonomi som 

möjligt. Postningen påverkas av faktorer som tillgången och sammansättningen 

på råvaran, utrustningen vid sågen samt efterfrågan och priser på marknaden.  

Sågutbytet bestäms till stor del av postningen, den vanligaste postningsmetoden i 

Sverige är fyrsågning. Flertalet andra postningsmönster finns vilket illustreras i 

figur 3 nedan.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3. Sågmönster, hämtat från Grönlund, 1992) 
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Metoden sawing around används framför allt vid sönderdelning av stockar i 

lövträ. Metoden startar med att ett visst antal brädor sågas ut från en sida tills de 

lågkvalitativa delarna i insida av stocken nås. Stocken vrids då 90 0 och samma 

genomförande sker tills dem inre delarna av stocken nås. När dem högkvalitativa 

delarna har sågats, framför allt till användning för möbeltillverkning sågas sedan 

dem inre delarna av stocken. Dem inre delarna sågas till lämpliga dimensioner 

för användning i emballage- eller byggnadsindustrin (Grönlund, 1992).  

Tre olika tekniker finns att använda sig av vid sågningen, ram-, band- och 

cirkelsågning. Vid ramsågning används samma postning under hela sågningen. 

Därför måste stockarna vara sorterat efter dimension då omställning för varje 

stock annars vore allt för tidskrävande. Bandsågning är tekniken som är mest 

frekvent använt vid lövtimmer. Vid bandsågning är det vanligt att stocken fästs 

på en vagn som sedan rör sig fram och tillbaka där bräda efter bräda sågas bort. 

Cirkelsågning används fram för allt till klent timmer. Här kan klingornas avstånd 

ändras snabbt. Cirkelsågning räknas som den vanligaste tekniken på mindre 

sågar (Grönlund, 1992).   

När fuktkvoten i trä sjunker under fibermättnadspunkten på 25–35 % börjar träet 

krympa. Med fuktkvot anses vattnets vikt i förhållande till vikten av absolut torrt 

trä. Snickeri- och möbeltorrt virke har en fuktkvot på 6–12 %. Trä är ett 

anisotropt material och krymper olika mycket i olika riktningar, krympningen är 

linjär då trä krymper från fibermättnadspunkten till absolut torrt tillstånd. 

Torkningen påverkas av faktorerna virkets fuktkvot, den relativa luftfuktigheten 

samt temperaturen på luften. Kombinationen av dessa inverkar på hur snabbt 

virket torkar. Att anpassa sågmönstret utifrån virkets egenskaper kan minska 

problemet med exempelvis formfel eller sprickor. Att torka lövvirke fordrar både 

kunskap och omsorg. Dessa egenskaper är ofta knuten till erfarenhet hos kunniga 

medarbetare. Hur just torkningen ska ske är även starkt knutet till vilken typ av 

produkt som virket skall användas till (Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007).  

 

 

 

 

 

  

 

(Figur 4. Krympning av ek, bok och gran, hämtat från Esping 1992) 

 



 

Lövsågverken brottas med dålig vinstmarginal men är viktiga arbetsplatser runt 

omkring glesbefolkade områden. Sågverken är även viktiga då dem förädlar den 

svenska lövskogen som annars troligtvis skulle bli massa (Johansson, 2008).  

 

För att en fortsatt lövsågverksindustri ska finnas i Sverige anses det viktigt att 

säkerställa råmaterial. Detta kan åstadkommas dels genom nyplantering eller 

genom en mer effektiv användning av befintlig skog. Även en produktion mot 

nya marknader samt nya produkter anses viktig för industrins utveckling 

(Johansson, 2008).   

 

Produktionsteknik 
 
2.6 Produktionsekonomi 

 

Produktionsekonomi handlar om att sköta ekonomin på ett industriföretag så bra 

som möjligt. För att sköta företagets ekonomi väl handlar det om att företaget 

producerar rätt produkter i förhållande till vad marknaden vill ha och att 

producera dessa produkter på ett ekonomiskt effektivt sätt. För att företagets 

produktion ska fungera så effektivt som möjligt och leda till lönsamhet måste 

produktionen samverka med övriga delar inom företaget samt marknaden som 

omger den. Produktionen måste samverka internt med inköp, marknadsföring, 

personal och ekonomi. Alla dessa avdelningar samverkar sedan med dels 

arbetsmarknaden, kapitalmarknaden och teknologimarknaden. Avdelningarna 

måste verka tillsammans utan att någon av dem dominerar, detta kan annars 

påverka företagets intressen. Denna samverkan avser att få en god kunskap om 

marknaden och kundernas behov av vissa produkter, skapa väl fungerande 

leverantörsrelationer, skapa goda personalrelationer samt att få tillgång till 

kapital för att finansiera företagets verksamhet (Olhager, 2013). 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

(Figur 5. Produktionens omgivning, hämtat från Olhager, 2013) 
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Flertalet metoder för att mäta om en verksamhet är väl fungerande eller inte. En 

av dessa metoder är kopplingen mellan hur effektiv en verksamhet är, hur hög 

produktiviteten är samt om verksamheten är lönsam nog. Effektivitet kan delas 

upp i yttre respektive inre effektivitet. Den yttre effektiviteten är ett mått på hur 

väl verksamheten lever upp till omgivningens krav, då via aktieägare eller 

kunder. Kraven kan exempelvis vara om verksamheten producerar rätt typ av 

varor samt går det att sälja dessa varor och är kunderna nöjda med kvaliteten.  

Den inre effektiviteten handlar om hur väl produktionen kan omvandla resurser 

till färdiga produkter. Den inre effektiviteten kan mätas genom antalet nedlagda 

arbetstimmar per produkt eller antalet producerade produkter per tidsenhet 

(Engwall et, al, 2014).  

