
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Skog- och träteknik 

 

Kartläggning och analys av 

driftstopp i sågverksindustrin 
 – Survey and analysis of stoppage in the sawmill 

industry 

 

 

 

Författare: Ludwig Björkman 

Handledare LNU: Peter Lerman 

Handledare företag: Mikael Engkvist 

Examinator LNU: Göran Peterson 

 

Datum: 2016-05-24 

Kurskod: 2TS90E, 15hp 

Ämne: Skog- och träteknik 

Nivå: Högskoleingenjör 

 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



 

 

 

 

  



III 

Sammanfattning 

Den svenska sågverksindustrin har traditioner som sträcker sig mer än femhundra år 

tillbaka i tiden. Redan på 1400-talet började sågverken uppföras efter Göta älv och i 

övriga Västsverige. Idag är sågverksindustrin en kraftigt konkurrensutsatt bransch 

som under flera års tid har dragits med dålig lönsamhet.  

För att uppnå lönsamhet krävs det att produktionsflödet används så effektivt som 

möjligt. Med effektivitet menas att produktionen sker med hög produktionstakt utan 

omfattande driftstörningar eller driftstopp.  

I denna fallstudie studeras driftstörningar vid ett stort svenskt sågverk. Syftet med 

studien är att analysera och kartlägga de bakomliggande orsakerna till ett par 

tidsomfattande driftstopp, samt lämna åtgärdsförslag på hur dessa förlustkällor kan 

begränsas. 

Studien visar att 15 % av den totala stilleståndstiden utgörs av att mellanlagret vid 

sorteringen är fullt. Den störst bakomliggande orsaken till att driftstoppet uppstår är 

att bandningsstationen vid paketeringen är en flaskhals i produktionen. För att 

reducera detta driftstopp bör företaget investera i en ny paketering, alternativt 

förbättra den bandningsstation som finns idag. Vidare visar studien att knappt 20 % 

av den totala stilleståndstiden utgörs av omställningsarbete av hyveln. De 

bakomliggande orsakerna till driftstoppet är dålig tillgänglighet av verktyg, defekter i 

utrustning samt bristande arbetsinstruktioner. För att reducera detta driftstopp bör 

hanterandet av verktyg omedelbart förbättras. Vidare bör defekter i utrustning 

repareras samt en arbetsbeskrivning upprättas. 

Studien påvisar dessutom en skillnad av stilleståndstid mellan skiftlagen, vilket kan 

betyda att sättet att planera och genomföra arbetet skiljer sig åt. Resultatet indikerar 

att stilleståndstiden kan reduceras genom kontinuerligt kompetensutveckling och 

standardiserade arbetsrutiner. 
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Summary 

The Swedish sawmill industry has traditions stretching more than five hundred years 

back in time. Sawmills begun to erect in the west of Sweden already in the 15th 

century. Today, the sawmill industry is a hard non-captive market, that has been 

unprofitable for years. Since the majority of the sawmills income comes from export, 

the market has been affected by the international state of the market.  

The purpose of this study is to analyze and identify the underlying causes of the 

planer’s downtime, and provide proposals on how the company can eliminate these 

sources of loss. 

The study shows that the stoppage called full in stock accounts for 15 % of the total 

downtime. The largest underlying cause that stoppage occurs is that the banding 

station at the packaging is a bottleneck in the production. To reduce the downtime 

called  full in stock, the company should invest in a new packaging station, or 

improve the banding station that is available today. Furthermore, the study shows 

that the stoppage called posting accounts for 19 % of the total downtime. The 

underlying causes of this stoppage is poor availability of tools, defects in the 

equipment and lack of work instructions. To reduce the downtime called mailing, the 

handling of tools should be improved immediately. Furthermore, defects in the 

equipment should be repaired and a job description drawn up.  

The study also demonstrates a difference of downtime between the shift teams. The 

result indicates that the stoppage time can be reduced by devoloping the operators 

competence. 
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Abstract 

Sågverksbranschen är kraftigt konkurrensutsatt och har under flera års tid dragits 

med lönsamhetsproblem. Syftet med studien är att analysera och kartlägga de 

bakomliggande orsakerna till ett par tidsomfattande driftstopp, samt lämna 

åtgärdsförslag på hur dessa förlustkällor kan begränsas. 

Studien visar att den bakomliggande orsaken till att mellanlagret vid sorteringen blir 

fullt är att bandningsstationen är en flaskhals i produktionen. Vidare visar studien att 

de bakomliggande orsakerna till omfattande omställningsarbete av hyveln är 

bristande tillgänglighet av verktyg, bristande arbetsinstruktioner samt defekter i 

utrustning. 

Nyckelord: Lönsamhet, Produktionsstörningar, Driftstopp, Sågverk, Hyvleri 
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Ordlista 

Fackverk: Fackverken fungerar som ett mellanlager efter 

hållfasthetsklassificeringen och lagrar virket innan paketläggaren tömmer 

facket.  

Fullt i fack: Den stopporsak som innebär att det är fullt i facken. 

Paketeringsstationerna måste således tömma minst ett fack innan hyveln åter 

kan sättas i produktion. 

Postning: Den omställning av hyveln som krävs för bearbetning av en ny 

produkt. Således är den tid som det tar att genomföra en postning densamma 

som ställtid.  

Recept: Benämning för en produkts specifika inställningar. Receptet laddas 

i samband med postning. 
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1. Inledning 

Den svenska sågverksindustrin har traditioner som sträcker sig mer än 

femhundra år tillbaka i tiden. Redan på 1400-talet började sågverken 

uppföras efter Göta älv och i övriga Västsverige. Att sågverken fick sin 

expansion i Västsverige har sannolikt sin förklaring i sjöförbindelserna med 

exportländerna Holland och England. Den svenska trävaruexporten var till 

en början starkt koncentrerad till Göteborg. (Nylinder & Fryk, 2013) 

Lindman (2005) skriver att enligt Heikerö (1996) lever de svenska 

industriföretagen i en skiftande omgivning där marknadsförhållandena 

ständigt omformas. Detta gäller även sågverksindustrin där kraven är höga 

för att kunna möta föränderliga konkurrensvillkor och bedriva en lönsam 

verksamhet. Fälldin (2009) skriver att enligt Skogsindustrierna är 

sågverksindustrin en typisk cyklisk bransch. Då majoriteten av sågverkens 

intäkter härstammar från export påverkas branschen stort av den 

internationella konjunkturen. Vidare riskerar efterfrågan att påverkas stort 

när byggkonjunkturen förändras i ett starkt köpkraftsland som England. För 

att sågverken ska kunna överleva i branschen är en fortsatt och ständig 

utveckling av produktionsprocessen en nödvändighet. 

Sågverksindustrin är en kraftigt konkurrensutsatt bransch som under flera 

års tid har dragits med dålig lönsamhet. För att över huvud taget uppnå en 

lönsamhet krävs en flexibel och högeffektiv produktion med en hög 

utnyttjandegrad på utrustning och personal. (Johansson & Lundgren, 2005) 

För att uppnå lönsamhet krävs det att produktionsflödet används så effektivt 

som möjligt. Med effektivitet menas att produktionen sker med hög 

produktionstakt utan omfattande driftstörningar eller driftstopp. (Lindman, 

2005) 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att analysera och kartlägga de bakomliggande 

orsakerna till ett par av hyvleriets mest tidsomfattande driftstopp, samt 

lämna åtgärdsförslag på hur dessa förlustkällor kan begränsas. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka är de bakomliggande orsakerna till driftstopp i sågverkens 

hyvlerier? 

 Hur kan dessa driftstopp åtgärdas? 
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1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer enbart behandla hyvel 3, VIDA Vislanda och därför 

tas ingen information eller data från andra sågverk i beaktande. I samråd 

med företaget kommer studien att avgränsas till hyvleriets två mest 

tidsomfattande driftstopp . Den data som samlas in och analyseras sträcker 

sig mellan tidsperioden 4 januari - 8 april 2016.  
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2. Företagsbeskrivning 

VIDA-koncernen består av 7 sågverk i Hästveda, Urshult, Vislanda, Alvesta, 

Hestra, Hjältevad och Borgstena. Ytterligare ett sågverk i Nössemark i 

Dalsland är under uppbyggnad och väntas vara i full drift under andra 

halvåret 2017. (VIDA, 2016) 

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med omkring 900 

anställda och en omsättning på 4 miljarder SEK/år. Produktionen består i 

huvudsak av konstruktionsvirke, varav cirka 85 % exporteras till Europa, 

USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker 

via koncernens egna försäljningsbolag VIDA Wood. Utöver försäljning av 

sågade trävaror omfattar verksamheten hustillverkning, 

emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning och biobränslehandel. 

