
 

 
 
 
   Institutionen för teknik och design, TD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen vid 
Chemwood AB i Alvesta 

 
Productivity analysis in the planing facility at Chemwood AB in 

Alvesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växjö Juni 2008 
Examensarbete nr: TD 024/2008 

Erik Karlsson och Christian Ström 
Avdelningen för Teknik och Design 

 
 



 
 
Institutionen för Teknik och Design  Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen 
    vid Chemwood AB i Alvesta 

E Karlsson & C Ström 2

 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
VÄXJÖ UNIVERSITET   Erik Karlsson 
Institutionen för teknik och design Christian Ström    
Växjö University 
School of Technology and Design 
 
 
Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner  
Examensarbete/ Diplomawork  Lars Blomqvist  Dick Sandberg 
 
Titel och undertitel/Title and subtitle 
Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen vid Chemwood AB i Alvesta / Productivity analysis in the planing facility 
at Chemwood AB in Alvesta 
 
Sammanfattning (på svenska) 
Produktivitet kan inom tillverkande industri användas som ett nyckeltal för mått på effektivitet; enkelt uttryckt hur 
bra man utnyttjar tillgängliga resurser för att skapa god avkastning. För att öka produktiviteten bör man 
identifiera och eliminera, alternativt minska risken för störningar i flödet. Bland störningar återfinns bland annat 
ställtid och justeringar. Genom att reducera tiden för omställning av maskinutrustning ökar tillgänglig 
produktionstid liksom flexibiliteten i produktsortimentet. 
Syftet med studien är att identifiera och belysa produktivitetshämmande företeelser och ge förslag till 
produktivitetshöjande åtgärder för och vid postning såväl för hela flödet  vid Chemwood AB i Alvesta. Utöver 
närmare studie av postningsförfarandet identifierades och analyserades även andra för flödet störande 
företeelser. 
 
Postningsförfarandet vid Chemwood AB kan enbart normeras till den grad där grundläggande moment ingår. 
Tiden för postning kan reduceras genom enkla åtgärder. 
 
Nyckelord 
Produktivitet, effektivitet, flödesanalys, ställtid, ställtidsreduktion, postning 
 
Abstract (in English) 
Productivity can within production be regarded as a tool of measuring efficiency – simply put how well you use 
available resources in order to create value and high yield. In order to increase productivity thou should aim at 
identifying and if possible eliminate the risk of disturbances in the line of production. Amongst disturbances one 
can see setup times and adjustments. By reducing the time of setup in the planing equipment the available time 
for production as well as the flexibility in product assortment increases.  
The purpose of the study is to identify and elucidate restraints and provide suggestions of improvement for the 
entire flow; particularly measures for reducing setup time in the planer.   
 
The setup procedure at Chemwood AB in Alvesta can be standardised to a level where basic elements are 
included. The setup time can without difficulty be reduced. 
 
 
 
 
Key Words 
Productivity, efficiency, flow analysis, setup time, setup time reduction  
 
Utgivningsår/Year of issue  Språk/Language Antal sidor/Number of pages 
2008  Svenska  37 
 
Internet/WWW       http://www.vxu.se/td 



 
 
Institutionen för Teknik och Design  Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen 
    vid Chemwood AB i Alvesta 

E Karlsson & C Ström 3

 

 
Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete utfört under vårterminen 2008 som ett 
avslutande moment i utbildningen inom Skog- och träteknik vid Växjö universitet.  
 
Författarna önskar tacka flera personer som varit till hjälp och stöd under arbetets gång. Sven-
Erik Nilsson, VD på Chemwood AB, som svarat på alla våra frågor, personalen ute i 
produktionen som utstått tidtagning och videofilmning; Jerry, Lasse med flera.  
 
Från Växjö universitet vill vi tacka Lars Blomqvist, mentor, handledare och en stor förebild, 
inte bara i den akademiska världen. Från Såg i Syd, Göran Karlsson som bistått med 
mätutrustning och goda råd.  
 
Slutligen vill vi tacka alla andra människor och djur som ute i verkligheten har satt guldkant 
på vår tillvaro. 
 
 

Erik Karlsson och Christian Ström, den 3 juni, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Laudant illa, sed ista legunt” 
 

” Man prisar vissa, men läser andra” 
–Martialis 



 
 
Institutionen för Teknik och Design  Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen 
    vid Chemwood AB i Alvesta 

E Karlsson & C Ström 4

 

 

Sammanfattning 
Produktivitet kan inom tillverkande industri användas som ett nyckeltal för mått på 
effektivitet, enkelt uttryckt hur bra man utnyttjar tillgängliga resurser för att skapa god 
avkastning. Produktivitet inom bearbetande träindustri mäts ofta genom enkla, kvantitativa 
storheter såsom producerad volym eller löpmeter per tidsenhet. 
 
Chemwood AB i Alvesta är ett företag som utför hyvling och impregnering av främst läkt. 
Hyvellinjen har en kapacitet på cirka 60 000 m per år. Företaget har 20 anställda och 
omsätter omkring 30 MSEK per år.  

3 

 
För att öka produktiviteten bör man identifiera och eliminera, alternativt minska risken för 
störningar i flödet. Bland störningar återfinns bland annat ställtid och justeringar. Genom att 
reducera tiden för omställning av maskinutrustning ökar tillgänglig produktionstid liksom 
flexibiliteten i produktsortimentet. Med utgångspunkt att reducera ställtider formulerades en 
frågeställning, bland annat innehållande: 
 

 Hur ser postningsförfarandet ut? Vilka moment ingår? 
 Kan postningsförfarandet på Chemwood AB normeras? 
 Kan tiden för postningsförfarandet reduceras? Hur? 

 
Syftet med studien är således att identifiera och belysa produktivitetshämmande företeelser 
och ge förslag till produktivitetshöjande åtgärder för och vid postning såväl som för flödet 
som helhet. 
 
Genom tids- och metodstudier vid Chemwood AB samt referensobjekt kartlades de 
övergripande postningsmomenten. Även störningar kring postningen identifierades. Bland 
dessa kan låg förberedelsegrad och tidskrävande efterjusteringar nämnas. 
 
Utöver närmare studie av postningsförfarandet identifierades och analyserades även andra för 
flödet störande företeelser. 
 
Bland övriga observationer finns: 
 

 Ströläggningen bör utrustas med visuell varning för låg strönivå 
 Intag och enstycksmatare bör utrustas med enkelt redskap för justering/kassering av 

sneda eller brustna arbetsstycken 
 
Efter analys av insamlad data och observationer nåddes följande slutsatser: 
 

 Postningsförfarandet vid Chemwood AB kan endast normeras till en grad där 
grundläggande moment ingår eftersom varje enskild postning har unika 
specifikationer 

 Tiden för postning kan reduceras 
 Genom enkla åtgärder kan kvalitet, ergonomi och tillgänglighet ökas. 
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Abstract 
Productivity in the manufacturing industry can be used as an indicator or a measure of 
effectiveness, in simple terms, how well to take advantage of available resources to generate 
good returns. Productivity in the wood industry is often measured by simple, quantitative 
units such as “volume produced” or “metres produced” per time unit.  
 
Chemwood AB in Alvesta is a company performing planing and impregnation of mostly 
battens. The planing facility has a capacity of about 60 000 m3 per year. The company has 20 
employees and turns over approximately 30 million Swedish crowns per year. 
 
In order to increase productivity, one should identify and eliminate or, alternatively, reduce 
the risk of disruptions in the flow. Among disturbances setup time and adjustments are 
included. By reducing the time for exchange of tools or equipment the available production 
time and the flexibility of the product assortment increases. In order to reduce setup time, a 
thesis was composed:  
 

 What does the setup procedure include? What are the basic elements? 
 Can the setup procedure be standardised? 
 Can the time of setup be reduced? How? 

 
The purpose of this study is to identify and highlight productivity restraining phenomena and 
make suggestions to productivity increasing measures at the setup as well as for the flow as a 
whole. 
 