 

Produktiviteten är ett mått på producerat värde per tidsenhet. Detta kan mätas 

genom producerat värde per timma eller producerat värde per krona (Engwall et. 

al. 2014).    

Att skapa lönsamhet är det primära målet för ett vinstdrivande industriföretag. 

Detta görs genom att produktionen förädlar en råvara så att produkten är mer 

värd för kunderna än summan av dem insatta resurserna. Relationen mellan 

vinst, det vill säga intäkt-kostnad och kapital, det vill säga den summa pengar 

som investerats i exempelvis maskiner och anläggningar definieras som 

lönsamhet (Olhager, 2013). 

För att kunna vet om företaget är tillräckligt effektivt respektive produktivt och 

skapar har en gynnsam lönsamhet krävs en kontinuerlig styrning och uppföljning 

av företaget. Att ställa upp mätbara mål samt vidta åtgärder för hur dessa mål ska 

nås är även det viktigt för att driva företaget framåt (Engwall et. al. 2014).   

 
2.7 Lövsågverkens produktionsekonomi 

 

Barrsågverk respektive lövsågverk hanterar ett råmaterial med stora variationer. 

På sågverket ska sedan detta variationsrika råmaterial produceras till 

precisionsprodukter på så kort tid som möjligt till en låg kostnad. Som tidigare 

nämnt är råvarukostnaden en stor del av tillverkningskostnaden, att ta tillvara på 

så mycket som möjligt av stocken anses då vara ytterst viktig för sågverkens 

produktionsekonomi. För att kunna göra detta krävs en process som har en så 

liten del av spill och restprodukter som möjligt. Sågningens effektivitet kan 

mätas med faktorerna sågsnittets bredd, sågens variation samt slutproduktens 

ytjämnhet. Bredden på sågsnittet avgör hur mycket material som försvinner vid 

sågningen. Variationen vid sågen samt ytjämnheten för slutprodukten avgör hur 

mycket material som måste läggas till för att uppfylla slutproduktens minimimått 

(Johansson, 2003).  

För att beskriva sågningens lönsamhet anses volymutbytet vara den viktigaste 

faktorn. För att bestämma en stocks volymutbyte divideras virkesvolymen som 

finns till försäljning efter sågverkets processteg med den inköpta volymen av 

virket. För att få ett så högt utbyte som möjligt anses faktorer som sågmönstret, 

stockens geometri, ett sågsystem som ger ett tunt och rakt sågsnitt samt genom 

att kombinera dessa faktorer med en hög genomströmningshastighet (Johansson, 

2003). Variationen i procentuellt sågutbyte skiljer sig mycket mellan olika 



 

sågverk. Sågutbytet kan variera från allt mellan 35–65%. Sågutbytet brukar som 

regel minska ju större sågverket är (Grönlund, 1992).   

Volymutbytet är dock inte den enda faktorn som påverkar lönsamheten, att 

optimera värdeutbytet samt att ständigt minska produktionskostnaderna anses 

även det viktigt för sågverken att nå en god produktionsekonomi. Detta genom 

att få ut en så hög kvalitet samt så värdefulla dimensioner som möjligt ur varje 

enskild stock. För att få ett så stort värde som möjligt för varje sågad stock är 

faktorer som stockens avsmalning och krokighet, kvistar samt inre spänningar 

viktiga (Johansson, 2003).  

 

För att få ett så bra utbyte som möjligt bör endast raka och icke avsmalnande 

stockar användas vid sågning. Om problem med sneda stockar finns bör dessa 

stockar kapas till kortare ämnen. Kvistrikt virke leder till ett lägre värde. Virket 

bör därför kapas vid kvisten eller beslut om kvisten ska behållas för ett ökat 

värde måste snabbt tas. Stockens inre spänningar ger problem vid sågningen då 

stocken kan klämma sågbladet. Även efter sågningen kan problem uppstå då 

virket kan bli nedgraderat till en sämre kvalitet på grund av deformationer. Stora 

spänningar är vanligt förekommande hos lövträd.  

En noggrann beskrivning av stockarnas yttre form samt karaktärisering av 

stockens inre kvalitet för att få ut maximalt värde krävs. För detta krävs en 

avancerad teknisk utrustning som skanning och teknik för optimering. Detta är 

dock något som sällan finns vid de svenska lövsågverken (Johansson, 2003).  

 

 

 

 

 
2.8 Automatisering i träindustrin 

 

Robotar inom industrin används som en generell maskin för att utföra olika 

arbetsuppgifter som inte kräver att en människa utför dem. Huvudfokuset har 

tidigare legat mot den mekaniserade industrin men ett ökande intresse från 

träindustrin har lett till nya möjliga användningsområden för robotar. En 

industrirobot har en hög repeternoggrannhet och för att bibehålla just denna 

krävs att ingående material är välordnat efter robotens inställningar. (Andersson, 

2011). Tack vare den tekniska utvecklingen i träindustrin, då fram för allt genom 

ökad datorkraft och bildbehandlingsprogram har industrin kunnat utvecklas på 

ett positivt sätt. Den ökande datorkraften har lett till att affärssystem gällande 

produktion, kunder och leveranser har kunnat sammankopplats och kunnat ge en 

ökande mängd information som kunnat analyseras. De större mer resursstarka 

företagen har gynnats av just detta medans dem mindre företagen har halkat 

efter. De större företagen har även en mer teknologiskt utvecklad maskinpark 

tack vare starka finansiella resurser. Det som har haft den allra största positiva 

inverkan på träindustrins tekniska utveckling är bildbehandlingsprogram. Den 

nya tekniken och möjligheterna till kvalitetsbedömning har företagen kunnat öka 

sin automatiseringsgrad och på så sätt minskat produktionskostnaden genom 

löner. Problemen med den tekniska utvecklingen är bland annat bristen på 
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utbildad personal samt den stabila men minskande antalet utbildningsplatser 

inom teknik. Bristen på kunnig personal står ofta i vägen för vidare 

automatisering inom industrin. Företagens lönsamhet är starkt kopplade till en 

effektiv produktion och en ökad grad av automatisering. På grund av en ökande 

automatisering har personalstyrkan i produktionen minskat medans på 

tjänstemannasidan har nyanställningar gjorts tack vare en breddad marknad med 

nya kunder och kundsegment (Nord och Brege, 2014).  