Råvaran anskaffas huvudsakligen från privata skogsägare och införskaffas 

via det egna inköpsbolaget VIDA Skog.  

VIDA Vislanda är koncernens äldsta och största sågverk. Produktionen 

uppnår cirka 280 000 m
3
 sågad vara årligen, varav merparten av volymen 

hyvlas. Sedan 2008 har VIDA Vislanda en hyvel av märket Gilbert, med en 

maximal kapacitet på 1200 löpmeter per minut. Trots en modern utrustning 

upplever VIDA Vislanda en begränsning av produktionen just i detta 

produktionssteg. 

2.1 Virkesflödet genom hyvleriet 

Det uppsågade virket från sågverket passerar torkarna och i särskilda fall 

även justerverket innan det transporteras vidare till hyvleriet. Vid hyvleriet 

tas virket in i något av de två intagen, huvudintaget och klyvintaget. 

Arbetet inne på hyveln sker genom 2-skift med nio stycken personer i 

vardera skiftlag. Det första skiftet arbetar 05:25 - 14.00 måndag till fredag, 

och det andra skiftet arbetar 14.00 - 23.30 måndag till torsdag. Raster sker 

mellan 09:00 - 09:20, 12:00 - 12:10, 17:30 - 17:50 och 20:50 - 21:00. 

Flödesschemat i figur 1 beskriver produktionsprocessen, från det att 

truckföraren lämnar av virkespaketet på intaget tills att det hyvlade virket 

transporteras in i fackverket (Isaksson & Klitsch, 2010). Observera att 

virkets flöde från fackverk till paketering inte framgår i flödesschemat.  

Flödesschemat i figur 2 beskriver produktionsprocessen, från det att 

fackverket töms tills att truckföraren lyfter av virkespaketet från paketbanan. 
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Figur 1. Flödesschemat beskriver virkesflödet från intag till fackinmatning i fackverken. (Isaksson & 

Klitsch, 2010) 

 

Figur 2. Flödesschemat beskriver virkesflödet från fackverk till uttag. 



6 

Björkman 

2.2 Huvudintag 

Huvudintaget används till det virke som inte ska passera klyven innan det 

hyvlas, se figur 3. Efter att truckföraren har placerat virkespaketet på 

intagsbanan transporteras virkespaketen på en transportbana som leder fram 

till tilten. Transportbanan kan hantera fler än ett virkespaket åt gången och 

fungerar på så sätt även som en buffertbana, se figur 4. 

  

Figur 3. En truckförare lyfter av ett virkespaket på huvudintaget. 

  

Figur 4. Två virkespaket är på väg in på transportbanan. 
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2.2.1 Tilt och elevator 

Efter intagsbanan tar tilten vid och lyfter upp och tippar ned virkespaketet på 

transportkedjorna, se figur 5. Avströning av paketet sker i samband med att 

paketet tippas, genom att ett skot i taget följer med avdragskedjorna 

samtidigt som ströna faller ned på en undre strörem, se figur 6. 

Efter tilten passerar virket sex stycken jämndragningsrullar som drar virket 

jämnt i rotänden innan det faller ned i den första elevatorn. Därefter lyfts 

virket upp till nio stycken mindre jämndragningsrullar som drar virket jämnt 

i rotänden innan det faller ned i den andra elevatorn. Efter den andra 

elevatorn lyfts virket upp till ytterligare 7 stycken jämndragningsrullar som 

drar virket jämnt i rotänden inför försorteringen. Elevatorerna fyller stor 

funktion för att virket ska komma styckvis fram till försorteringen.  

 

Figur 5. Tilten lyfter upp ett virkespaket. 

 

Figur 6. Tilten tippar ned och ströar av ett virkespaket. 
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2.3 Klyvintag 

Klyvintaget används till det virke som ska passera klyven innan det hyvlas, 

se figur 7. Efter att truckföraren har placerat virkespaketet på intagsbanan 

transporteras virkespaketen på en transportbana fram till tilten. 

Transportbanan kan hantera fler än ett virkespaket åt gången och fungerar på 

så sätt även som en buffertbana, se figur 8. 

 

Figur 7. Klyvintaget. 

 

Figur 8. Tranportbanan som leder fram till tilten. 
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2.3.1 Tilt och klyv 

Efter intagsbanan tar tilten vid och lyfter upp och tippar ned virkespaketet på 

transportkedjorna, se figur 9. Avströning av paketet sker i samband med att 

paketet tippas, genom att ett skot i taget följer med avdragskedjorna 

samtidigt som ströna faller ned på en undre strörem. 

Efter tilten transporteras virket på transportkedjor som leder fram till de 

matningsrullar som drar virket in i klyven, se figur 10. Direkt efter klyven 

passerar virket ett slowdownbälte för att uppnå en lägre fart. Därefter 

transporteras virket en kort sträcka på en transportbana innan det faller ned 

på den kedjetransportör som kommer från huvudintaget och leder fram till 

försorteringen. 

 

Figur 9. Tilten vid klyvintaget. 

 

Figur10. Matningsrullarna som drar virket in i klyven. 
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2.4 Försortering 

Från något av intagen transporteras virket på kedjetransportörer fram till 

försorteringen, se figur 11. Vid försorteringen står den operatör som sköter 

hela flödet från huvudintaget till hyveln. Det är operatören vid 

försorteringen som ansvarar för registrering av stopporsak. Observera att 

klyvintaget styrs av ytterligare en operatör när det är i drift. 

Vid försorteringen märker operatören ut det virke som innehåller röta eller 

av någon annan anledning inte är lämpligt att hyvla. Efter sorteringen sitter 

en enstycksmatare som styckvis placerar virket på de medbringarkedjor som 

leder fram till hyveln. På medbringarbanan finns det en fuktmätare som 

mäter virkets fuktkvot och en vändare som vänder virket efter önskat val, se 

figur 12. Virket som uppmäter en för hög fuktkvot transporteras ut ur 

hyvleriet för omtorkning.  

Efter fuktkvotsmätarna på medbringarbanan finns det en lyftare som lyfter 

upp det undermåliga virket på en kedjetransportör som leder fram till 

slasken, se figur 13. Slasken är utformad som en lång kedjetransportör och 

leder fram till den rullbana som är belägen mellan paketläggaren och 

paketeringen.  

 

Figur 11. Kedjetransportörerna som transporterar virket fram till försorteringen. 

 

 

 



11 

Björkman 

 

 

Figur 12. Fuktkvotsmätare som är belägna vid försorteringen. 

 

Figur 13. Medbringarbanan som leder till hyveln respektive slasken. 
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2.5 Hyvelinmatning och hyvel 

Från försorteringen transporteras virket på en medbringarbana som övergår i 

en kurvtransportör och slutligen leder fram virket till hyvelinmatningen. 

Precis innan hyvelinmatningen finns ett antal kedjetransportörer som ser till 

att virket separeras innan det når valsarna som drar virket in i hyveln, se 

figur 14. Hyveln är av märket Gilbert från Kanada, se figur 15. 

 

Figur 14. Valsarna som drar virket in i hyveln. 

 

Figur 15. Hyveln. 
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2.5.1 Avsyningsinstrument 

Direkt efter hyveln är ett avsyningsinstrument placerat, se figur 16. VIDA 

Vislanda använder sig av avsyningsinstrumentet WoodEye, som är ett 

sorteringsverktyg som optiskt synar det virke som kommer ut från hyveln. 

Analysen som WoodEye gör påvisar om virket har såväl biologiska som 

mekaniska skador och är på så sätt en stor hjälp i klassificeringsarbetet. 

Efter att virket har passerat WoodEye transporteras det på en transportrem 

fram till fyra stycken slowdownbälten, se figur 17. Därefter landar virket på 

en kedjetransportör som övergår i en kurvtransport och slutligen leder fram 

virket till eftersorteringen. 

 

Figur 16. WoodEye är placerad direkt efter hyveln. 

 

Figur 17. Slowdownbälten är placerade efter hyveln. 
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2.6 Eftersortering 

Virket transporteras på en kurvtransport som leder fram till eftersorteringen, 

se figur 18. Eftersorteringen är beläget en våning högre upp än hyveln, där 

av är kurvtransporten som leder fram till eftersorteringen kraftigt vinklad 

uppåt.  

Vid eftersorteringen består den ordinarie arbetsuppsättningen av en operatör. 

Upplägget vid eftersorteringen är likt det upplägget som är vid 

försorteringen. En operatör märker ut det virke som anses vara undermåligt. 

Efter sorteringen sitter en enstycksmatare som styckvis placerar virket på de 

medbringakedjor som leder fram till den maskinella hållfasthetssorteringen, 

se figur 19. 