Through time- and method studies at Chemwood AB as well as at the objects of reference the 
basic elements of a plane setup were identified. Disruptions at the setup were identified. 
Among these, low level of preparation, time consuming adjustments and machinery 
corrections can be highlighted. 
 
In addition to a thorough study of the setup, other disturbing occurrences were identified and 
analysed. 
 
Amongst other observations are: 
 

 The stacking should be equipped with a visual warning to alert low stack level 
 The intake and single piece feeder should preferably be equipped with a light and 

simple tool for handling with broken and skew work pieces.  
 
Following conclusions were reached: 
 

 The procedure of setup at Chemwood AB can be standardised to a degree of 
containing basic elements 

 The time for setup can be reduced 
 Through simple measures, quality, ergonomics and availability can be increased. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Ur ekonomiskt perspektiv kan produktivitet definieras som kvoten mellan input (investerade 
pengar, arbetskraft/tid, material) och output (pengar, antal enheter producerade etc.) 
Verksamhetens input förvandlas, förädlas, alt. transformeras genom aktiviteter och processer 
inom företaget och bildar output, dvs. färdiga produkter eller tjänster, figur 1.  
 

TRANSFORMATION INPUT OUTPUT 

 
 
 

Figur 1. Transformation av input till output (Bellgran och Säfsten, 2005) 
 
Produktivitet kan inom tillverkande industri ses som ett nyckeltal eller mått på inre 
effektivitet, dvs. ”att göra saker rätt” (Olhager, 2000). Beroende på vad eller vilken 
verksamhet inom företaget man vill belysa kan man använda olika resultatmått. Ett 
förekommande mått inom tillverkande industri är:  

 

tidarbetad
mängd produceradtetproduktivi =    

 
där mängd exempelvis kan avse löpmeter, volym, area, massa, antal och pengar (Flykt et al, 
1982). Det är dock viktigt att inte direkt associera hög produktivitet med hög lönsamhet då 
lönsamhet även styrs av faktorer som efterfrågan (försäljning) och kapitalbindning (Bellgran 
och Säfsten, 2005). Hög produktivitet kan emellertid medföra högre lönsamhet genom ökad 
leveransförmåga och -precision samtidigt som färdigvarulagernivåer kan hållas lägre 
medförande lägre kapitalbindning och risk för kassationer (Olhager, 2000).   
 
Ett sätt att studera och förbättra produktivitet inom producerande företag är att genom tids- 
och arbetsstudier förändra, förbättra eller helt eliminera moment som är produktivitets-
nedsättande (Johansson, 2008). Inom träbearbetningsindustrin, vid exempelvis hyvling, kan 
man genom normerade postningsmetoder minska ställtider samt risk för fel och tillbud.  
 

E Karlsson & C Ström 1



 
 
Institutionen för Teknik och Design  Produktivitetsanalys i hyvelanläggningen 
    vid Chemwood AB i Alvesta 

 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Chemwood AB i Alvesta är ett av Sveriges största impregneringsföretag med ledande 
kompetens inom impregnering. Årligen hanteras omkring 100 000 m  trävaror. Företaget 
etablerades 1972 och sysselsätter idag ca 20 personer. Chemwood ligger centralt i södra 
Sveriges skogsbygder, nära regionens många sågverk. 
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Chemwood ombesörjer utöver impregnering och hyvling även torkning, ströhantering, 
buntning av trävaror och transport. 
 
Anläggningen har fyra autoklaver för impregnering, två kammartorkar, ströanläggning och ett 
mycket modernt hyvleri. Verksamheten är inriktad på att fungera som samarbetspartner till 
sågverk och handelsföretag.  
 
År 2003 byggdes och driftsattes en hyvellinje som främst är avsedd för att klyva och bunta 
läkt. Denna linje har en kapacitet på ca 60 000 m3 läkt/år vid tvåskift. I mån av kapacitet 
erbjuds även legohyvling av andra produkter (www.chemwood.se, 2008). 
 
De dimensioner av läkt som är vanligast förekommande är 19X38, 25X38 samt 25X50 mm. 
Utöver dessa förekommer även andra dimensioner av läkt, trall samt trall med spår, s.k. 
”decking”. 
 
Av Chemwood AB:s produktion går en stor andel på export, där den engelska marknaden 
utgör en stor del. Bland kunderna återfinns bland andra VIDA, ESS-ENN Timber AB, JGA 
och ATA-Timber.    
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1.2.1  Hyvelanläggning 
Ett principiellt flödesschema för hyvelanläggningen vid Chemwood AB illustreras i figur 2. 
Figur 3-9 visar bilder av de olika arbetsstationerna, enligt flödesschemat. 

 
 

(1) Intag 

(2) Enstycksmatare 
och avsyning 

(4) Hyvel 

(5)Ströläggning 

Buffert 

(6) 
Buntning 

(7) 
Bandning 

(8) 
Paketering 
och 
utleverans

(3) Hyvelinmatning 

Figur 2. Principiell flödesbeskrivning, hyvelanläggningen Chemwood AB 
 
Det obearbetade virket lyfts in av truck i intaget (1), matas automatiskt m.h.a. en elevator 
fram på band mot enstycksmataren (2) där korta/brutna virkesstycken manuellt sorteras bort. 
Virket accelereras genom hyvelinmatningen (3) in i hyveln (4). Arbetsstyckena på väg in i 
hyveln ligger mot varandra. Ett transportband förflyttar arbetsstyckena till ströläggningen (5) 
där det hyvlade virket återigen manuellt granskas och sorteras, varpå det ströläggs automatiskt 
enligt förprogrammerade antal i höjd och bredd. Eftersom buntning (där arbetsstyckena 
buntas till antal enligt dimension och kundorder) (6) och bandning (7) är långsammare än 
tidigare arbetsoperationer i flödet finns en buffert före buntningsstationen. Paketen går efter 
bandning vidare till automatisk paketering (8) där operatören även märker virket med den för 
paketet aktuella innehållsinformationen. 

 
 

 
 

Figur 3. Elevator vid intag 
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Figur 4. Virkesbord och enstycksmatare 
 

 
 

Figur 5. Hyvelinmatning 
 

 

 
 

Figur 6. Hyvel 
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Figur 7. Ströläggning 
 

 
 

Figur 8. Buntning och bandning 
 

   
 

Figur 9. Paketering 
 

Hyvelanläggningen bemannas vanligen av fyra personer, stationerade vid intag, ströläggning, 
buntning och paketering. Personalen roterar mellan de olika arbetsstationerna och hjälper vid 
behov eller vid fel även till vid andra stationer. En operatör ansvarar även för inlastning av 
virke med truck. 
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1.2.2  Kringutrustning 
Vid hyvelanläggningen finns viss kringutrustning för slipning respektive optisk granskning av 
kuttrar: 
 

 Waco Rondamat 909, figur 9 
 Waco Opti-Control, figur 10 

 

 
Figur 10. Waco Rondamat 909 

 

 
Figur 11. Waco Opti-Control  

 
Kuttrar måste efter användning liksom alla andra skärande bearbetningsverktyg omslipas eller 
kasseras. Efter slipningen fås automatisk en ny, mindre dimension på kuttern vilket medför att 
nya inställningar måste göras i hyveln, även om kuttern skall användas i hyvling av samma 
dimension som före slipningen. Nya inställningar medför korrektionsinställningar och 
provkörningar av bitar för att uppnå ett bra resultat efter bearbetningen där tid är en stor 
kostnadsparameter.  
 
Waco Otpi-Control är ett instrument som effektivt kan minimera tiden för korrektions-
körningar. Dess funktion lyder som följer: Den slipade kuttern förs på axeln som visas i Figur 
10. Axelns diameter är känd och man får således fram radien och vidare nollpunkten för 
kutterns radie. Kuttern styrs sedan mot ett optiskt mätinstrument som förstorar en bild av 
kuttern 20 gånger. När kutterns eggar når fältet för instrumentets mätområde, fås genom 
mycket noggranna fininställningar den nya dimensionen av kuttern. 
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1.2 Frågeställning 

Som utgångspunkt inför arbetet beaktades följande frågeställningar: 
 

 Hur ser postningsförfarandet ut? Vilka moment ingår? 
 Kan postningsförfarandet på Chemwood AB normeras? 
 Kan tiden för postningsförfarandet reduceras? Hur? 
 Kan produktivitetshöjande/-sänkande faktorer identifieras och åtgärdas? 
 Kan dimensionsföljden påverka produktiviteten? 