 

Sveriges regering har gett tillväxtverket i uppdrag att utforma ett program för en 

ökad automatisering i små och medelstora företag i alla delar av landet. Detta på 

grund av att dessa företag då tordes kunna öka sin produktivitet och stärka sin 

internationella konkurrenskraft. Själva uppdraget syftar till att företagen ska öka 

sina kunskaper gällande investeringar och användning av automationslösningar. 

Målet med uppdraget är att företagen ska kunna utveckla produktionssystemen 

och stärka konkurrenskraften. Uppdraget lanseras för att små och medelstora 

företag i Sverige har halkat efter när det kommer till digitaliseringen, då framför 

allt genom automation och robotisering (Branschaktuellt, 2018).   

 

 

 
2.9 Leverantörsrelationer 

 

Inköpta varor och andra komponenter står ofta för mer än hälften av en tillverkad 

produkts självkostnad. Hur ett företag hanterar materialförsörjning och 

leverantörsrelationer är således viktigt för företagets lönsamhet och 

konkurrenskraft. Leverantörerna påverkar även slutprodukternas kvalitet, har en 

stor påverkan hur väl företaget kan hålla sina leveranstider samt uppehålla en 

hög grad av leveransservice. Företaget kan antingen ha en eller flera leverantörer 

för dem inköpta produkterna. Dessa alternativ kallas för single sourcing eller 

multiple sourcing, det vill säga en leverantör eller flera leverantörer per artikel.  

 

Att använda sig av en leverantör har som motiv att det är småinköpsvolymer man 

köper in och att använda sig av flera leverantörer skulle ha stora administrativa 

kostnader. Andra skäl är svårigheter i att hitta andra leverantörer med samma 

kompetens eller att andra leverantörer befinner sig på ett för stort avstånd från 

produktionsanläggningen. Ett annat viktigt motiv är om företaget eftersträvar att 

ha ett långtgående partnerskap samt en integrerad verksamhet för att kunna 

bedriva en gemensam produkt- och produktionsutveckling. 

Att använda sig av flera leverantörer har länge varit det dominerande 

alternativet. Här är huvudsyftet att företaget ska kunna spela ut dem olika 

leverantörerna mot varandra för att nå den bästa prisbilden. Att ha flera 

leverantörer innebär även en positiv riskspridning. Användningen av flera 

leverantörer har varit en tillbakagående trend under en längre tid. Fördelarna 

med multiple sourcing angående ett lägre pris och en mindre risk för exempelvis 

leveransproblem väger inte längre upp fördelarna med att ha ett etablerat och 

integrerat partnerskap (Jonsson och Mattsson, 2016).  

 



 

   

  

 

 

     

 

 

 
(Figur 6. För och nackdelar med single respektive multiple sourcing, hämtat från 

Jonsson och Mattsson, 2016) 

 

En väl fungerande leverantörsrelation karakteriseras inte endast av hur många 

leverantörer ett företag har eller hur långt avståndet är emellan dem, utan också 

hur samarbetet ser ut. En partnerskapsrelation mellan företaget och leverantören 

innebär att företagen har ett partnerskapsförhållande, ett vinna/vinna-spel för 

samtliga parter samt att parterna tillsammans försöker öka företagens 

konkurrenskraft och med hjälp av detta öka vinstmarginalen (Jonsson och 

Mattsson, 2016).  

 

Att köpa upp sin leverantör kan vara ett sätt att säkra upp både kvaliteten på 

råvaran samt för att kunna öka leveranssäkerheten. Att säkra upp dessa aspekter 

kan även leda till att företag kan göra ytterligare investeringar för att expandera 

på både en internationell- samt lokal marknad (Smålandsposten, 2017).  
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3. Metod 
 

 

 

3.1 Fallstudiemetodik 
 

Följande examensarbete grundar sig i en fallstudie som genomförts på företaget 

KG List samt på Österbymo Hardwood.  I fallstudien har direkta observationer 

samt intervjuer gjorts vilket stämmer väl överens om hur Merriam (1994) 

karakteriserar en fallstudie. Fallstudien hanterar olika typer av empiriskt material 

såsom dokument, kvalitativa intervjuer samt egna observationer. Fallstudien 

svarar på frågor som ”På vilket sätt?” och ”Varför?” (Merriam, 1994) 

produktionsprocessen ser ut som den gör samt hur den kan förbättras. 

 

3.2 Datainsamling 

 
Kvalitativa intervjuer har som syfte att identifiera eller upptäcka okända 

otillräckligt kända händelser, innebörder eller händelser. En kvalitativ intervju är 

därför en metod för att upptäcka, ta reda på eller lista ut egenskaper och tillstånd 

hos någonting. Intresset ligger i att upptäcka vad det är som händer snarare än att 

avgöra omfattningen av något som är förutbestämt. Den kvalitativa intervjun är 

icke-standardiserad och utgår från att intervjuaren i förhand inte vet vilka frågor 

som är dem viktiga. En sådan intervju fordrar att intervjuaren anpassar, följer 

upp och klargör för vad som kan vara användbart för syftet med undersökningen 

(Svensson och Starrin, 1996).  