 

Figur 18. Kurvtransportören som leder fram till eftersorteringen. 

 

Figur 19. Medbringarbanan vid eftersorteringen. 
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2.6.1 Maskinell hållfasthetssortering 

Längs med medbringarbanan vid eftersorteringen är det placerat en maskin 

för hållfasthetssortering. VIDA Vislanda använder sig av en Precigrader, se 

figur 20. Precigrader består av en hammare som knackar till i ändträet på 

virket och på så sätt beräknar elasticitetsmodul och densitet, se figur 21. 

Precigrader sorterar sedan in virket i olika hållfasthetsklasser. 

 

Figur 20. Precigrader. 

 

Figur 21. Hammaren knackar till i ändträet på virket. 
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2.6.2 Trimmer 

Efter hållfasthetssorteringen i Precigrader jämnas virket mot ett anhåll innan 

det förs in i den första trimmern för kapning, se figur 22. Efter den första 

trimmern sitter det en lyftare som lyfter upp virket på en medbringarbana 

som leder till den tredje trimmern som är belägen en våning upp, se figur 23. 

Precis som inför den första trimmern jämnas virket mot ett anhåll innan det 

förs in i den tredje trimmern. 

Virket som inte lyfts upp på medbringarbanan till den tredje trimmern 

fortsätter att transporteras längs med medbringarbanan fram till den andra 

trimmen. Precis som inför den första och tredje trimmern jämnas virket mot 

ett anhåll innan det förs in i den andra trimmern. 

 

Figur 22. Anhållen inför den första trimmern. 

 

Figur 23. Lyftaren efter den första trimmern. 
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2.7 Fackverk 

Efter att virket har hyvlats och hållfasthetsklassificerats så transporteras det 

till fackverken. Fackverken är utformade som en lång kedjetransportör och 

fungerar som ett mellanlager, där varje fack lagrar en specifik produkt. 

Virket radas upp i facket tills facket är fullt och behöver tömmas av 

paketläggaren. Fackverken består av ett övre och undre fackverk som 

tillsammans bildar 18 fack. Både det undre och det övre fackverken är 

belägna under eftersorteringen, se figur 24. 

Virket som lyfts upp efter den första trimmern transporteras till 

fackinmatningen som för virket nedåt i höjdled och placeras i det nedre 

fackverket. Virket som inte lyfts upp efter den första trimmern transporteras 

till fackinmatningen som för virket nedåt i höjdled och placeras i det övre 

fackverket, se figur 25. 

 

Figur 24. Fackverken. 

 

Figur 25. Facktransportör och fackinmatning. 
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2.8 Paketläggare 

Både det undre och övre facksystemet töms genom att en tömningsklaff förs 

in mot facköppningen. Tömningsklaffen är konstruerad för att kunna 

transportera virket till de båda paketläggare som finns.  

Vid paketläggaren består den ordinarie arbetsuppsättningen av en operatör. 

När ett fack töms transporteras virket på kedjetransportörer fram till 

paketläggaren, se figur 26. Längs med kedjetransportörerna finns det en 

skotdelare som ser till att styckeantalet i varje skot blir rätt. Därefter placerar 

ett gaffelutskjut ett skot av virke på en pakethiss, se figur 27. Processen 

upprepas tills paketet har uppnått ett önskat antal lager och det är dags att 

ströa. Ströningen sker automatiskt genom att strökassetter placerade ovanför 

pakethissen förs ned och lägger ut önskat antal strö. När paketet är fullt förs 

pakethissen ned och placerar paketet på den rullbana som leder fram till 

paketeringen. Det finns ett par extra gafflar som ger operatören möjlighet att 

köra ut ytterligare ett antal skot direkt efter att pakethissen har hissats ned. 

På så sätt undviker operatören den stilleståndstid som annars uppstår i 

väntan på att pakethissen ska återgå till sitt ursprungliga läge. 

 

Figur 26. Ett fack från det undre fackverket töms. 

 

Figur 27.  Gaffelutskjutet placerar ett skot virke på pakethissen.  
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2.9 Paketering 

Efter att virkespaketet placerats på rullbanan transporteras det till 

paketeringen. I jämnhöjd med rullbanan som leder till paketeringen finns 

även den transportbana som leder ut slasken från försorteringen. Dessutom 

finns det en buffertbana som möjliggör att buffra paket från såväl slasken 

som fackverken.  

Vid paketeringen består den ordinarie uppsättningen av tre stycken 

operatörer. När virkespaketet kommer fram till paketeringen bandas det i en 

automatisk bandningsstation, se figur 28. Därefter transporters paketet på 

kedjetransportörer fram till huvningsstationen där det plastas in, se figur 29. 

Till sist transporteras paketet ut på en transportbana där en truckförare lastar 

av paketet. En pakethiss staplar virkespaketen på varandra, vilket gör att 

transportbanan rymmer flera paket, se figur 30. 

 

Figur 28. Bandningsstationen vid paketeringen. 
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Figur 29. Paketet plastas in vid huvningsstationen. 

 

Figur 30. Paketlyften staplar virkespaket på varandra. 
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3. Teori 

3.1 TPS och Lean production 

Med lean production  menas effektiv användning av ett företags resurser. 

Uttrycket har funnits med sedan 1988, då Krafcik (1988) myntade begreppet 

i samband med att amerikanska MIT
1
 genomförde en forskningsstudie mot 

bilindustrin. Idag används lean production inom flera verksamhetstyper och 

går i stora drag ut på att undvika alla former av slöseri. (Bergman & Klefsjö, 

2012) 

Lean production handlar om ett smidigt produktionsflöde. Målet ska uppnås 

genom ständiga förbättringar och eliminering av aktiviteter som inte anses 

skapa mervärde för kunden. (Perez-Toralla, Falzon & Morais, 2012)  

Olhager (2013) skriver att Womack & Jones (1996) diskuterar de fem 

grundläggande lean-principerna: värde, värdeflöde, balans, takt och 

perfektion. 

Den första principen värdet definieras av den slutgiltiga konsumenten. 

Vidare definieras värdeflödet som den mängd aktiviteter som det krävs för 

att en specifik produkt ska ta sig genom hela värdekedjan. Den tredje 

principen balans innebär att det krävs balans mellan de olika 

produktionsstegen för att skapa ett jämnt flöde. Principen takt innebär att det 

ska finnas en taktbaserad plan och principen perfektion innebär att 

ovanstående punkter ska göras till en ständig vana. (Womack & Jones, 

1996) 

Lean production har sina rötter långt tillbaka i den japanska 

tillverkningsindustrin. 1918 grundades Toyoda Spinning and Weaving 

Company, av Sakichi Toyoda. Toyoda utvecklade världens första ångdrivna 

vävstol, som dessutom kunde upptäcka brustna trådar och därefter 

automatiskt stanna. Hans uppfinning låg bakom principen jidoka - 

automation med mänsklig touch, som i ett  senare skede skulle visa sig bli en 

av de två grundpelarna i TPS
2
. 1937 grundades Toyota Motor Corporation, 

av Sakichis son Kiichiro. Kiichiro tog med sig konceptet som hans far hade 

utvecklat kring jidoka och kompletterade det med sin egen filosofi, just in 

time (JIT), som blev den andra grundpelaren i TPS. Efter andra världskrigets 

slut blev behovet av en effektiv tillverkning större än någonsin. Företaget för 

Toyota Motor Corporation gav i uppdrag åt en av sina unga ingenjörer, 

Taiichi Ohno, att öka företagets produktivitet. Ohnos uppdrag var att förena 

koncepten jidoka och just in time. Han åkte därför till USA för att studera 

biltillverkaren Fords omtalade produktionsmetoder, men fann istället 

inspiration någon helt annanstans. Ohno inspirerades av de amerikanska 

                                                 
1
 Massachusetts Institute of Technology 

2
 Toyota Production System 
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snabbköpen och hur kunderna plockade sina varor direkt från lagerhyllan, 

som lika fort igen fylldes på med nya varor. Efter att Ohno rest tillbaka till 

Japan utvecklade han samma idé  tillsammans med konceptet kanban, som 

är ett sätt att signalera materialbehov. Taiichi Ohno är den man som 

betraktas som arkitekten bakom TPS. (Olhager, 2013) 

3.1.1 Eliminering av slöseri - muda 

Olhager (2013) skriver att aktiviteter som inte skapar något värde för kunden 

benämns som muda, vilket betyder slöseri. Muda omfattar alla former av 

slöseri och organiseras efter sju stycken kategorier: överproduktion, väntan, 

onödiga transporter, onödig lagerhållning, onödiga rörelser, defekter och 

onödig tillverkning. 

Överproduktion uppstår när tillverkningen som sker är större än efterfrågan. 