 
Utifrån frågeställningarna formulerades syften och mål enligt 1.3-1.4. 
 
1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att analysera produktiviteten vid hyvelanläggningen på företaget Chemwood 
i Alvesta. Om möjligt skall förslag ges för produktivitetshöjande åtgärder, alternativt skall 
produktivitetsnedsättande faktorer åskådliggöras.  
 

1.4 Mål 

Produktivitetsanalysen kommer att genom en arbetsstudie fokuseras mot postningsförfarandet 
men även inkludera en stopptidstudie med målet att bestämma tillgängligheten i anläggningen 
som helhet. Resultatmässigt förväntas arbetet ge: 
 

 Stopptid-/arbetsstudie 
 Produktivitetsanalys 
 Postningsmetodsstudie 

  
 
1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till hyvelanläggningen vid Chemwood AB och kommer således ej att 
beröra impregneringsanläggningen. Utöver tidigare nämnd hyvel kommer även en mindre 
referensstudie att genomföras, endast omfattande granskning av postningsförfarande.  
 
Tidsstudien syftar endast till att skapa förståelse för flödets begränsningar och således icke att 
generera kvantitativa sifferunderlag.  
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2 Material och metod 
 
2.1 Material 

Arbetet har utförts genom tids- och metodstudier. För att genomföra tidsstudien användes 
enklare tidmätningsutrustning; tidtagarur av märket Origo – Accuspeed. Mätningarna 
noterades i en för ändamålet framtagen blankett, enligt bilaga 5.  
 
För att kontrollera att inställd matningshastighet överrensstämde med verklig hastighet 
användes en hastighetsmätare, Testo 470.  
 
Dokumentationen av postningsförfarande skedde m.h.a. videokamera.  
 
2.2 Metod 

Produktivitetsanalysen inleddes med en stopptidsstudie där stoppfrekvens och stopptid 
manuellt mättes. Denna studie användes för tillgänglighetsberäkningar och sedermera för 
bestämning av flödets begränsande sektioner. 
 
Genom arbetsstudier, dokumenterade med videokamera, bestämdes postningsförfarandets 
principiella moment. Videodokumentationen möjliggjorde studier i efterhand och enklare 
dokumentation. 
 
Vid intervjuer med VD, skiftesledare, tekniskt ansvarig samt övrig skiftpersonal inhämtades 
åsikter och tankar om flödets brister och fördelar.  
 
Genom en enkätundersökning, enkät enligt bilaga 3, undersöktes och jämfördes 
förutsättningar för postningsförfarandet. Denna enkät utgick till totalt 19 sågverk och 
hyvelanläggningar inom Södra Timber, VIDA, ATA Timber, JGA samt Möckelngruppen. Tio 
svar erhölls. 
 
En mindre referensstudie genomfördes vid VIDA Alvesta där platschef och maskinoperatörer 
informerade om postningsförfarandet och dess omfattning vid den aktuella anläggningen. 
 
En litteraturstudie genomfördes för uppbyggande av en teoretisk referensram rörande 
ställtidsreduktion, produktivitets- och effektivitetsbegreppet samt ergonomi. Vidare användes 
litteraturstudien i syfte att understödja teorier och erfarenheter från arbets- och tidsstudien.   
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3 Teoretisk referensram 
 
Produktivitet är ett svårtolkat begrepp som innefattar en mängd olika parametrar vilka alla 
spelar en viktig roll. I sin absolut enklaste form kan produktivitet beskrivas som hur väl ett 
system utnyttjar sina resurser. Beroende på hur man i detalj vill mäta produktiviteten måste 
måtten specificeras, t.ex. ”verklig produktion / beräknad maxproduktion” (Danielsson et al. 
1982). När det talas om produktivitet omnämns ofta effektivitet och det är viktigt att skilja 
dessa begrepp även om det dem emellan finns ett samband. 
Om begreppet ”produktivitet” behandlar ett produktionssystem kan begreppet förenklas till 
”omvandling av råvaror”. 
 
3.1 Begreppet produktivitet 

I ett produktionssystem transformeras en råvara av något slag, med hjälp av ett tekniskt och 
ett mänskligt system som utförare, och ett informations- och ledningssystem som aktiv 
omgivning och styrmedel (Bellgran & Säfsten, 2005). När man talar om att vara effektiv inom 
produktionssystemet syftar man till begreppet inre effektivitet, ”att göra saker rätt”. Begreppet 
effektivitet innefattar även yttre effektivitet, som till skillnad från det tidigare betyder ”att göra 
rätt saker”. När man förändrar processer eller system som tillför kunden ett mervärde, som 
tillfredsställer denne förändras den yttre effektiviteten. Den inre effektiviteten är system och 
processberoende vilket således betyder att den yttre effektiviteten styr den inre effektiviteten 
(Peterson & Jackson, 2000). Tillsammans påverkar de båda produktiviteten och sambandet 
återfinns i, Figur 12. 

 
 

Inre effektivitet Yttre effektivitet

Produktivitet

Figur 12. Sambandet mellan produktivitet och effektivitet (Peterson & Jackson 2000) 
 
I Figur 13, återfinns sambandet mellan produktivitet och effektivitet, men också skillnaden. 
Eftersom effektivitet som nämnts består av yttre effektivitet vilken styrde processer och 
system sträcker sig denna utanför produktionssystemet. Målet i slutändan är att kunderna skall 
vara tillfredsställda med produkten vilket betyder att beslut i den yttre effektiviteten styrs av 
faktorer som t.ex. kultur och aktuell marknadssituation. 
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Figur 13. Skillnaden mellan effektivitet och produktivitet  
Källa: Modifierad efter Ewing & Samuelsson, (1998) 
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3.2 Tillverkningseffektivitet och störningar 

Faktorer eller händelser som negativt påverkar tillverkningseffektivitet kan gemensamt 
klassificeras som störningar. Bellgran och Säftsten (2005) identifierar och grupperar 
störningar med avseende på ursprung, enligt: 
 

 Ställtider och justeringar  
 Utrustningsfel och avbrott 
 Tomgång och småstopp 
 Reducerad hastighet 
 Defekter i process 
 Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

 
Genom att reducera störningar kan tillverkningseffektiviteten ökas. Arbete med reducering av 
störningar bör enligt Bellgran och Säfsten (2005) ske på tre beslutsnivåer; strategisk, taktisk 
och operativ nivå. 
 
För att helt eliminera störningar krävs långvarigt, strategiskt arbete med att förbättra 
utformningen av produktionssystemet som helhet. På taktisk nivå är störningsreduktion ett 
arbete koncentrerat mot förbättring av tillgänglig utrustning och metod. I producerande 
enheter på operativ nivå, handlar störningsreduktion till största delen om direkt avhjälpning 
(Bellgran och Säfsten, 2005). 
 

3.2.1 Ställtidsreduktion och SMED 
Som nämnts i ovanstående stycke kan ställtider och justeringar klassificeras som störningar 
och är således produktionsnedsättande. Harmon och Peterson (1990) redovisar tre 
huvudsakliga syften för ställtidsreduktion: 
 

1. Vid långa ställtider kommer man sträva mot stora produktionsordrar, medförande 
större lager av såväl färdiga produkter som råvara. Med en kort ställtid kan 
produktionen snabbt ställas om och order färdigställas mot direkt leverans till kund 
vilket innebär en sänkning av lagerhållningskostnader. 

2. Möjlighet till snabb och enkel omställning minskar risken för fel. Finns möjligheten 
att göra fel är metoden inte tillfredsställande enkel. ”Inspektion och efterkontroll skall 
vara överflödig”. 