 

Författaren till följande arbete har valt att använda sig av den kvalitativa 

intervjun på grund av att frågorna är öppna och inga förutbestämda 

svarsalternativ finns. Detta antas kunna leda till att de intervjuade personerna får 

tala fritt samt att det anses lätt att ställa följdfrågor och utveckla sammanhanget 

djupare. Datainsamlingen har även genomförts genom egna observationer och 

tidsstudier i olika samband i produktionen på både KG List och Österbymo 

Hardwood. Öppna och spontana samtal med erfaren produktionspersonal har 

även det lett till att viktig information har framkommit.   

 

3.3 Studiens kvalitet 
 

Studiens kvalitet hänger ihop med begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet 

validitet anses vara överordnat reliabilitet, om validitet i studien anses vara god 

är även reliabiliteten god. I en kvalitativ studie hänger dessa begrepp nära 

samman (Svensson och Starrin, 1996).  För att bestämma om en god reliabilitet 

finns i den kvalitativa studien är det klokt att ställa frågan ”Finns det något 

konstant objekt närvarande i studien?”. Identiska frågor i en kvalitativ intervju 

kan ha en god reliabilitet även om svaren skiljer sig åt mellan två olika 

intervjuade personer på grund av att reliabiliteten måste ses ur sitt sammanhang 



 

och bedömas utifrån varje enskilt intervjutillfälle (Svensson och Starrin, 1996). 

Att bedöma reliabiliteten i följande arbete anses vara svår då samma frågor oftast 

inte har ställts till olika personer. Frågorna har dock ställts till erfaren personal 

både i produktionen samt på tjänstemans sidan. Egna observationer har även 

stämts av med samma personal. Tidsstudierna är genomförda av författaren.  

 

Validiteten i fallstudien innebär hur välanalyserat det som avses att förstås är. 

Studien grundar sig i kontroll av trovärdigheten i det genomförda arbetet 

(Svensson och Starrin, 1996). För att nå en god validitet har författaren till 

arbetet använt sig av pragmatisk validitet, vilket betyder att författaren övertygar 

läsarna om att analysen som gjorts är trovärdig samt att resultaten är användbart 

(Svensson och Starrin, 1996).           
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4. Genomförande 
 

4.1 Företagspresentation 
 

Företagen som följande examensarbete har varit förlagd till är KG List i Norrhult 

samt Österbymo Hardwood i Österbymo. Företagen ingår i koncernen Active 

Invest med huvudkontor i Stockholm. KG List är Sveriges största tillverkare av 

limfog i lövträ och erbjuder ett stort sortiment av produkter i massivträ. 

Kunderna finns i branscher som kök, badrum, snickeri, trappor och dörrar (KG 

List, 2018). Österbymo Hardwood är ett sågverk som sågar olika dimensioner 

uteslutande i trädslaget ek. Stora kunder till Österbymo Hardwood är 

golvtillverkaren Kährs, kökstillverkaren Kvänum samt KG List (Johansson, 

2018). 

 

I arbetet har specifikt produkterna trapprenovering samt treskiktsluckor 

undersökts. Trapprenoveringen är en relativt ny produkt för KG List och har 

blivit en stor del av företagets produktkategori. Med hjälp av trapprenoveringen 

kan privat personer och företag renovera sin slitna trapp istället för att köpa en 

helt ny (Lundbergs, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 7. Trapprenoveringssats, hämtat från Lundberg, 2018) 

 

 

 

Treskiktsluckan är ett formstabilt material som kan användas i allt från köks- och 

badrumsluckor samt till bordsskivor. Treskiktsprodukter är i dagsläget KG Lists 

enskilt största produkt (KG List, 2018).  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figur 8. Treskiktsskiva, hämtat från KG List, 2018) 

 

 
Dessa produkter hyvlas framför allt vid hyvel 10 på KG Lists 

produktionsanläggning i Norrhult. Det är vid hyvel 10 som 

automatiseringsarbetet är gjort.  

 

4.2 Företagets problematik 
 

För att kunna öka lönsamheten för produkterna trapprenovering och treskikt har 

det beslutats att samma ämne ska kunna användas för båda produkterna. Dessa 

ämnen sågas ut på Österbymo Hardwood som tidigare nämnts endast sågar ek i 

de flesta dimensionerna. För att få fram vilken tjocklek på ämne som passar bäst 

för att öka lönsamheten samt att få så många kunder som möjligt i 

sågspecifikationen har tre olika dimensioner jämförts. Två av dimensionerna 

sågas ut idag, dessa dimensioner är 22x82 (mm) samt 30x82 (mm), där 22 och 

30 är tjockleken på ämnena. En av dimensionerna är framräknad enligt vad hyvel 

10 på KG List har för nuvarande inställningar. Längden på dessa bitar är i 

föreliggande examensarbete 2700 mm baserat på snittlängden på stockarna som 

levereras till sågverket i Österbymo.  Dessa uppgifter är framtagna genom 

kvalitativa intervjuer med både produktionspersonal samt tjänstemän på KG List 

och Österbymo Hardwood samt genom egna observationer och tidsstudier.  

  

När det kommer till investeringarna vid hyvel 10 på KG List har fria tyglar getts 

angående hur produktionsprocessen kan automatiseras. Detta har gjorts genom 

att titta på hur företaget gått tillväga vid andra processteg samt genom att 

undersöka vilken teknik som finns ute på marknaden i dagsläget.  
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4.3 Tillvägagångssätt  
 

1. Kartläggning av processteget vid hyvel 10 på KG List. Intervju med 

produktionstekniker Tommy Rosander.  

2. Utföra beräkningar för att bestämma det nya ämnets tjocklek.  

3. Kartläggning av processtegen vid sågverket i Österbymo. Intervju med 

platschef Niclas Johansson. 