Vidare uppstår väntan när personal, maskiner, verktyg eller liknande inte 

finns tillgängligt när det behövs. Onödiga transporter sker när produkter 

flyttas mellan olika arbetsstationer som istället borde kunna integreras eller 

lokaliseras med varandra. Onödig lagerhållning innebär att lagerhållningen 

är större än det absolut nödvändiga för att möta efterfrågan. Operatörer som 

hämtar material, verktyg eller utför ett arbete med bristande rörelseekonomi 

definieras som onödiga rörelser. Defekter definieras som fel i 

arbetsinstruktioner, maskiner eller verktyg. Komplexa aktiviteter som skulle 

kunna genomföras enklare med annan utrustning, lösning eller bearbetning 

definieras som onödig tillverkning. (Olhager, 2013) 

Bergman & Klefsjö (2012) skriver att det på senare år har tillkommit en 

åttonde punkt på listan över muda: onyttjad kreativitet hos medarbetare. 

Onyttjad kreativitet hos medarbetare definieras som förlust av tid eller 

potentiella förbättringar genom att inte lyssna till medarbetare och personal. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.1.2 Kanban 

Grunden för att uppnå flexibla och effektiva arbetsflöden är att rätt saker 

finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Inom lean production tillämpas kanban för 

signalera materialbehov. Kanbankortet är ett enkelt och tydligt redskap för 

att begära komponenter när de behövs. (Olhager, 2013) 

För att skapa ett "sug genom verkstaden" används ett kanbansystem. Kanban 

är ett signalsystem för att sätta igång en aktivitet. Vanligtvis består systemet 

av plastkort som signalerar behovet av en produkt, enhet, verktyg etc. 

(Bergman & Klefsjö, 2012)  
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3.1.3 Ständiga förbättringar - kaizen 

Den grundläggande filosofin för ständiga förbättringar benämns kaizen. 

Ingen process kan någonsin anses vara fullfärdig och det finns alltid 

utrymme för ständiga förbättringar. En central del i filosofin är att samtliga 

medarbetare inom organisationen söker efter förbättringar. Filosofin 

innefattar tydliga mål i vad som ska uppnås och hur förbättringsarbetet ska 

bedrivas. (Olhager, 2013) 

3.1.4 5 varför? 

Kaizen kräver att varje förbättring noggrant utvärderas innan genomförande. 

Konceptet med "5 varför?" tillämpas för att försäkra sig om att varje 

förbättring verkligen löser ett problem. För att identifiera grundorsaken till 

problemet ställs frågan "varför" minst 5 gånger. Ett exempel från Toyotas 

industri får illustrera hur "5 varför?" kan tillämpas i praktiken. Anta i 

exemplet att en oljepöl upptäcks på verkstadsgolvet. (Olhager, 2013) 

 Varför? Oljeläckage hos maskin. (åtgärd: maskinen behöver lagas) 

 Varför? En packning är sönder. (åtgärd: packningen behöver bytas) 

 Varför? Inköp av undermåliga packningar. (åtgärd: specifikationerna 

behöver ändras) 

 Varför? Inköp av den billigaste packningen. (åtgärd: inköpspolicyn 

behöver ändras) 

 Varför? Inköparnas belönas för kortsiktiga besparingar. (åtgärd: 

ändra inköpspolicy) 

3.1.5 Standardisering 

Ett standardiserat arbetssätt garanterar genomgående höga kvalitetsnivåer 

och håller uppe produktionstakten, samtidigt som det ger en bra 

utgångspunkt för arbetet med kaizen. Till stor del handlar standardisering 

om att endast använda pålitlig och välprövad teknologi som passar väl med 

personal och processer. (Olhager, 2013) 

3.1.6 5S 

Olhager (2013) skriver att 5S  bygger på fem stycken principer som syftar 

till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Principerna garanterar att 

varje person inom organisationen aktivt deltar i  det arbete som handlar om 

att hålla processerna så effektiva som möjligt. Ordning och reda på 
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arbetsplatsen gör det enklare att uppnå effektivitet. De fem principerna är: 

sortera, systematisera, städa, standardisera och säkra. 

Sortera innefattar en genomgång av det som finns på arbetsplatsen. Det som 

är nödvändigt ska behållas och resten ska tas bort. Systematisera innefattar 

att all utrustning ska finnas tillgänglig och ha fasta platser. Städa står för att 

det ska hållas rent och snyggt. Var och en ska ansvarar för sin utrustning och 

sitt område. Standardisera innebär att det ska finnas tavlor uppsatta som 

visar produktionsplan och produktionsuppföljning. Vidare ska det finnas 

färgkoder och materialrutor. Säkra innefattar att ovanstående punkter ska bli 

en vana. Det ska finnas regelbundna utbildningar, revisioner och ständiga 

förbättringar. (Olhager, 2013) 

3.1.7 Ställtidsreduktion och SMED 

Single Minute Exchange of Die, SMED är en ansats för att reducera 

ställtider till mindre än 10 minuter. Korta ställtider innebär förbättring av 

kvalitet, leveranser, kostnad och flexibilitet (Olhager, 2013). Metodiken 

illustreras i figur 31. 

I det första steget delas ställtiden upp i inre och yttre ställtid, det vill säga de 

aktiviteter som kräver att maskinen står stilla respektive de aktiviteter som 

kan utföras när maskinen fortfarande är i arbete. Nästa steg innefattar att 

konvertera inre ställtider till yttre ställtider, det vill säga att så mycket som 

möjligt av omställningen ska utföras medan maskinen fortfarande är i arbete. 

Det tredje och sista steget fokuserar på att reducera den inre ställtiden. För 

reduktion av den inre ställtiden krävs ofta olika slag av investeringar. 

(Olhager, 2013) 
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Figur 31. SMED-metodiken. (Shingo, 1985 & Olhager, 1985) 

Olhager (2013) skriver att det finns tre sätt att utnyttja ställtidsreduktion:  

 Minska beläggningsgrader i resurser - Ett lägre resursutnyttjande 

kan komma att leda till kortare led- och leveranstider. Detta genom 

att utnyttja förhållande mellan ledtider och kapacitetsutnyttjande. 

 Minska partistorlekarna - Mindre partistorlekar blir möjliga, 

eftersom kortare ställtid innebär lägre ställkostnad. Detta kan i sin tur 

leda till ett jämnare materialflöde och därmed också säkrare led- och 

leveranstider. 

 Öka produktionen - Lägg till fler produkter i systemet eller acceptera 

fler order. 

3.2 Flaskhalsar 

Vanligtvis benämns en flaskhals som den maskin som begränsar kapaciteten 

i ett produktionssystem. En flaskhals behöver nödvändigtvis inte vara en 

maskin, utan kan likaväl vara en specifik produkt, marknad eller tillgång till 

råmaterial. (Olhager, 2013) 

Varje hanterbart system har och måste ha begränsningar, det vill säga 

flaskhalsar. Utan begränsningar blir systemet inte hanterbart. Varje system 

har minst en begränsning och vanligtvis mer än så. Det gäller att identifiera 

den centrala begränsningen och därefter anpassa de övriga mindre 

begränsningarna efter den. (Goldratt, 1993)  
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I varje flöde finns det flaskhalsar, där den flaskhals som ger det sämsta 

genomflödet kommer att påverka systemets totala genomloppstid. Det är 

viktigt att fokusera förbättringsåtgärder till denna flaskhals. (Berman & 

Klefsjö, 2012) 

Det är oerhört viktigt att förbättra flaskhalsen. Med förbättring menas att öka 

flaskhalsens kapacitet, vilket i sin tur medför ökad kapacitet för hela 

produktionsflödet. (Betterton & Silver, 2011) 

Eftersom det är flaskhalsen som begränsar produktionen finns det ett behov 

av att öka dess kapacitet.  Ökar flaskhalsens kapacitet kan även övriga 

resurser i produktionen utnyttjas mer, vilket innebär en ökning av hela 

systemets kapacitet. Följden blir att fler enheter tillverkas samtidigt som 

tillverkningskostnaden per tidsenhet sjunker. (Olhager, 2013) 

I figur 32 illustreras en flaskhals i ett produktionsflöde. I illustrationen är det 

maskin C som är en flaskhals. 

 

Figur 32. Illustration av en flaskhals. 