3. Kort ställtid frigör produktionskapacitet – investeringar för ökad produktion kan 
skjutas upp. 

 
Vidare menar Harmon och Peterson (1990) att arbetet med ställtidsreduktion sällan är långt 
kommen inom många företag. Anledningarna till detta är enligt Harmon och Peterson (1990) 
ofta att: 
 

 De anställda har sällan tid och möjlighet att arbeta med förbättringar. 
 Ofta ses ny teknik som lösningar snarare än att arbeta med befintlig utrustning och 

kapacitet. 
 Lösningar/förbättringar som tas fram är ofta tekniskt komplicerade och dyra. 

Förbättringar bör ha kort återbetalningstid. 
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En vanligt förekommande metod för ställtidsreduktion är den så kallade ”SMED”-metoden 
(Single Minute Exchange of Die) (Trygg, 1995). Metoden utvecklades i Japan under 1950-
talet och syftar till att identifiera och mäta moment som ingår vid omställningar och 
ställarbete. Genom att sedan granska och utvärdera metoden för vart och ett av momenten kan 
ställtidsreducerande åtgärder föreslås och genomföras (Trygg, 1995). Ställtider kan delas in i 
inre och yttre ställtider. Inre ställtider är de moment som på något sätt utgör det själva 
mekaniska postningsförfarandet det vill säga när maskinen är stillastående, exempelvis byte 
av verktyg o.s.v. Yttre ställtider utgörs av arbete som kan utföras under tiden maskinen är i 
arbete. Således bör inre ställtider omformas till yttre, för att vidare med hjälp av små 
ekonomiska insatser, ökad planering, förberedelser och organisering sänka den totala 
ställtiden och därmed öka lönsamheten.      
 
3.3 Ergonomi 

Ergonomi innefattar samspelet mellan människan och arbetsmiljön, där det senare kan delas 
in ytterligare i tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar människan i arbete. 
En ej tillfredsställande ergonomisk situation för människan, gällande t.ex. att bära tungt, sitta 
fel, påverkar direkt både den mentala och fysiska prestationsförmågan hos denne och kan 
således direkt beröra lönsamheten i företaget (Säll, 2008) 
 
Några viktiga faktorer som påverkar människan är: 
 

 Ensidigt upprepat arbete 
 Obekväma arbetsställningar 
 Starkt styrt eller bundet arbete 
 Stöd från ledning och kamrater 

 
Att erbjuda den anställde större valmöjligheter att kunna påverka sin arbetssituation är en 
enkel lösning som inte bara bibehåller den anställde i ett bättre fysiskt tillstånd, utan likväl 
säkerställer högre prestation genom mental tillfredsställelse. Likaledes påverkar dessa 
lösningar samarbetsförmågan mellan anställda som i sin tur är en viktig faktor i producerande 
företag. 
 
3.4 Kvalitet 

Generellt kan kvalitet beskrivas som värdet av en produkt eller tjänst i förhållande till hur 
mottagaren värderar produkten eller tjänsten. Det måste alltså finnas någon form av mottagare 
för att kvalitetsbegreppet skall få en fullgod och accepterad definition. Om man till exempel i 
producerande och säljande företag pratar om slutkunder som recipienter är kvalitet ett 
individuellt, subjektivt och svårmätt begrepp där varje slutkund har sitt eget mått på vad 
kvalitet innebär (Jönsson, 1986).  
 
Företag kan på samma sätt som kunder, sätta sig själva som mottagare och använda begreppet 
kvalitet, inte bara för att förbättra ”produktkvaliteten” utan också den inre effektiviteten, (att 
göra saker rätt). I slutändan påverkas likväl slutkunderna av kvalitetshöjande ingrepp som till 
exempel ökad upplevd kvalitet, prissättning, tillgång m.m.  
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4 Resultat 
 
4.1 Flödesanalys 

För att definiera var de trånga sektionerna (”flaskhalsar”) fanns gjordes en 
tillgänglighetsmätning. Tillgänglighet definieras här som: 
 

 

Tillgänglighet 
Tillgänglig tid - Stopptid 

Tillgänglig tid =

 
Tabell 1 redovisar tillgänglighet per arbetsstation. Som tillgänglig tid används tiden under 
vilken mätningar genomfördes, totalt 10,7 h av planerad produktionstid, tid för personalens 
rast exkluderad.  
 
Vid mätningen hyvlades läkt av dimensionen 25X38 mm. 
  
Tabell 1. Tillgänglighet per arbetsstation 

Arbetsstation Antal stopp 
(st) 

Total stopptid 
(s) 

Tillgänglig 
tid (s) 

Tillgänglighet per 
arbetsstation (%) 

1 - Elevator + Intag 17 1572 38460 95,9% 
2 - Inmatning 30 1381 38460 96,4% 
3 - Hyvel 6 1095 38460 97,2% 
4 - Ströläggning 65 10175 38460 73,5% 
5 - Buntning 2 623 38460 98,4% 

 
Den genomsnittliga stopplängden redovisas i tabell 2. 
. 
Tabell 2. Genomsnittlig stopplängd 

Arbetsstation Genomsnittlig stopplängd (s) 
1 - Elevator + Intag 92 
2 - Inmatning 46 
3 - Hyvel 183 
4 - Ströläggning 157 
5 - Buntning 312 

 
Data som används för beräkningar återfinns i bilaga 1 och 2. 
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Figur 14 och 15 visar hur antalet stopp (120 st) och stopptid (4,12 h) fördelades per sektion. 
Under de aktuella mätdagarna kördes dimensionen läkt 25X38 mm.  
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Figur 14. Fördelning per arbetsstation av 120 stopp, mätdag 1 och 2 
 
 

Stopptid

11%

9%

7%

69%

4%

1 - Elevator + Intag
2 - Inmatning
3 - Hyvel
4 - Ströläggning
5 - Buntning

 

[5] [1] 

 [2] 

 [3] 

[4] 

Figur 15. Fördelning av total stopptid (4,12 h) per arbetsstation, mätdag 1 och 2 
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4.2 Postningsstudie 

Vid postningsstudien identifierades de ingående momenten vid en postning samtidigt som 
observationer gjordes gällande möjliga felkällor vid den samma. Postningsmomenten är: 
 

 Linjaler lyfts, skyddskåpor öppnas i hyveln 
 Renblåsning av hyvel med tryckluft 
 Av- och påmontering av över- och underkuttrar 
 Inställning av över- och underkuttrar 
 Av- och påmontering av sidokuttrar 
 Inställning av sidokuttrar 
 Inställning av nya bordsmått 
 Provkörningar och korrektionsinställningar 
 Linjaler ställs in och nytt recept för maskindata inmatas/väljs 

 
Utöver moment som genomförs vid varje enskild postning tillkommer även moment såsom 
slipning och underhåll av såväl verktyg som maskinutrustning. 
 
En postning där samtliga moment (enligt ovan) ingår kan enligt utsago ta från 20 minuter till 
2 timmar – beroende på vem som postar och postningens omfattning. Vid första studien 
omfattade postningen cirka 1 timme. Vid den andra studien (även här utfördes alla moment) 
byttes och reparerades delar av hyveln, något som ytterligare drog ut på tiden för postningen. 
Bortsett från tid för reparationer kan tiden för postningen vid den andra studien uppskattas till 
1,5 timme. 
 
Observationer gjorda vid postning: 
 

 Endast skiftesledaren har kännedom om ompostningens specifika data (vilka kuttrar, 
virkesdimension etc.) 