4. Utforma kalkyl baserat på processtegen i sågverket i Österbymo. 

5. Undersöka produktmarknaden för vidare automatisering av hyvel 10 på 

KG List. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

5. Resultat  
 

 

5.1 Nuvarande process för trapprenovering och treskikt  

För att kunna tillverka produkterna trapprenovering och treskiktsluckor börjar 

allting med en stock. Ur stocken sågas ämnen i olika dimensioner fram beroende 

på stockens utseende och kundernas önskemål. I nuläget används ett ämne som 

är 25 mm tjockt för att kunna tillverka både produkterna trapprenovering samt 

treskiktsluckor. Ur detta ämne fås två stycken lameller ut som antingen blir till 

trapprenovering eller till treskiktsluckor beroende på kvaliteten. Den slutgiltiga 

tjockleken av lamellerna som blir till trapprenovering är i dagsläget 8,2 mm för 

trapprenoveringen samt 7,3 mm för lamellerna som används till treskiktsluckor. 

Processteget ser ut som följande: 

 

Trapprenovering Treskiktsluckor 

Steg 1: Hyvlas och klyvs till två 

stycken lameller på 9,2 mm från ett 25 

mm ämne. 6,6 mm blir spill. 

Steg 1: Hyvlas och klyvs till två 

stycken lameller på 11,2 mm från ett 

25 mm ämne. 2,6 mm blir spill. 

2: Putsas ner till 8,2 mm från 9,2 mm. 

1 mm blir spill. 

2: Hyvlas igen efter 4–6 veckor ner till 

8,5 mm från 11,2 mm. 2,7 mm blir 

spill. 

3: Sätts ihop till produkten 

trapprenovering med en tjocklek på 

8,2 mm.  

3: Putsas ner till 7,3 mm från 8,5 mm. 

1,2 mm blir till spill.  

 

 

4: Tre stycken lameller på 7,3 mm 

limmas ihop till en treskiktslucka som 

blir 21,9 mm.  

 

 

5: Treskiktsluckan putsas ner till 21,2 

mm från 21,9 mm. 0,7 mm blir spill.  

(Tabell 1. Processteg för trapprenovering och treskiktsluckor) 

KG List vill nu att tjockleken på lamellerna till treskiktsluckorna ska minskas 

från 7,3 mm till 6,3 mm. Detta på grund av bland annat bristen på ekråvara samt 

för att undersöka om produktionsprocessen kan bli mer effektiv. Dock måste 

tjockleken på lamellerna till trapprenoveringen fortsatt vara 8,2 mm på grund av 

hållfasthets- och slittålighetskrav. Efter samtal med erfaren personal på KG List 
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har det kommits fram till att det inte behöver hyvlas bort hela 6,6 mm vid första 

steget för trapprenoveringen utan att det räcker att hyvla bort 4,6 mm för att få en 

fullgod produkt (Rosander, 2018). För att kunna bestämma vilken tjocklek ämnet 

behöver sågas fram vid Österbymo Hardwood har följande graf som visar 

krympningen i procent i förhållande till fuktkvoten använts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 9. Krympning av ek, hämtat från Esping, 1992) 

 

För att kunna använda sig av det nya ämnet behöver fuktkvoten komma ner till 

8%. Krympningen är beräknad i radiell riktning på det nya ämnet då majoriteten 

av ämnena som sågas ut kommer ha en sådan krympning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 10. Träets riktningar, egen figur) 

 

 



 

5.2 Underlag för kalkyl 

 
För att kunna få fram en kalkyl för vilken dimension som har flest kunder i 

sågspecifikationen samt jämföra mellan dimensionerna för vilken som är mest 

lönsam har en postning gjorts. Postningen grundar sig i sågmetoden sawing 

around som är den vanligaste sågmetoden vid lövsågverk (Gröndlund, 1992) 

men även att genomsnittsdiametern på stockarna som kommer in på sågverket i 

Österbymo har en medeldiameter på 32 centimeter. Postningen är genomförd 

genom att använda sig av en cirkel med 32 centimeter i diameter. Ämnena är 

sedan uttagna i fullskala för att se hur många ämnen av en viss dimension som 

passar in i en stock som illustreras av cirkeln. Hur detta gjorts redovisas i bilaga 

1. Nedan visas figurerna som illustrerar postningen. De två större ämnena i 

mittendelen av stocken har dimensionen 55x225x2700 vilket visar på den typ av 

dimension som vanligtvis sågas ut. Sidoämnena är av dimensionerna 

22x82x2700, 24x82x2700 samt 30x82x2700. Varje stock består således av två 

stycken centrumämnen samt sidoämnen av respektive dimension för att kunna 

jämföra lönsamheten i dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 11. Centrumämnen samt sidoämnen för dimensionen 22x82x2700, 

egen figur) 
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(Figur 12. Centrumämnen samt sidoämnen för dimensionen 24x82x2700, 

egen figur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beskrivs projektets genomförande, rubrikerna varierar med val av 

projektuppgift. Till exempel mätinstrument, försöksuppställning, 

beskrivning av olika anläggningar och så vidare. 

  

 

 

(Figur 13. Centrumämnen samt sidoämnen för dimensionen 30x82x2700, 

egen figur) 



 

 

 

 

Antalet sågsnitt för respektive dimension är enligt följande, för 22x82x2700 är 

antalet 15 stycken, för 24x82x2700 är antalet 13 stycken samt för dimensionen 

30x82x2700 är antalet 11 stycken. Dessa sågsnitt sker vid den första bandsågen 

vid sågverket i Österbymo. Antalet sågsnitt är baserat på hur många ämnen som 

kan tas ut vid varje dimension samt att vankant inte är tillåten. Sågverkets 

processteg är som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 14. Processteg på Österbymo Hardwood, egen figur) 

 

Vid den andra bandsågen som klyver plankorna till ämnen fås 20 stycken ämnen 

fram för dimensionen 22x82x2700, 14 stycken ämnen för 24x82x2700 samt 12 

stycken ämnen för dimensionen 30x82x2700.  