I de flesta fall upplevs en flaskhals som är placerad tidigt i produktionsflödet 

"enklare", än en flaskhals som är placerad sent. Principen är att skapa ett 

"sug genom verkstaden", vilket innebär att resurserna längs med flödet 

successivt ökar. (Olhager, 2013) 

3.2.1 Eliminering av flaskhalsar 

Eftersom flaskhalsen begränsar kapaciteten är det viktigt att den utnyttjas till 

fullo. Flaskhalsen får aldrig bli stillastående, utan material måste hela tiden 

finnas tillgängligt för bearbetning. Dessutom bör det material som ska 

bearbetas i flaskhalsen vara kvalitetskontrollerat, eftersom det är direkt 

slöseri om flaskhalsen bearbetar material som ändå ska kasseras. Flaskhalsen 

ska vara den styrande resursen i en produktion och övriga resurser ska 

anpassa sig efter flaskhalsens kapacitet. (Olhager, 2013) 

Olhager (2013) skriver att det finns en metodik för att identifiera och 

utveckla flaskhalseliminering: 

 Identifiera de begränsningar/flaskhalsar som finns i systemet 
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 Besluta hur systemets begränsningar/flaskhalsar ska utnyttjas 

 Underordna allt annat i systemet till detta beslut 

 Utöka kapaciteten hos de begränsningar/flaskhalsar som finns 

 När en begränsning/flaskhals har eliminerats, börja åter om från 

första punkten  

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) skriver Modig & Åhlström (2011) att en 

viktig förbättringsåtgärd är att minska variationen. Ett jämnt flöde och liten 

variation resulterar i att enheterna rör sig bra och "ostört" genom 

värdeflödet.  

Takttid är ett begrepp i flödeseffektivitet och benämns vanligtvis som 

systemets "hjärtslag". Taktiden kan definieras som den maximala 

tillverkningstiden per enhet vid produktionen. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Theory of constraints, även kallad begränsningsteorin bygger på att man ska 

försöka balansera flödet istället för att balansera kapaciteterna. Enligt 

begränsningsteorin bör man acceptera att det finns obalanser i kapacitet och 

istället lägga fokus på var i systemet som begränsningarna finns. Strävan ska 

alltid vara att utnyttja flaskhalsen så mycket som möjligt och förhindra att 

det uppstår produktionsstörningar i denna sektion. Det övriga systemet bör 

underordnas efter den trånga sektionen. (Jonsson & Mattsson, 2011)   

3.3 Postning och fullt i fack 

I en stopptidsanalys i hyvel 3, VIDA Vislanda genomförd av Isaksson & 

Klitsch (2010), diskuteras orsakerna till driftstopp samt möjliga 

förbättringsåtgärder. 

De operatörer som genomför postningar måste vara medvetna om att 

företaget förlorar dyrbar produktionstid i samband med postning. Vid 

postningar ska operatörerna har varsitt ansvarsområde och det är viktigt att 

en enskild operatör aldrig ansvarar för alla inställningar av hyveln. För att 

minska stilleståndstiden, ska så mycket som möjligt av postningsarbetet 

genomföras medan produktionen fortfarande är i drift. Ställtiden kan 

reduceras genom att producera större serier av de olika dimensionerna. 

(Isaksson & Klitsch, 2010) 

Stopporsaken fullt i fack kan uppstå efter en postning, på grund av att två 

olika dimensioner längdsorteras och det krävs fler fack än vad som är 

tillgängligt. Driftstoppet kan dessutom bero på problem vid paketläggaren 

eller paketeringen. Vid hög belastning borde den extra paketläggare som 

finns på plats utnyttjas. Driftstoppen kan reduceras genom att producera 



28 

Björkman 

större serier och på så sätt uppnå längre tid mellan dimensionsbytena. 

(Isaksson & Klitsch, 2010) 

Figur 33 visar den procentuella andelen av de största stopporsakerna. 

Driftstoppen postning och fullt i fack, utgör 12 % respektive 8 % av den 

totala stopptiden. (Isaksson & Klitsch, 2010) 

 

Figur 33. Procentuella andelen av de största stopporsakerna. (Isaksson & Klitsch, 2010) 

I en produktivitetsanalys i hyvelanläggningen vid Chemwood AB i Alvesta 

genomförd av Karlsson & Ström (2008), diskuteras orsakerna till driftstopp 

samt möjliga förbättringsåtgärder.  

De operatörer som genomför postningar borde ha en stor förståelse för 

vikten av en kort ställtid. Den specifika data kring postningen och aktuella 

körscheman ska presenteras på anslagstavlor och på andra lämpliga ställen 

runt om i produktionen. Det bör dessutom finnas utbildning i 

postningsarbetet, för att fler operatörer ska kunna genomföra arbetet. Hyveln 

och dess omgivning ska vara hel och ren och det ska vara god ordning på 

verktygstavlor och på arbetsbänkar. Alla verktyg som krävs för 

genomförandet av arbetet ska vara lättillgängliga. (Karlsson & Ström, 2008) 

För att minska risken av att något moment uteblivs, bör en enskild operatör 

genomföra hela postningen. Alternativ kan hyveln delas in i sektioner, där 

arbetet delas upp sektionsvis mellan de operatörer som utför 

postningsarbetet. Det bör dessutom finnas instruktioner i skriftlig form för 

att underlätta genomförandet av en postning. (Karlsson & Ström, 2008) 
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4. Metod 

4.1 Fallstudien som forskningsmetod 

Fallstudier är en vetenskaplig metod som kan tillämpas för att systematiskt 

studera en specifik händelse. Metoden är att föredra när ett aktuellt eller 

nutida händelseförlopp ska studeras och det inte är möjligt att manipulera 

relevanta variabler. Fallstudiers speciella fokus skiljer sig en del från andra 

undersökningsansatser och gör den särskilt lämpad för praktiska problem. 

(Merriam, 1988) 

4.1.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Fallstudier kan vara av kvalitativ och kvantitativ art. Båda metoderna är lika 

användbara i fallstudier och har som gemensamt syfte att ge en bättre 

förståelse för det studerade problemet. Kvalitativa fallstudier skiljer sig från 

kvantitativa fallstudier genom att fokusera på insikt, upptäckt och tolkning 

snarare än på hypotesprövning. Kvalitativa metoder behandlar beskrivningar 

och data genom observationer, medan kvantitativa metoder behandlar siffror 

och mätbara variabler. (Merriam, 1988) 

I den här studien används en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder för insamling och analys av data. Att tillämpa såväl kvalitativ som 

kvantitativ forskning ger studien en bred variation. Den kvalitativa metoden 

utgör grunden i arbetet i form av observationer och intervjuer. Även 

kvantitativa metoder tillämpas i form av insamlad produktionsdata från 

sågverkets stopptidsregistrering.  

4.2 Insamling av data 

Datainsamling kan delas upp i sekundär data och primär data. Sekundär data 

innefattar redan befintlig information, medan primär data innefattar 

information som samlas in för den egna studien. (Sörqvist, 2004) 

Datainsamlingen kommer i stor utsträckning utgöras av fältarbete, 

observationer och intervjuer, så kallad primär data. Datainsamlingen består 

dessutom av dokumentstudier från sågverkets stopptidsregistrering, så kallad 

sekundär data.  

4.2.1 Dokumentstudier 

Dokumentstudier innefattar skriftliga källor som forskaren använder i sin 

datainsamling. Den stora fördelen med dokument är att de vanligtvis inte 
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kostar forskaren något och rymmer information som skulle innebära stor 

arbetsinsats för forskaren att samla in på egen hand. (Merriam, 1988)  

I den här studien består dokumentstudierna av statistisk produktionsdata som 

hämtas från sågverkets stopptidsregistrering. Produktionsdata ger kvantitativ 

information och skapar en historisk förståelse för problemet. Även tidigare 

gjorda undersökningar inom ämnet studeras. Produktionsdatan hanteras och 

analysera i Microsoft Office Excel. 

4.2.2 Observationer 

Till skillnad från intervjuer, så ger observationer möjlighet till datainsamling 

även när deltagarna inte kan eller vill samtala om det ämne som studeras. 

Som observatör är det viktigt att vara relativt passiv och "osynlig". Det är 

viktigt att de observerade människorna känner sig väl till mods och inte mår 

dåligt över situationen. (Sörqvist, 2004) 

I den här studien tillämpas observationer som en del av datainsamlingen, 

genom att studera operatörernas miljö, arbetsmönster, samspel, frekvens och 

varaktighet. Informationen registreras genom anteckningar och i specifika 

fall videokamera. 

4.2.3 Intervjuer 

Forskarens vill med en intervju få fram information som inte iakttas, 

exempelvis känslor, tankar och avsikter. Syftet med intervjuer är att kunna 

inta en annan människas perspektiv och således få fram information som 

annars inte vore möjligt. (Merriam, 1988) 

I den här studien tillämpas intervjuer som ett komplement till observationer. 