 Liten eller ingen förberedelse före postning; t.ex. att nya kuttrar skall finnas på plats 
och att även verktyg och fettuber finns lättillgängliga 

 Ett postningsförfarande innefattar oftast mer än en anställd, vilket medför att mer än 
en anställd bör vara noggrant insatt i postningens genomförande 

 Osäkerhet om ”vem som gör vad” då flera anställda postar 
 Avsaknad av tryckt information om postningsförfarandet 
 Det nya receptet för maskindata (matningshastighet etc.) bör även finnas tillgängligt 

och beskrivet för alla i skiftet  
 Korrektionsinställningar efter postningen kan vara tidsödande      

 
4.3 Övriga observationer 

Följande övriga observationer gjordes gällande produktionen i allmänhet: 
 

 Operatören i ströläggningen riskerar att glömma att fylla på strö, medförande fel antal 
arbetsstycken per lager i paketen vid ströläggningen, vilket orsakar långa driftstopp 

 Kasserat material saknar lämpliga uppsamlingsplatser 
 Personalen saknar möjlighet att vila benen under arbetet 
 Kan rutiner införas som minimerar risken för tidsförlust vid postning och byte av 

produkt där nästkommande körning har högre ställda kvalitetskrav?  
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4.4 Referensstudie 

Referensstudien genomfördes på VIDA Alvesta genom studier och intervjuer, bland annat 
med platschef Johan Lisemark. Inga mätningar av tid eller tillgänglighet genomfördes. 
Studien kan sammanfattas: 
 

 Personalen har god kännedom om kommande postningar och dess specifika data 
 Stor andel av personalen är införstådd och kunnig inom postningsförfarandet 
 Information om kommande postningar finns enkelt tillgänglig i produktionslokalen 
 Ingen tryckt information finns tillgänglig angående postningsförfarandet eller 

verktygs-/receptval 
 
Lisemark hävdar i likhet med delar av personalstyrkan att en postning sällan tar mer än 30 
minuter att genomföra. 
 
Vid VIDA Alvesta hanteras (och hyvlas) till största delen konstruktionsvirke från 
kubbtimmer. 
 

4.4.1 Enkätstudie   
För att ytterligare bredda antalet referensobjekt sammanställdes en enkät med sju frågor 
gällande postning. Enkätens utformning återfinns i bilaga 3. Resultatet från 
enkätundersökningen redovisas i tabell 3 nedan.  
 
Svar inkom från sju Södra-anläggningar, två VIDA-anläggningar samt från ATA Timber 
Moheda. 
 
Tabell 3. Sammanställning från enkätundersökning. 

1 Genomsnittlig tid för postning:  49,0 minuter, median 45 minuter 
2 Genomsnittlig tid för efterjusteringar: 11,0 minuter, median 10 minuter 
3 Optisk kontrollutrustning för skärande utrustning finns tillgängligt hos 30% av tillfrågade 
4 Skrivna instruktioner om postningens genomförande finns tillgängligt hos 40% av tillfrågade 
5 Planerade ompostningar finns listade/beskrivna för hyveloperatörerna hos 80% av tillfrågade 
6 Maskindatarecept finns beskrivna och lättillgängliga för berörd personal hos 50% av tillfrågade 
7 Andel av anställda som själva kan sköta en ompostning 56% i genomsnitt, median 40%  
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5 Diskussion och analys 
 
5.1  Flödes- och störningsanalys 

Av tillgänglighetsmätningen framkommer att det är ströläggningen som är den arbetsstation 
som orsakar flest antal stopp (65 av totalt 120) och även har den största sammanlagda 
stopptiden (2,84 h av totalt 4,12 h). Det är dock inte ströläggningen som verkar begränsande 
för flödet. Buntningen och buntbandningen arbetar långsammare än hyvel och ströläggning. 
Således är den låga tillgängligheten i ströläggningen inte produktionshämmande, vilket dock 
enbart gäller då buffertnivån mellan ströläggning och buntning är tillräckligt hög. 
 
Stoppen i ströläggningen kan oftast härledas till mänskliga eller materialrelaterade faktorer. 
Bland de materialrelaterade faktorerna återfinns främst: 
 

 Brustna arbetsstycken 
 Deformerade arbetsstycken på grund av spänningar i trämaterialet (krokighet etc.) 
 Arbetsstycken med otillfredsställande mycket vankant eller defekter 

 
Materialfelen åtgärdas endast genom vrakning. Bland stopp orsakade av människa kan 
följande nämnas: 
 

 glömt att fylla på strön 
 frånvarande operatör  

 
Vad som dock kan sägas generellt gällande stoppen i ströläggningen är att de ofta inträffar då 
operatören har mycket att göra, exempelvis då det av slump inkommer större partier med vad 
som kan betraktas som ”dåligt” virke. Eftersom läkt har sitt ursprung från yttre sidoutbyte vid 
sågning tenderar vankant och barkdragande kvistar att vara mer förekommande. Till en följd 
av detta kommer antalet kassationer öka och därmed också arbetsbelastningen.  
 

5.1.1 Flödeshastighet 
Med hänsyn till att från ströläggningen sett efterkommande arbetsstationer är flödes-
begränsande och buffertgenererande kan man sänka hastigheten från intag till ströläggning 
utan att påverka genomloppstiden. En sänkning av hastigheten genom flödets del 1-5 (figur 2) 
kommer att medföra färre arbetsstycken i långsammare rörelse vid ströläggningen. Detta 
möjliggör enklare och säkrare hantering för operatören. Man kan dock med fördel sträva efter 
att skapa buffert före buntningen för att maximalt kunna utnyttja denna trånga sektion och 
därför bör hastigheten i flödets del 1-5 inte helt jämställas med den i buntningsutrustningen 
utan arbeta snabbare.  
 
En sänkning av hastigheten medför ökade krav längre bak i flödet till en följd av den 
minskade buffertstorleken. Ett stopp i intag eller hyvel kommer då snabbt medföra sänkning 
av produktionstakten. Således är det även här viktigt att bibehålla den höga tillgängligheten 
och om möjligt höja densamma. 
 
Sänkt hastighet genom flödets del 1-5 medför att antalet produkter i arbete (hädanefter 
refererade till som PIA) sjunker. Segerstedt (2003) menar att antalet PIA styr antalet möjliga 
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utleveranser såväl som genomloppstiden. Antalet möjliga utleveranser står i direkt samband 
med den trånga sektionens kapacitet, innebärande att denna skall styra antalet PIA 
(Segerstedt, 2003). Ett lågt antal PIA medför kortare genomloppstid eftersom tiden då 
arbetsstycket ligger i buffert sjunker. Fördelar med lågt antal PIA är att kapitalbindning såväl 
som inkuransrisken sjunker.  
 

5.1.2 Ströläggningsutrustning 
Stoppen orsakade av att operatören har glömt eller missat att fylla på strön i ströläggningen 
kan i fall då maskinen fortsätter att mata utan att lägga strö bli mycket tidskrävande att 
korrigera (inträffade under mätdag 2 vid ett tillfälle, detta stopp var 22 minuter långt). 
Buntningsutrustningen senare i flödet kan inte utan strö mata in rätt antal arbetsstycken för 
buntning. Stopp av denna karaktär kan således bli produktionshämmande då buffertnivån är 
låg. Lösning till detta relativt sällan förekommande men tidskrävande problem kan vara att 
man enkelt kopplar en optisk sensor som vid en kritisk nivå startar en visuell varningslampa, 
se principskiss i figur 16. 

 

Maxinivå strön 

Strön slut 

Strön 

Optisk 
sensor 

Visuell varning 

Figur 16. Principskiss för nivåalarmering i ströläggning 
 

 

5.1.3 Inmatning, enstycksmatare och hyvel 
Stopp som uppkommer i intag, enstycksmatare, hyvelinmatning och hyvel skulle i hög grad 
kunna förhindras alternativt förkortas. Två vanliga typer av stopp som vid studien 
uppmärksammades i enstycksmataren och hyvelinmatningen var att: 
 

 Dubbla arbetsstycken fastnar vid inmatningen, figur 17 
 Enstycksmataren stannar då brustna arbetsstycken når denna, figur 18 
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Figur 17. Dubbla arbetsstycken fastnar i hyvelinmatning 

 
Fenomenet att dubbla arbetsstycken fastnar i hyvelinmatningen är ett problem främst vid 
körning av klenare dimensioner. En enkel men kanske inte alltid möjlig lösning till detta 
problem är att operatören är placerad närmre hyvelinmatningen. Stoppet ökar både i  
längd och frekvens då ingen operatör finns på plats från intag, enstycksmatare och 
hyvelinmatning, 1-3 enligt flödesschema i kapitel 1.2.1. 