Kostnaden då sågen är igång i Österbymo är 36 kr/minut. Vilket är framtaget av 

en konsultfirma 2015, dem parametrarna som bidrar till kostnaderna är personal, 

el, fastighet samt maskiner. Varje sågsnitt vid den första bandsågen tar i 

genomsnitt 13 sekunder, vilket är framtaget enligt en tidsstudie den 9/4-18 av 

författaren till föreliggande rapport. Antalet sågsnitt per dimension multipliceras 

sedan med tiden det tar att såga ut en bräda vilket sedan resulterar i kostnaden 

per stock. Kostnaden jämförs sedan med intäkten vilket påvisar lönsamheten per 

dimension, detta kommer att redovisas per kubik i resultatdelen. 
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En av dem viktigaste aspekterna med följande examensarbete är som tidigare 

nämnt att få med så många kunder som möjligt i sågspecifikationen. Dem största 

kunderna för Österbymo Hardwood är i dagsläget Kährs, Kvänum och KG List. 

Dem dimensionerna som det säljs mest av är 55x225 samt 19x75 vilket sågas ut 

som 22x82. Dimensionen 26x75 som sågas ut 30x82 stod 2017 för 4,3% av dem 

producerade ämnena medans dimensionen den nya framräknade dimensionen 

inte har några nuvarande kunder. En lista på producerade produkter vid 

Österbymo Hardwood redovisas i bilaga 2.    

 
5.3 Investeringar vid hyvel 10 på KG List 
 

KG List vill ha en produktion som är så automatiserad som möjligt. För att ta 

fram förslag till hur investeringar som ökar automationen vi hyvel 10 har egna 

observationer gjorts vid övriga processteg på fabriken, samt att information har 

inhämtats från vad tillgänglig teknik på marknaden har att erbjuda idag. 

Hemsidor till företag som besökts är företagen Weinig, System TM samt KUKA 

Robotics.   

 

5.4 Tjockleken på det nya ämnet 

För att få fram den nya tjockleken på ämnet som ska sågas fram på Österbymo 

Hardwood har samma spill som försvinner vid varje processteg används för att 

ha något att förhålla sig till. Det nya ämnet efter att räkna baklänges på 

nuvarande processteg vid hyvel 10 på KG List torde således bli: 

 

Ny tjocklek på ämne 

Trapprenovering 

Ny tjocklek på ämne Treskikt 

Steg 3: 8,2+1 = 9,2 mm Steg 5: 18,2+0,7 = 18,9 mm 

2: 9,2x2 = 18,4 mm 4: 18,9 / 3 = 6,3 mm 

1: 18,4+4,6 = 23 mm 3: 6,3+1,2 = 7,5 mm 

 2: 7,5+2,7= 10,2 mm 

 1: (10,2x2) + 2,6 = 23 mm 

(Tabell 2. Ny tjocklek på ämnet för trapprenovering respektive treskikt) 

Tjocklek nya ämnet vid sågning: 1,035x23 mm = 23,8 mm vilket har avrundats 

till 24 mm. 



 

5.5 Kalkyl  
 

Redovisas i bilaga 3.1 

 

Dimension: 22x82x2700 24x82x2700 30x82x2700 

Intäkt/m3: 7300 kr 6708 kr 6500 kr 

Kostnad/m3: 1544 kr 1550 kr 1342 kr 

Resultat/m3: 5943 kr 5158 kr 5158 kr 

(Tabell 3. Kalkyl för dimensionerna 22x82x2700, 24x82x2700 samt 

30x82x2700) 

 

 

5.6 Investeringar vid hyvel 10 på KG List 
 

Hyvel 10 på KG List har i nuläget inte en hög grad av automatisering. Figur 15 

nedan visar på ett förslag för att utöka automatiseringen, där de röda rektanglarna 

visar på nya investeringar och där de svarta rektanglarna är befintlig utrustning 

vid hyveln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 15. Investeringsförslag hyvel 10 på KG List, egen figur) 
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5.7 Robotinmatning 
 

Tabellen nedan visar på vilka dimensioner roboten vid inmatningen behöver ha 

samt redovisar max- och minimivikt som roboten måste klara av. Redovisas i 

bilaga 3.2 

 

Robotspecifikation 

Största dimension 

(mm): 

30x120x3000 

Minsta dimension 

(mm): 

18x50x425 

Maxvikt (kg): 7,45 

Minimivikt (kg):  0,24 

(Tabell 4. Robotspecifikationer) 

 

 

Figur 16 nedan visar på den typ av robot som skulle passa för inmatningen vid 

hyvel 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 16. Robotinmatning, hämtad från Andersson, 2011) 

 

 

 



 

 

 

5.8 Kvalitetsscanner 
 

Figur 17 och 18 nedan visar kvalitetsscannern CombiScan Evo S som skulle 

kunna användas för att sortera ut produkten trapprenovering i kvalitetsklasserna 

premium och rustik. Scannern skulle även användas för att sortera ut lamellerna 

till treskiktsluckorna i klasserna framsida, baksida samt mellanskikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 17 och 18. Kvalitetscanner av modellen CombiScan Evo S, hämtat från 

Weinig, 2018) 
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5.9 Opti-Stack 
 