Intervjuerna är relativt oförberedda och öppna för att på bästa sätt komma åt 

de intervjuade personernas sätt att se på saker och ting. Informationen 

registreras huvudsakligen genom anteckningar, och i de fall som den 

deltagande givit sitt medgivande även genom bandupptagning. Intervjuerna 

med operatörerna är anonyma och sker i enrum. Omfattningen av 

intervjuerna varierar mellan 30 - 60 minuter per intervju. 

4.3 Analys av data 

Analys av data kan beskrivas som den process som går ut på att skapa 

mening av informationen. För att förhindra att få fram information som är 

diffus och irrelevant krävs det att undersökningen redan i ett tidigt skede har 

en tydlig avgränsning. (Merriam, 1988) 
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Under studiens gång görs det kontinuerliga analyser av den information som 

samlas in från dokumentstudier, observationer och intervjuer. Utan en 

kontinuerlig analys finns risken att i slutfasen inneha mängder av oklar 

information, som antingen är en upprepning av den information som redan 

finns eller är allt för omfattande för att den ska kunna analyseras. För att 

förenkla sammanställning och analys av data organiseras informationen 

utifrån de personer som intervjuas och observeras samt de dokument som 

studeras. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Intern validitet handlar om frågan hur väl resultatet stämmer överens med 

verkligheten. Hög intern validitet innebär att forskaren studerar och mäter 

det som han eller hon tror sig mäta, samt att han eller hon fångar de resultat 

som verkligen finns. Extern validitet handlar om hur pass generaliserbara 

resultaten är. Det finns en antal olika strategier för att säkerhetsställa 

validiteten. En strategi för att öka resultatets validitet är att göra upprepade 

observationer av samma företeelse. Ytterligare än strategi är att genomföra 

"horisontell" granskning och kritik, det vill säga att kollegor involveras och 

ger synpunkter på resultatet. (Merriam, 1988) 

I den här studien tillämpas ovan nämnda strategier för att öka resultatets  

validitet. För att kunna generalisera och dra slutsatser sker upprepade 

observationer av samma företeelse. Även "horisontell" granskning och kritik 

tillämpas. I det här fallet är det handledare från såväl företaget som 

Linnéuniversitetet i Växjö som ger kommentarer och synpunkter på 

resultatet. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. En 

undersökning med hög reliabilitet får samma resultat vid upprepning av 

försöket, oavsett vem som utför undersökningen. Triangulering är en teknik 

som är viktig att använda sig av för att försäkra sig om att resultatet har en 

hög reliabilitet. Triangulering innebär att forskaren använder sig av flera 

olika metoder för insamling och analys av data. Triangulering stärker såväl 

reliabiliteten som den inre validiteten. (Merriam, 1988) 

I den här studien tillämpas triangulering för att öka resultatets såväl 

reliabilitet som inre validitet. Att studien till viss del består av kvantitativ 

data i form av sågverkets stopptidsregistrering höjer reliabiliteten.   

Reliabilitet och validitet har ett tydligt samband under forskningens gång. 

Fokus bör läggas på den inre validiteten, snarare än reliabiliteten. Det är 

omöjligt att ha en intern validitet, utan att reliabilitet, därför genererar en 

stärkning av den inre validiteten även i att reliabiliteten ökar. (Merriam, 

1988) 
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5. Resultat 

5.1 Dokumentstudier 

Genom analys av sågverkets stopptidsregistrering framkom att driftstoppet 

fullt i fack utgör 15 % av den totala stopptiden, se figur 34.  

 

Figur 34. Visar hur stor del av den totala stopptiden som utgörs av fullt i fack. 

Genom vidare analys av sågverkets stopptidsregistrering framkom att 

driftstoppet postning utgör 19 % av den totala stopptiden, se figur 35. 

 

Figur 35. Visar hur stor del av den totala stopptiden som utgörs av postning. 

Ytterligare analys av sågverkets stopptidsregistrering visar när på dygnet 

som det sker flest stopptidsminuter fullt i fack, se figur 36. Flest 

stopptidsminuter sker mellan klockslagen 19:30-20:30 och minst 

stopptidsminuter sker mellan klockslagen 14:30-15:30. 
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Figur 36. Visar när på dygnet som flest stopptidsminuter fullt i fack sker. 

5.1.1 Jämförelse skiftlag 

Genom analys av sågverkets stopptidsregistrering framkom skiftlagens 

fördelning av stopptid fullt i fack, se figur 37. Skiftlag 1 står för 34 % av 

stopptiden och skiftlag 2 står för 66 % av stopptiden. 

 
 

Figur 37. Visar fördelning mellan skiftlagen av stopptidsminuter fullt i fack 

Genom vidare analys av sågverkets stopptidsregistrering framkom 

skiftlagens fördelning av stopptid postning, se figur 38. Skiftlag 1 står för 44 

% av stopptiden och skiftlag 2 står för 56 % av stopptiden. 
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Figur 38. Visar fördelningen mellan skiftlagen av stopptid postning. 

5.2 Intervjuer och observationer 

Överlag anser samtliga tillfrågade operatörer att företaget värdesätter deras 

kunskap och kompetens. Operatörerna känner att de har rätt att komma med 

förbättringsförslag och synpunkter ifall det är något i produktionen som inte 

fungerar. Samtliga tillfrågade operatörer känner sig hörda.  

Däremot anser inte de tillfrågade operatörerna att det bedrivs ett 

kontinuerligt förbättringsarbete för att hantera driftstoppen fullt i fack och 

postning på ett bättre sätt. 

5.2.1 Paketläggare 

Vid paketläggaren arbetar det en operatör. Det finns inga regler på när 

operatören ska bli avbyten från sin arbetsuppgift, utan det sker efter samspel 

operatörerna emellan.  

I hyvelanläggningen finns det två fungerande paketläggare, varav endast en 

av dem dagligen används i produktion. Skiftledarna bekräftar att det från 

början var tänkt att båda paketläggarna skulle vara i drift och att det även 

skulle finnas ytterligare en paketeringsstation. Det finns en gjuten räls i 

grunden där det var tänkt att den andra banan skulle vara belägen. Sett till 

dagens produktion ser de tillfrågade operatörerna ingen mening i att ha båda 

paketläggarna i bruk. De tillfrågade operatörerna ser inte dagens 

paketläggare som ett problem i produktionen eller en direkt orsak till att fullt 

i fack  uppstår.  

De extra par gafflar som finns fungerar inte som de ska och har enligt en 

tillfrågad operatörer inte fungerat under väldigt lång tid. Enligt den 

tillfrågade operatören försvårar defekten arbetet. 
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Vid särskilda produkter kan paketläggaren vara orsaken till driftstopp. Det 

handlar framför allt om korta längder, som först klyvs i hyveln och därefter 

kapas i trimmern, vilket resulterar i att fackverken snabbt fylls. Ett 

virkesstycke blir således till fyra virkesstycken. Även vid körning av 

produkter som paketeras i halvpaket kan paketläggaren har svårt att hinna 

med. Paketläggaren hinner inte tömma ut facken lika fort som facken fylls. 

Vid sådana körningar brukar båda paketläggarna vara i drift och på så sätt 

undviks driftstopp.  

5.2.2 Paketering 

Vid paketeringen arbetar det tre operatörer. Det finns ingen regel när de tre 

operatörerna ska bli avlösta från sina arbetsuppgifter, utan det sker efter 

samspel operatörerna emellan.  

Orsaken till att driftstoppet fullt i fack uppstår beror i de allra flesta fall på 

att paketeringen inte hinner med. Operatörerna som arbetar vid 

huvningsstationen tvingas ofta stå och vänta på att paketet ska komma från 

bandningsstationen. Den rullbana inklusive buffertbanan som leder fram till 

paketeringen är ofta full, vilket resulterar i att även paketläggaren tvingas stå 

stilla. En av de tillfrågade operatörerna menar att det ligger för stort fokus på 

att köra så mycket genom hyveln som möjligt. Till sist blir det tvärstopp vid 

paketeringen och då krävs det upp till 40 minuters upprensningsarbete innan 

produktionen kan starta igen.  

Ett vanligt fel som uppstår vid paketeringen är att bandningsmaskinen 

bandar virkespaketet flera gånger om. Det händer även att 

bandningsmaskinen inte bandar virkespaketet över huvud taget. Enligt de 

tillfrågade operatörerna är bandningsstationen ett väldigt stort problem i 

produktionen. Det har funnits funderingar från företaget på att utöka 

bandningsstationen, men det har inte blivit verklighet.  

Ett annat vanligt fel är att ströna antingen är för korta eller för långa. Strö 

som är för korta innebära att virkespaketet rasar vid paketeringen, medan 

strö som är för långa innebär att operatörerna tvingas slå av ströna med en 

hammare. De tillfrågade operatörerna menar att de har fått problem med 

axlar och nacke på grund av detta arbetsmomentet. Ytterligare fel som 

uppstår vid paketeringen är att paketlyften tappar räkningen på antal paket, 

vilket resulterar i att det blir problem på transportbanan som leder till 

utlastningen.  