 

 
Figur 18. Stillastående enstycksmatare till följd av brustet arbetsstycke 

 
I nuläget löser man problemet med den stannande enstycksmataren genom att operatören 
manuellt tar bort det brustna arbetsstycket. Metoden för detta är idag att man använder sig av 
ett eller flera andra arbetsstycken (figur 19), något som dels tar onödigt lång tid, dels medför  
ergonomiska nackdelar. Förbättring och förenkling skulle här vara genom införskaffande av 
”gripklo” eller ”huggkrok”, med fördel på teleskopskaft. 
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Figur 19. Snett eller brustet arbetsstycke korrigeras med annat arbetsstycke. 

 
En alternativ lösning till problemet torde vara att man med optisk utrustning automatiskt 
sorterar bort brustna arbetsstycken. I nuläget är alternativet med optisk vrakningsutrustning 
troligtvis inte ekonomiskt försvarbart då problemet inte är flödesbegränsande. Vid en 
eventuell sänkning av hastigheten genom flödets första delar (figur 2) kan denna lösning 
aktualiseras. 
 

5.1.4 Dimensionsföljd 
Ett sätt att minska den totala ställtiden förutom att ingripa själva postningsförfarandet är att 
använda sig av en noggrann produktionsplanering. Att planera dimensionsföljden innebär i 
förlängningen att dimensioner med principiellt samma postningsförfarande tillverkas gruppvis 
för att minska onödiga omställningar. I en kundorderstyrd tillverkning är det dock inte alltid 
möjligt att tillämpa en fullgod planering enligt detta system. Chemwood AB är som tidigare 
nämnts specialiserade på läkttillverkning men tillverkar även andra produkter på kunds 
begäran, vilket ofta innebär ökad frekvens av mindre batcher. Komplikationer som följer av 
detta är till exempel att en stor order måste avbrytas för körning av en mindre order. Detta 
leder i sin tur till förlorad produktionstid genom en i värsta fall stor och tidskrävande 
omställning, samt merarbete. Produktionsplanering är därför en viktig parameter inte bara för 
produktionsoptimeringens fördel utan även för leveransprecision.    
 
Är planeringen inte tillräcklig eller av någon anledning omöjliggjord bör man beakta följande 
problem: För att kunna använda sig av tillverkningssystem med små batcher medföljande fler 
omställningar måste ställtiderna minimeras eftersom frekvensen av störningar som 
omställningar medför ökar. För att minimera den störning (och kostsamma tidsåtgång) med 
avseende på planering, förarbete, postningstid samt efterliggande arbete bör man noggrant 
överväga vilka arbeten man skall åta sig, förkasta eller outsourca.   
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5.1.5 Enkätanalys 
Svaren från enkäten är baserade på approximativa antaganden från personer i ansvar vid 
respektive anläggning; bidragande till sjunkande tillförlitlighet. En stor och ofrånkomlig 
felkälla i en undersökning med avseende på postningsförfaranden påverkas i allra högsta grad 
av personen som utför postningen samt dennes arbetsmiljö och arbetssätt. Resultaten från 
undersökningen var för sporadiska och en trovärdig slutsats är således svår att definiera.  
 
Vid studien tas icke heller hänsyn till den aktuella anläggningens produktsortiment eller 
batch-storlekar vilket kan innebära att hyvelanläggningar med tillsynes lång postningstid har 
detta till en direkt följd av sitt sortiment – vissa produkter kräver mer avancerade postningar.   
 
De tendenser som ehuru kan skönjas är:  
 

 Tillgång till optisk kontrollutrustning av kuttrar verkar medföra kortare total ställtid. 
Tidsåtgång för efterjusteringar verkar dock ej sjunka nämnvärt. 

 Skrivna instruktioner för postningsförfarandet tycks ha positiv inverkan för antalet 
kunniga postare. 

 Det finns tillsynes ingen korrelation mellan tillgänglighet av presenterade körordrar 
och kortare ställtid. 

 
En anläggning returnerade dock vad som kan anses som ett för undersökningens syfte talande 
svar. I den aktuella anläggningen saknades all sorts skrivna instruktioner – både för såväl 
postningens genomförande och dess specifika data liksom körordning. Här saknades också 
optisk utrustning för kontroll av verktyg. En postning i denna anläggning antogs ta mellan 
1,5-2 timmar, dvs. mellan 50-100% längre tid än för de anläggningar med näst längst 
postningstid. I anläggningen fanns även endast en person som enligt utsago utan problem 
kunde genomföra en postning.  
 
Tendenserna som i övrigt framkom genom analys av enkätstudien kan inte helt sägas 
överrensstämma med vad som förväntades. Förväntat resultat var exempelvis att instruktioner 
och information avseende aktuell postning och nästkommande postningar påverkade 
postningstiden.  
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5.2  Postningsstudie 

Nedan presenteras observationer, analyser och föreslagna lösningar för postningsförfarandet. 
 

• Enbart skiftledaren har kännedom om ompostningens specifika data 
o Övriga anställda bör känna till vilken kommande dimension är för att 

kunna förbereda ompostning; ta fram rätt verktyg och kuttrar 
 Presentera aktuellt körschema på anslagstavlor samt på lämpliga 

platser ute i produktionen 
 

• Postningsförfarandet innefattar oftast mer än en anställd vilket medför att mer än 
en anställd bör vara noggrant insatt i arbetsmetoder och genomförande 

o Osäkerhet gällande inställningar etc. undviks om informationen enkelt och 
effektivt sprids bland anställda. Kännedom om vilka verktyg och kuttrar 
som skall användas samt hur hyvelns olika delar skall ställas in är ytterst 
viktigt för såväl ställtid, säkerhet och resultat 

 Utbildning och skrivet material skall finnas tillgängligt 
 

• Liten eller ingen förberedning före postning 
o Hyveln och dess omgivning skall självklart vara öppnad, renblåst och 

färdig för postaren att arbeta på. God ordning vid arbetsbänkar och på 
verktygstavlor underlättar; t.ex. att nya kuttrar skall finnas på plats och att 
även verktyg och fettuber finns lättillgängliga 

 Nya verktygstavlor med fixa platser för respektive verktyg, 
komponenter och reservdelar i hyvelrummet 
 

• Osäkerhet om ”vem som gör vad” då flera anställda postar 
o Risken att moment utförs dubbelt eller inte alls ökar.  

 Med fördel genomför en person hela ompostningen; för både 
människans och maskinens säkerhet. Alternativt delas hyveln in i 
sektioner; där en operatör arbetar med en sektion 

 
• Avsaknad av tryckt information om postningsförfarandet 

o Tydliga instruktioner om hur momenten genomförs gör att även personal 
som ej vanligtvis utför postning klarar detta vid exempelvis sjukdom 

 Instruktioner i skriven form underlättar både för befintlig och 
eventuell ny personal och bör utformas 
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• Det nya receptet för maskindata (matningshastighet etc.) bör finnas tillgängligt och 

beskrivet för alla i skiftet 
o Att veta vilket recept som lämpar sig för respektive produkt är ett enkelt 

sätt att säkra kvaliteten i slutprodukten 
 En enkel lista med receptbeteckning och lämpligt recept för 

respektive produkt bör finnas vid utrustningen för receptval 
 

• Korrektionsinställningar efter postningen är tidsödande 
o Utrustning för optisk kontroll av kuttrar finns och är enkel att använda. För 

att skapa normer och rutiner vid ompostning bör denna alltid användas, 
även om måttoleranserna på slutprodukten är höga 

 Optisk kontrollutrustning skall användas, oavsett måttoleranser för 
den aktuella artikeln 
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5.3  Övriga observationer 

Vid studien gjordes även andra mer övergripande observationer gällande moment och 
situationer som i förlängningen kan verka produktionsnedsättande. 