Figur 19 nedan visar en Opti-Stack 3000 Vack. Opti-Stackern staplar upp 

lamellerna på pall automatiskt efter kvalitetsscannern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 19. Opti-Stack 3000 Vack, hämtat från System TM, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Diskussion  

Tjockleken på det nya ämnet skulle behöva vara minst 24 mm för att ämnet både 

skulle kunna användas till trapprenoveringen samt till treskiktsluckorna. Denna 

tjocklek är som tidigare nämnts framräknad utefter hur mycket spill som 

försvinner vid varje processteg i nuläget. Om arbetet vid hyvel 10 på KG List 

optimerades och en mindre del av ämnet hyvlas bort skulle resultatet bli 

annorlunda. Vilket högst troligen skulle resultera i att ett ännu tunnare ämne 

skulle kunna sågas fram vid Österbymo Hardwood. Då ekråvaran som tidigare 

nämnt är en bristvara anses det viktigt att optimera arbetet vid hyveln. Att få ner 

spillet och använda sig av så mycket av ämnet som möjligt anses vara viktigt för 

att få en sån lönsam produktion som möjligt. Något som även Johansson (2003) 

bekräftar. Genom att ta till vara på så mycket som möjligt av råmaterialet når 

sågverket en bra produktionsekonomi. Utbytet av råmaterial är dock inte det 

enda faktorn som påverkar lönsamheten, aspekten att minska 

produktionskostnaderna anses även den vara viktig (Johansson, 2003).    

Vid jämförelsen av dimensionerna 22x82x2700 mm, 24x82x2700 mm samt 

30x82x2700 mm framkom det att dimensionen 22x82x2700 mm är mest lönsam. 

Vinsten per kubik skiljer sig med 785 kronor från de övriga dimensionerna. Att 

använda sig av dimensionen 22x82x2700 mm som efter torkning blir 

21x75x2700 mm, anses även vara positiv ur aspekten att företagen vill ha så 

många kunder som möjligt med i sågspecifikationen. Dimensionen 22x82 mm 

som efter torkning och hyvling blir 19x75 mm är idag en av dem bäst säljande 

dimensionerna, vilket visas i bilaga 2. Att såga ut 22x82 mm anses även vara bra 

då det är lättare att få ett högre utbyte med mindre dimensioner.  

Det anses inte vara någon skillnad att sedan hyvla de tre olika dimensionerna vid 

KG List. Inga klingbyten behöver göras vid varje dimension, utan den enda 

aspekten som påverkar produktionsprocessen är hur många löpmeter/minut 

hyveln kan producera. Med KG Lists nuvarande hyvel kan en hastighet av 10–20 

löpmeter/minut hållas. För att avgöra vilken av ovanstående dimensioner som 

skulle passa bäst in i en verklig produktion skulle dimensionerna behöva gå 

igenom hela processteget för att sedan utvärderas. Detta är inget som gjorts i 

detta examensarbete.  

För att öka automatiseringen vid hyvel 10 på KG List har det tagits fram ett 

förslag för att kunna göra detta. Robotinmatningen skulle kunna ersätta en 

person som i dagsläget matar in ämnena i hyveln. Roboten skulle behöva klara 

av att lyfta dimensioner mellan 18x50x425 - 30x120x3000 mm beroende på 

vilka dimensioner hyveln klarar av. Vikten som roboten skulle behöva klara är 

mellan 0,24 - 7,45 kg där den minsta vikten baseras på trädslaget björk i den 

minsta dimensionen, och den högsta vikten baseras på trädslaget ek i den största 

dimensionen. Robotinmatningen som visas i resultatet är en prototyp som är 

framtagen av KUKA Robotics.  
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Kvalitetsscannern CombiScan Evo S anses vara den maskin som skulle öka 

produktiviteten samt automatiseringen allra mest då scannern har en hög 

sorteringshastighet samt minskar risken för mänskliga fel (Weinig, 2018). Just 

bildbehandlingsprogram är den typ av automatisering som haft den största 

inverkan på träindustrin. Då genom att företagen har kunnat höja sin 

automatiseringsgrad och minskat produktionskostnaden genom att löner för 

produktionsmedarbetarna minskar (Nord och Brege, 2014).  

Automatstaplaren Opti-Stack 3000 Vack som efterföljer kvalitetscannern skulle 

även den underlätta arbetet vid hyvel 10 då en operatör inte behöver stapla de 

kvalitetssorterade lamellerna utan det är något som skulle göras automatiskt.  

 

De ovanstående investeringarna skulle ha en betydande investeringskostnad för 

företaget men skulle bidra med en ökad grad av automatisering samt att endast 

en operatör skulle behövas istället för två som nu är fallet. Företagen inom den 

svenska industrins lönsamhet är starkt kopplande till en produktion med en ökad 

grad av automatisering (Nord och Brege, 2014). 

Då efterfrågan på lövvirke under dem senaste decennierna har ökat och svenskt 

lövvirke inte räcker till har importen ökat. Problematiken grundar sig i att svensk 

lövskog växer insprängd i barrskogen vilket leder till en hög utsorteringskostnad 

(Nylinder, Woxblom och Fryk, 2007). Att lösa detta problem anses vara rätt 

svårt då både omloppstiden på eken är lång samt att en ekskog kräver en hög 

grad skötsel. Dock tordes det finnas mycket att vinna på att använda sig av 

svensk ek vilket är något som Johan Ingvarsson, VD på KG List nämner i en 

intervju med Smålandsposten (2017). I intervjun nämner Ingvarsson att den 

svenska eken är välskött samt till stora delar är certifierad vilket leder till en hög 

status på marknaden. Om det sedan görs en jämförelse avseende vad som betalas 

för gran klass 1 med en toppdiameter under bark på 38+ cm samt för en 

diamantstock med en toppdiameter under bark på 40 cm visar det på stora 

skillnader: 

(Tabell 5. Skillnaden på pris mellan gran och ek, hämtat från Holmen respektive 

Kährs, 2018) 

Med en sådan stor skillnad på pris i ekens favör kan det tyckas att fler 

skogsägare borde ha viljan att plantera ek.   