De tillfrågade operatörerna tror själva att en förbättring av dagens 

bandningsstation skulle reducera driftstoppet fullt i fack. Operatörerna får 

medhåll av skiftledarna för vardera skift som även de anser att 

bandningsstationen är en flaskhals i systemet. 
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5.2.3 Postning 

Postningar genomförs vanligtvis av den operatör som arbetar vid 

försorteringen. Vid mer omfattande postningar är även skiftledaren 

närvarande.  

Under tiden en postning genomförs, så arbetar resterande operatörer med 

andra uppgifter. Paketläggaren och paketeringen arbetar med att tömma 

fackverken och den operatör som sitter vid eftersorteringen har som uppgift 

att ställa in Precigrader, samt lägga in order i systemet.  

Enkla breddjusteringar genomförs av endast en operatör. Större postningar 

utförs alltid av två operatörer och det händer att även en  tredje operatör är 

närvarande och hjälper till. Den operatör i skiftlag 1 som ska genomföra 

enkla breddjusteringar på egen hand är fortfarande under upplärning, därför 

inträffar det att två operatörer är närvarande även under dessa omställningar. 

I dagsläget finns det två operatörer i skiftlag 2 och endast en i skiftlag 1 som 

kan genomföra en postning fullt ut. För tillfället finns det en extrainsatt 

operatör på skiftlag 1 som även han kan genomföra en postning på egen 

hand. Utöver dessa personer finns det ingen annan i skiftlaget som kan 

genomföra en postning fullt ut.  

Det är skiftledaren i skiftlag 1 som på egen hand står för upplärning av den 

operatör som senare ska kunna genomföra postningar på egen hand. Enligt 

skiftledaren är det framför allt den praktiska förståelsen för hur hyveln 

fungerar som försvårar inlärningsprocessen. Skiftledarna för respektive 

skiftlag menar dessutom att den receptlista som finns idag är svårförståelig 

och försvårar inlärningsprocessen. I dagsläget är flera recept döpta till 

liknande namn och det är svårt för operatörerna att lokalisera sig i 

receptlistan. 

Det finns ingen bestämd arbetsfördelning eller arbetsmetod för hur 

postningarna ska genomföras. Arbetsfördelning och arbetsmetod skiljer sig 

beroende på vem som utför postningen och hur omfattande postningen är. I 

dagsläget finns det ingen arbetsbeskrivning eller checklista på de moment 

som ska genomföras vid postning. 

De handverktyg som används vid postning är uppmärkta och förvaras inne i 

hyvelrummet. Operatörerna anser att hanteringen av handverktyg fungerar 

mycket bra. Resterande verktyg så som kuttrar och fräsar placeras direkt 

utanför hyvelrummet på golvet. Det finns dubbla uppsättningar av samtliga 

verktyg. De tillfrågade operatörerna anser att hanteringen av dessa verktyg 

inte fungerar tillräckligt bra. Det finns ett tydligt missnöje hos operatörerna 

som anser att personen som ansvarar för slipning av verktyg inte utför ett 

tillräckligt bra arbetet. En av de tillfrågade operatörerna beskriver att en 

postning som i vanliga fall tar 30 minuter att genomföra, riskera att dra ut på 

tiden till 60 minuter, på grund av att ett verktyg inte finns tillgängligt.  
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I dagsläget är det en person som ansvarar för slipning av verktyg. Personen 

som ansvarar för slipning ansvarar dessutom för pannan på sågverket och är 

den enda personen på företaget som behärskar sliptekniken fullt ut.  

Till skillnad från kuttrar och fräsar, så slipas inte klingor på plats, utan 

skickas iväg för slipning. 

Vid demontering av klingan kan det inträffa att den fastnar på axlarna, det 

vill säga att klingan inte går att frigöra. Enligt de tillfrågade operatörerna är 

detta inte vanligt förekommande, men när det väl händer riskerar det att bli 

väldigt tidsödande. Att klingan över huvud taget fastnar beror enligt 

operatörerna på att axlarna inte är tillräckligt rengjorda.  

I dagsläget finns det funktioner på hyveln som inte längre fungerar. När ett 

recept laddas ska sidotryckarna per automatik ställa in sig efter den produkt 

som ska köras. Denna funktion har genom åren gått sönder, vilket innebär att 

den operatör som genomför postningen tvingas ställa in sidotryckarna 

manuellt. Inställning av sidotryckarna tar ett par minuter för operatörerna att 

genomföra. De tillfrågade operatörerna är ense om att postningen vore 

enklare att genomföra om denna funktion fungerade. 
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6. Analys 

6.1 Dokumentstudier 

I en jämförelse mellan resultatet som presenteras i kapitel 5.1 och den 

stopptidsanalys som tidigare är genomförd på företaget, se kapitel 3.3, har 

den procentuella andelen stopptidsminuter fullt i fack och postning ökat med 

7 procentenheter vardera. 

Figur 36 visar att flest stopptidsminuter fullt i fack uppstår 6-8 timmar in på 

respektive skift. Under det första skiftet sker flest stopptidsminuter i 

tidsperioden 12:30 - 13:30, vilket är efter rasten. Under det andra skiftet sker 

flest stopptidsminuter i tidsperioden 19:30 - 20:30, vilket är innan rasten. 

Rasten borde under en kortare tidsperiod senareläggas eller tidigareläggas, 

för att sedan kunna utvärdera om när rasten äger rum över huvud taget har 

en inverkan på stopptiden fullt i fack. 

6.1.1 Jämförelse skiftlag 

Figur 37 visar att skiftlag 2 står för majoriteten av driftstoppen fullt i fack. 

Figur 38 visar att det även är skiftlag 2 som står för majoriteten av 

stopptidsminuterna postning. Orsaken skulle möjligen kunna bero på en 

skillnad i kompetens eller erfarenhet hos de olika skiftlagen. För att reducera 

driftstoppen fullt i fack och postning krävs det att kompetens och erfarenhet 

hos operatörerna fördelas jämnare mellan skiftlagen. Företagets strävan bör 

vara att de två skiftlagen presterar lika bra. 

6.2 Intervjuer och observationer 

Det bör anses positivt att operatörerna känner sig hörda och att företaget 

värdesätter deras kunskap och kompetens. Företaget bör i sitt vidare 

förbättringsarbete nyttja operatörernas kompetens. 

I dagsläget upplever inte operatörerna att det bedrivs ett kontinuerligt 

förbättringsarbete för att hantera driftstoppen fullt i fack  och postning på ett 

bättre sätt. I dagsläget finns inga tydligt uppsatta mål i vad som ska uppnås 

och hur förbättringsarbetet ska bedrivas för att reducera driftstoppen fullt i 

fack och postning. Att operatörerna inte upplever ett kontinuerligt 

förbättringsarbete kan bero på att det helt enkelt inte bedrivs något 

förbättringsarbete eller att företaget inte involverar operatörerna i det 

förbättringsarbete som bedrivs. Enligt teorierna, se kapitel 3.1.3, bör ett 

kontinuerligt förbättringsarbete bedrivas. För ett kontinuerligt 

förbättringsarbete krävs det att samtliga medarbetare inom organisationen 

ständigt söker efter förbättringar. Det bör finnas tydliga mål i vad som ska 

uppnås och hur förbättringsarbetet ska bedrivas. 
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6.2.1 Paketläggare 

Enligt teorierna, se kapitel 3.1, bör det finnas kontinuerliga rotationer på 

operatörer och arbetsuppgifter för att skapa balans och ett jämnt flöde. 

Således bör det finnas fasta tider på när en operatör ska bli avbyten från sin 

arbetsuppgift.  

I dagsläget är paketläggaren inte en trång sektion i systemet, men riskerar att 

bli om det vidtas förbättringsåtgärder vid paketeringen. Enligt teorierna, se 

kapitel 3.2.1, bör en flaskhals utnyttjas till fullo. För den händelse att 

paketläggaren blir en flaskhals, så finns det möjlighet att använda båda 

paketläggarna i produktion och på så sätt eliminera flaskhalsen. 