5.3.1 Avstjälpning/kassation 
Vid körning av läkt kommer mycket material att kasseras, särskilt vid ströläggningen. I den 
för kasserat material tänkta avstjälpningsplatsen, figur 20 är utrymmet litet och sällan 
tillräckligt. Därför kommer det kasserade materialet att slängas ner på golvet, figur 21. 
 
Detta innebär följaktligen merarbete vid städning. Problemet kan lösas genom att oftare byta 
avstjälpningsvagn.  
 

 
 

Figur 20. Kasserade arbetsstycken vid ströläggningen i en för ändamålet avsedd vagn. 
 

   
Figur 21. Kasserade arbetsstycken vid ströläggningen. 
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För kasserade arbetsstycken från buntningsstationen finns ingen ämnad avstjälpningsplats. 
Således kommer kasserat material att läggas där utrymme finns och kan i vissa fall leda till att 
transportbanor blockeras, figur 22. Även detta medför merarbete och minskad produktionstid. 
 
 

 
Figur 22. Kasserat material blockerar transportbana. 

 

5.3.2 Ergonomi 
Vid studien observerades att det för de anställda inte fanns någon möjlighet att inne i 
produktionslokalen avlasta kroppen genom att sitta. De anställda står upp under hela skiftet 
och har endast möjligheten att vid de två rasterna vila benen. Ur ergonomisk synvinkel är 
detta en icke helt önskvärd situation.  
 
Det bör kontrolleras att operatörer använder lämpliga skodon, att golvytorna har 
tillfredsställande sviktning samt att det finns möjlighet att kort sitta ner för att avlasta benen 
och ryggen (Säll, 2008). 
 

5.3.2 Kvalitet 
För Chemwood AB, i egenskap av producerande företag kan begreppet ”kvalitet” direkt 
kopplas till inre effektivitet, produktivitet och i förlängningen lönsamhet.  
 
För att lättare motverka störningar med avseende på förändrad efterfrågan, finns ett bredare 
kundorderstyrt spektrum av produkter i Chemwoods produktionssortiment där bland annat 
olika trallprodukter ingår.  
 
Chemwood är specialiserade på läkt, det vill säga en produktgrupp som kan anses ha lägre 
krav gällande produktkvalitet i förhållande till t.ex. trallprodukter. Med produktkvalitet menas 
i detta fall måttoleranser, ytjämnhet, innehåll av ej friska kvistar, vridenhet eller olika former 
av böjningar. Tillverkning av trall innebär krav på högre produktkvalitet än läkt och således 
ökad noggrannhet i produktionen. 
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Att göra skillnad mellan kvalitet i olika produktgrupper i samma produktionslina kan medföra 
problem. Detta illustrerar Blomqvist (2008) genom att exemplifiera en svensk tillverkare. I 
exemplet har tillverkaren två produkter där en är av god kvalitet och den andra av sämre. 
Modellen med sämre kvalitet har större toleranser för de ingående komponenterna samt 
monteras snabbare, medförande större risk för fel. Den sämre kvaliteten kompenseras med ett 
lägre pris.  
 
Problemet framkommer då personal från linan som monterar de ”sämre” produkterna 
förflyttas för att behjälpa ökad efterfrågan i den andra linan där produkterna med högre 
kvalitet tillverkas. Problemen som uppstår kan sammanfattas genom att produkterna börjar 
hålla sämre kvalitet än tidigare trots att tillverkningsmetod och komponenter är de samma. 
Detta kan härledas till att personalen har olika kvalitetstänk i de olika linjerna. 
 
Problematiken i det ovan illustrerade exemplet kan kringgås och undvikas genom införande 
av standardiserade metoder och rutiner för hur arbetet genomförs. Ett rutinmässigt arbetssätt 
och kvalitetstänk kan och bör appliceras i all tillverkande industri. 
 
Ett sätt att för Chemwood AB, som har ett brett sortiment gällande produkter och kvaliteter, 
kringgå problematiken med kvalitetsdifferenser är att alltid, oavsett produkt som skall hyvlas, 
till exempel använda utrustning för optisk kontroll av skärande verktyg samt införa rutiner 
kring informations- och postningsmetodik (se kapitel 5.2).   
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6 Slutsats 
 
 

 Postningsförfarandet vid Chemwood AB innehåller följande moment: 
 Linjaler lyfts, skyddskåpor öppnas 
 Renblåsning av hyvel med tryckluft 
 Av- och påmontering av över- och underkutter 
 Inställning av över- och underkutter 
 Av- och påmontering av sidokutter 
 Inställning av sidokutter 
 Inställning av nya bordsmått 
 Provkörningar och korrektionsinställningar 
 Linjaler ställs in och nytt recept inmatas/väljs 

 
 Postningsförfarandet kan normeras till en nivå där primära moment ingår 

 En eventuell postningsmall kan utgöras av punkter gällande säkerhet 
för människa och maskin – det unika förfarandet för en enskild 
postning varierar inom för stora ramar för att detalj normeras. Enskilda 
moment kan normeras 

 
 Tiden för postningsförfarandet kan reduceras genom att: 

 Använda tillgänglig utrustning som snabbt och exakt anger den 
skärande utrustningens diameter och således helt eliminera behovet av 
efterjusteringar (Kan utifrån studiens mätningar innebära 
ställtidsreduktion av närmre 15-45 min (25-75 %) 

 Personal som inte genomför postningen skall i största möjliga mån 
förbereda och underlätta genom rengöring och framplockning av 
nödvändiga verktyg. Städning av lokalen bör vara sekundärt 

 Större kännedom om kommande postningar och dess specifika data 
medför ökad möjlighet till förberedelser 

 Större förståelse för vikten av ställtidsreduktion kontra lönsamhet kan 
och bör medföra ökad motivation bland anställda att aktivt arbeta med 
ställtidsminimering 

 
Följande potentiella produktivitetsnedsättande faktorer har identifierats: 
 

 Ströläggningen tenderar att vid körning med dåligt ingångsmaterial orsaka många 
stopp till följd av överhopning av brustna eller defekta arbetsstycken. Detta avhjälps 
genom sänkning av matningshastighet genom flödets delar 1-5 (figur 2) 

 Operatören i ströläggningen skall inte själv behöva kontrollera aktuell strönivå. En 
enkel visuell varning bör alarmera vid kritisk låg nivå för att undvika att 
arbetsstyckena läggs i bunt utan strö; medförande stopp i hela flödet 

 Arbetsstycken som stannar i enstycksmataren alternativt färdas snett på transportband 
och därigenom riskerar att fastna i hyvelinmatningen bör inte korrigeras med hjälp av 
andra arbetsstycken utan med ett lättare och effektivare verktyg 
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6.1 Åtgärdsförslag 

 
Enkla åtgärder som med liten ekonomisk insats kan ha positiv inverkan på produktivitet: 
 

 Effektivisering av strönivån i ströanläggningen, ex. enligt figur 16 
 Införa postningsmall 
 Tydliggöra postningsdata för nästkommande postningar för alla anställda 
 Sänka hastigheten i flödet del 1-5 (kräver vidare undersökning) 
 Införa bättre rutiner gällande städning vid buntmaskin 
 Införa rutiner avseende användning av Opti-Control 
 Upprätta ett lager av fettuber samt förbättra ordning bland verktyg i hyvelrummet  
 Tydliggöra maskindatarecept för respektive produkt 
 Införa någon form av sittdon i anläggningen  
 Införa rutiner om att alltid byta kuttrar vid körning av trallvirke för att undvika 

kvalitetsfel 
 
6.2 Förslag till fortsatta undersökningar 

 
Vid genomförande av tidigare föreslagna åtgärder bör uppföljande undersökningar 
genomföras. Förslag till fortsatta undersökningar: 
 

 Ökad användning av Opti-Control 
o Reduceras ställtid? 
o Minskar antalet provstycken? 

 
 Tydligare information om kommande körningar och dess specifika data 

o Ökar graden av föreberedelse? – reduceras härigenom tiden för ompostning? 
 