 

 

Gran (38+ cm) Ek (40 cm) 

650 kr/m3to 2570 kr/m3to 



 

7. Slutsats 
 

Att komma med rekommendationer rörande beslut inför framtiden anses vara 

målet med detta examensarbete. Följande rekommendationer har getts till 

företaget: 

 

• Få ner spillet och använda så mycket av råmaterialet som möjligt 

• Använda sig av dimensionen 22x82 mm 

• Optimera arbetet vid hyvel 10 

• Investera i bildbehandlingsprogram 

 

Syftet med examensarbetet var att studera möjligheterna för att skapa en 

lönsammare produktion, ett mer effektivt utnyttjande av råvaran samt att studera 

möjligheten med att automatisera processen. Samt att dessa resultat ska kunna 

användas för framtida beslut. Författaren till arbetet anser att syftet har uppnåtts 

genom att dels presentera en kalkyl på den dimension som anses vara mest 

lönsam samt att ett förslag för att öka automatiseringen vid hyvel 10 har tagits 

fram. Titeln ”Produktivitetsförbättringar genom integration av materialflöden i 

träindustrin” speglar arbetets innehåll och anses vara en rättvist satt titel.    
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BILAGA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 20. Postning för dimensionen 22x82, egen figur) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 21. Postning för dimensionen 24x82, egen figur) 
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(Figur 22. Postning för dimensionen 30x82, egen figur) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 23. Producerade dimensioner 2017 vid Österbymo Hardwood, hämtat från 

Österbymo Hardwood) 
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BILAGA 3  

 

3.1 Underlag för kalkyl 
 

26x75x2700 sågas ut 30x82x2700 

11 stycken sågsnitt á 13 sekunder 

12 stycken ämnen/ stock 

 

Kostnad/stock: 11 sågsnitt x 13 sekunder = 143 sekunder / 60 = 2,38 minuter 

2,38 minuter x 36 kr/minut = 86 kr/stock 

 

Antal m3 sidoämnen/stock: 0,026x0,075x2,7 = 0,0053 m3 x 12 stycken 

ämnen/stock = 0,064 m3/stock 

 

Antal stockar för att få ut 1 m3 sidoämnen: 1 m3/0,064 m3 = 15,6 stockar 

 

Kostnad/m3: 15,6 stockar x 86 kr/stock = 1342 kr 

 

Intäkt/m3: 6500 kr/m3 

 

Resultat = Intäkt – Kostnad: 6500 kr – 1342 = 5158 kr 

 

 

21x75x2700 sågas ut 22x82x2700 

15 stycken sågsnitt á 13 sekunder 

20 stycken ämnen/ stock 

 

Kostnad/stock: 15 sågsnitt x 13 sekunder = 195 sekunder / 60 = 3,25 minuter 

3,25 minuter x 36 kr/minut = 117 kr/stock 

 

Antal m3 sidoämnen/stock: 0,021x0,075x2,7 = 0,0043 m3 x 20 stycken 

ämnen/stock = 0,086 m3/stock 

 

Antal stockar för att få ut 1 m3 sidoämnen: 1 m3/0,086 m3 = 11,6 stockar 

 

Kostnad/m3: 11,6 stockar x 117 kr/stock = 1357 kr 

 

Intäkt/m3: 7300 kr/m3 

 

Resultat = Intäkt – Kostnad: 7300 kr – 1357 = 5943 kr 

 

 

 

 



 

23x75x2700 sågas ut 24x82x2700 

13 stycken sågsnitt á 13 sekunder 

14 stycken ämnen/ stock 

 

Kostnad/stock: 13 sågsnitt x 13 sekunder = 169 sekunder / 60 = 2,82 minuter 

2,82 minuter x 36 kr/minut = 102 kr/stock 

 

Antal m3 sidoämnen/stock: 0,023x0,075x2,7 = 0,0047 m3 x 14 stycken 

ämnen/stock = 0,066 m3/stock 

 

Antal stockar för att få ut 1 m3 sidoämnen: 1 m3/0,066 m3 = 15,2 stockar 

 

Kostnad/m3: 15,2 stockar x 102 kr/stock = 1550 kr 

 

Intäkt/m3: x kr/m3 eftersom denna dimension ej sågas ut i dagsläget 

 

Resultat = Intäkt – Kostnad: x kr – 1550 kr = 5158 kr 

 

X: 5158 kr + 1550 kr = 6708 kr 

 

 

 

3.2 Underlag för robotspecifikation 
 

Största och minsta dimension baserat på vad hyvel 10 på KG List klarar av. 

 

Största dimension: 30x120x3000 (mm) 

Största volym: 0,03x0,12x2,7 = 0,0108 m3 

 

Minsta dimension: 18x50x425 (mm) 

Minsta volym: 0,018x0,05x0,425 = 0,000382 m3 

 

Densiteten för det tyngsta respektive lättaste trädslaget som idag används för 

produkterna trapprenovering samt treskiktsluckor.  

 

Densitet vid 12 % fuktkvot: Ek = 690 kg/m3, Björk = 637 kg/m3 (Nylinder, 

Woxblom och Fryk, 2007) 

 

Densitet = massan (kg) / volymen (m3) 

Massan = Densiteten (kg/m3) x Volymen (m3) 
 

 

Maxvikt för robot: 690 kg/m3 x 0,0108 m3 = 7,45 kg 

Minimivikt för robot: 637 kg/m3 x 0,000382 m3 = 0,24 kg 
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