 Sänkning av flödeshastighet genom flödets del 1-5  

o Hur påverkar en mindre buffert vid buntningen den totala genomloppstiden? 
o Minskar stoppfrekvensen i ströläggningen? 
o Hur påverkas stoppfrekvensen i intag och hyvel? 

 
 Vid införande av postningsinstruktion 

o Till vilken grad används denna? 
o Uppnås någon förenkling/förbättring? 
o Kan den användas i utbildningssyfte? Kortas tiden för utbildning? 
o Ökar antalet operatörer med kunskap att själva posta? 
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Bilaga 1 - Stopptidsanalays dag 1

Stopptid Felkod Stopptid Felkod
115 2 90 4
92 1 114 4
61 2 32 4
38 2 55 1
7 2 196 4

21 1 27 4
93 1 20 2

146 2 26 2
200 1
234 1
191 3
161 3
197 2
20 2

121 1
116 1
35 4
76 4
80 4

2318 Rast
79 4

145 3
299 3
36 3
39 4

578 5
30 2
60 1
55 1
60 1

345 4
220 4

1677 4
13 4

233 4
48 4
35 4
40 4
73 4

182 2
340 4
550 4
182 4 Felkod Förklaring
45 4 1 Elevator + Intag
20 2 2 Inmatning
47 4 3 Hyvel
90 4 4 Ströläggning
45 1 5 Buntning
85 1

240 4
263 4 1
180 4



Bilaga 1 - Stopptidsanalays dag 1

Totalt Dag 1
Felkod Frekvens Total stopptid

1 13 1237
2 12 862
3 5 832
4 28 5389
5 1 578

Info
Mätning startar: kl 0810
Mätning slutar: kl 1445
Tid för mätning (min): 352 (Lunch borträknad)

Total stopptid: 11216 s
Varav planerad: 2318 s
Underhåll/service: -
Ej planerade stopp: 8898 s

Producerad dimension 19 x 38 mm
Ställd matningshast. 250 m/min
Uppmätt matn.hast. 247 m/min

Stopptid % 42%

2



Bilaga 1 - Stopptidsanalays dag 1

3

Stoppfrekvens

22%

20%

8%

48%

2%

Elevator + Intag
Inmatning
Hyvel
Ströläggning
Buntning

Stopptid

14%

10%

9%

61%

6%

Elevator + Intag
Inmatning
Hyvel
Ströläggning
Buntning



Bilaga 2 - Stopptidsanalays dag 2

Stopptid Felkod Stopptid Felkod
45 5 67 4
80 1 24 2
15 1 90 4

114 4 68 2
77 4 40 4

131 4 408 4
45 4 1328 4

263 3 35 2
20 4 25 2
65 4 18 2

103 4 18 2
210 1 5 4
280 4 37 2
54 4
40 2
90 4

2700 Rast
54 2
18 4
19 2
74 4
81 4
32 4
13 4

130 4
430 4
65 4
18 2
36 4
10 2
65 4
30 2
12 2
74 4
29 4

131 4
12 4
44 4
79 4
65 4
15 4
26 4

242 4 Felkod Förklaring
30 1 1 Elevator + Intag
14 2 2 Inmatning
38 2 3 Hyvel
32 2 4 Ströläggning

208 4 5 Buntning
27 2
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Bilaga 2 - Stopptidsanalays dag 2

Totalt Dag 2
Felkod Frekvens Total stopptid

1 4 335
2 18 519
3 1 263
4 37 4786
5 1 45

Info
Mätning startar: 08:03
Mätning slutar: 13:50
Tid för mätning (min): 347

Total stopptid: 8648 s
Varav planerad: 2700 s
Ej planerade stopp: 5948 s

Producerad dimension 19X38
Ställd matningshast. 250 m/min
Uppmätt matn.hast. 251 m/min

Stopptid % 42%
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Bilaga 2 - Stopptidsanalays dag 2

6

Stoppfrekvens

7%

29%

2%

60%

2%

1 - Elevator + Intag
2 - Inmatning
3 - Hyvel
4 - Ströläggning
5 - Buntning

Stopptid

6%
9%

4%

80%

1%

1 - Elevator + Intag
2 - Inmatning
3 - Hyvel
4 - Ströläggning
5 - Buntning



Bilaga 3 - Enkät

Företag Fråga
1 2 3 4 5 6 7

Södra 1 120 min 15 min Nej Nej Nej Nej **
Södra 2 30 min 5 min Nej Ja Ja Ja 88%
Södra 3 60 min 10 min Ja Nej Ja Nej 44%
Södra 4 30 min 20 min Ja Nej Ja Ja 33%
Södra 5
Södra 6 45 min 10 min Nej Ja Ja Nej 100%
Södra 7
Södra 8 60 min 5 min Nej Ja Ja Nej *
Södra 9 30 min 10 min Ja Ja Ja Ja 75%

Södra 10

Vida 1 45 min 15 min Nej Nej Nej Ja 40%
Vida 2 30 min 10 min Nej Nej Ja Nej 100%
Vida 3
Vida 4

ATA 1 45 min 10 min Nej Nej Ja Ja 35%

JGA

Möckelngruppen

* 1 per skift plus 1 ambulerande.
** 1 st
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Bilaga 3 - Enkät
1 Hur lång tid tar en ompostning (approximativt) där över-, under- och 

sidokuttrar byts? (Tid som avses är tid från att hyveln stannar till att full 
produktionshastighet kan återupptas)

2 Hur lång tid tar efterjusteringar och korrektionsinställningar?

3 Finns utrustning för optisk kontroll och mätning av kuttrars diameter och 
"tillstånd"?

4 Finns skrivet material med instruktioner för postningens genomförande 
tillgängliga?

5 Finns planerade ompostningar listade/beskrivna för hyveloperatörerna?

6 Finns information om lämpliga "recept" för matningshastigheter (TRP-band, 
hyvelinmatning etc.) tillgängligt för alla?

7 Hur stor andel av personalen i hyvelanläggningen kan utföra en ompostning (utan 
större problem)?

Enkät - Resultatsammanställning

1 Genomsnittlig tid för postning: 49 minuter, median 45 minuter
2 Genomsnittlig tid för efterjusteringar: 11 minuter, median 10 minuter

3
Optisk kontrollutrustning för skärande utrustning finns 
tillgängligt hos 30% av tillfrågade

4
Skrivna instruktioner om postningens genomförande finns 
tillgängligt hos 40% av tillfrågade

5
Planerade ompostningar finns listade/beskrivna för 
hyveloperatörerna hos 80% av tillfrågade

6
Maskindatarecept finns beskrivna och lättillgängliga för berörd 
personal hos 50% av tillfrågade

7 Andel av anställda som själva kan sköta en ompostning 56% i genomsnitt, median 40% 
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Bilaga 4 - Gantt-schema
GANTT-schema

Vecka V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23
Aktivitet M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F

Planering
Tidsstudieförberedelse

Syfte/mål-formulering
Litteraturstudieförberedelse

Mätningar
Tillgänglighetsstudie Chemwood

Stopptidsstudie Chemwood
Postningsstudie Chemwood

Postningsstudie referens
Kompletterande mätningar/studier

Intervjuer
Resultatsammanställning
Resultatanalys
Litteraturstudie
Rapportdisponering

Rapportskrivning
Inledning

Teori
Resultat

Analys och diskussion
Presentationsmaterial

PPT och PDF
Korrekturläsning
Opponering
Inlämningar

Råkopia
Slutversion
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Bilaga 5 - Mätblankett

Mätdag: Felkälla: Stopplängd (MMSS) Felkälla/Beskrivning Stopplängd (MMSS) Felkälla/Beskrivning

Mätare: 1 - Elevator + Intag

Mätblad: 2 - Inmatning

3 - Hyvel

4 - Transportband

5 - Retardationsband

6 - Ströläggning

7 - Bandning

8 - Paketbandning

Stopplängd (MMSS) Felkälla/Beskrivning
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