Enligt teorierna, se kapitel 3.1.1, ska defekter hos utrustning elimineras. De 

extra par gafflar som finns vid paketläggaren bör därför repareras. För den 

händelse att paketläggaren blir en flaskhals är det än mer viktigt att 

utrustningen fungerar som den är tänkt att göra. För att försäkra sig om att 

liknande problem inte uppstår igen bör anledningen till varför gafflarna inte 

fungerar utredas. En anledning till att gafflarna inte fungerar kan tänkas bero 

på att utrustningen inte håller för de påfrestningar som den utsätts för. Enligt 

teorierna, se kapitel 3.1.4, bör konceptet 5 varför? tillämpas för att 

identifiera grundorsaken till att gafflarna går sönder. Enligt teorierna, se 

kapitel 3.1.5, är det viktigt att enbart använda välprövad och välkänd 

teknologi. 

6.2.2 Paketering 

Enligt teorierna, se kapitel 3.1, bör det finnas kontinuerliga rotationer på 

operatörer och arbetsuppgifter för att skapa balans och ett jämnt flöde. 

Således bör det finnas fasta tider på när en operatör ska bli avbyten från sin 

arbetsuppgift.  

Paketeringen och i synnerhet bandningsstationen är en trång sektion i 

systemet, det vill säga en flaskhals. Enligt teorierna, se kapitel 3.2  är det 

viktigt att fokusera på förbättringsåtgärder till systemets flaskhalsar. 

Bandningsstationen är den störst bakomliggande orsaken till att driftstoppet 

fullt i fack uppstår. Enligt teorierna, se kapitel 3.2.1, bör fokus vara på att 

utnyttja flaskhalsen till fullo, det vill säga att flaskhalsen aldrig behöver stå 

still. Övriga resurser i hyvleriet bör anpassa sig efter paketeringen och i 

synnerhet bandningsstationens takttid. För att reducera driftstoppet fullt i 

fack bör det prioriteras en investering i en ny paketering, alternativt en 

förbättring av den bandningsstation som finns idag. 

I dagsläget finns det ett för stort fokus på att så stora volymer som möjligt 

ska igenom hyveln på så kort tid som möjligt. Till sist riskerar det att bli 

tvärstopp vid paketeringen vilket resulterar i ett tidsödande driftstopp. Det är 

viktigt att operatörerna blir medvetna om att övriga resurser ska anpassa sig 
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efter paketeringen och i synnerhet bandningsstationen takttid. Operatörerna 

bör bli medvetna om att en förlorad timme för flaskhalsen är en förlorad 

timme för hela systemet. 

Enligt teorin, se kapitel 3.1.1, ska bristande rörelseekonomi elimineras. Strö 

som är för långa tvingas operatörerna slå av med en hammare. Som ett 

resultat av bristande rörelseekonomi har flera operatörer fått problem med 

axlar och nacke. Arbetsmoment bör omedelbart plockas bort och ersättas av 

en ströknackare. 

6.2.3 Postning 

Enligt teorierna, se kapitel 3.1.7, bör SMED-metodiken tillämpas för att 

reducera ställtider. Vidare enligt teorierna, se kapitel 3.3, är det viktigt att 

operatörerna som utför postningsarbetet är medvetna om att företaget 

förlorar dyrbar produktionstid i samband med postning. 

I dagsläget finns det för få personer på respektive skift som kan genomföra 

en postning på egen hand. För den händelse att operatören som ska 

genomföra postningen är frånvarande, riskerar postningen att bli försenad 

eller i värsta fall inte utförd över huvud taget. För att minimera 

konsekvenserna av att en operatör är frånvarande bör fler operatörer läras 

upp i postningsarbetet. Enligt teorierna, se kapitel 3.3, bör det finnas 

utbildning i postningsarbetet, för att så många som möjligt ska kunna 

genomföra arbetet. 

Skiftledarna på respektive skift är överens om att den praktiska förståelsen 

för hur hyveln fungerar samt oordning i receptlistan försvårar 

inlärningsprocessen av nya operatörer. Enligt teorierna, se kapitel 3.1.6, bör 

metoden 5S tillämpas för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Det 

som är nödvändigt ska behållas, medan det som är onödigt ska tas bort. För 

att förenkla inlärningsprocessen samt det dagliga arbetet för samtliga 

operatörer, bör det omedelbart ske en sortering av receptlistan. Enligt 

teorierna, se kapitel 3.3, bör det finnas skriftliga instruktioner för att 

underlätta genomförandet av en postning. I dagsläget finns det inte någon 

som helst dokumenterad arbetsbeskrivning för hur postning lämpligast ska 

utföras. En skriftlig arbetsbeskrivning bör därför omedelbart upprättas. För 

att öka operatörernas praktiska förståelse för hyveln bör det dessutom 

upprättas en beskrivning av hur hyveln är uppbyggd.  

Dagens hantering av handverktyg fungerar önskvärt och är inte en anledning 

till de omfattande driftstoppen av postning. Desto sämre fungerar 

hanteringen av resterande verktyg så som kuttrar och fräsar. Dagens 

hantering av kuttrar och fräsar är en direkt bidragande orsak till de 

omfattande driftstoppen av postning.  
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I dagsläget inträffar det att kuttrar och fräsar inte är slipade och tillgängliga 

när en postning ska genomföras. Enligt teorierna, se kapitel 3.1.1, bör all 

form av väntan elimineras. I det här fallet handlar det om väntan på att 

nödvändiga verktyg ska bli tillgängliga. En möjlig anledning till att 

verktygen inte är tillgängliga kan tänkas bero på att operatören som ska slipa 

verktygen inte hinner med sina arbetsuppgifter. Enligt teorierna, se kapitel 

3.1.2, bör kanban tillämpas för att signalera behovet av ett verktyg. En 

möjlig lösning på problemet vore därför en kanban-tavla, där plastkort 

signalerar behovet av de verktyg som behöver vara tillgängliga för 

respektive körningar. Företaget bör dessutom utbilda fler operatörer i 

sliptekniken, för att minska sårbarheten för den händelse att operatören som 

utför sliparbetet är frånvarande. För den händelse att tillgängligheten av 

verktyg trots förbättringsåtgärder inte kommer att förbättras, bör företaget 

värdera alternativet att så som klingor även skicka iväg kuttrar och fräsar för 

slipning hos ett utomstående företag. 

När klingan fastnar på axlarna, beror det vanligtvis på att axlarna inte är 

tillräckligt rengjorda. Enligt teorierna, se kapitel 3.1.6, bör verktyg och 

utrustning rengöras efter användning. Operatörerna som ansvarar för 

rengöring av utrustningen bör vara extra noga vid rengöring av ovan nämnda 

axlar.  

Enligt teorierna, se kapitel 3.1.1, bör defekter hos utrustning elimineras. I 

dagsläget fungerar inte hyvelns sidotryckar och bör därför omedelbart 

repareras. Defekten är en direkt bidragande orsak till de omfattande 

driftstoppen av postning. Konceptet 5 varför? bör tillämpas för att identifiera 

grundorsaken till att sidotryckarna går sönder. Vidare är det viktigt att enbart 

använda välprövad och välkänd teknologi. Företaget bör ha detta i åtanke 

vid reparation av sidotryckarna. 
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7. Förslag och förbättringsåtgärder 

7.1 Fullt i fack 

 Eliminera flaskhalsar - I dagsläget är bandningsstationen en 

flaskhals i systemet och en direkt bakomliggande orsak till att 

driftstoppet fullt i fack uppstår. Flaskhalsen bör omedelbart 

elimineras och ett förbättringsarbete bör genomföras. Övriga resurser 

i systemet ska anpassa sig efter bandningsstationens takttid, det vill 

säga att övriga resurser inte ska arbeta fortare än att 

bandningsstationen hinner med. En investering i en ny paketering, 

alternativt en förbättring av den bandningsstation som finns idag bör 

omedelbart genomföras. Observera att paketläggaren riskerar att bli 

en ny flaskhals vid en eventuell förbättring av bandningsstationen. 

 Eliminera defekter - De extra par gafflar som finns vid paketläggaren 

bör repareras. För den händelse att paketläggaren blir en flaskhals är 

det än mer viktigt att utrustningen inte har några defekter. 

 Kontinuerliga arbetsrotation - Kontinuerliga rotationer bland 

operatörer och arbetsuppgifter bör finnas för att skapa balans och ett 

jämnt flöde. Således borde alla operatörer behärska samtliga 

stationer och arbetsuppgifter. 

 Eliminera bristande rörelseekonomi - På grund av bristande 

rörelseekonomi vid paketeringen har flera operatörer fått problem 

med axlar och nacke. Arbetsmomentet bör omedelbart plockas bort 

och ersättas av en ströknackare.  

 Senarelagd eller tidigarelagd rast - Studien tyder på att det 

förekommer en stigande trend stopptidsminuter i nära anslutning till 

rasterna. Ett försök borde genomföras i form av att senarelägga eller 

tidigarelägga rasten. Förändring bör dock genomföras med viss 

försiktighet.  

7.2 Postning 

 SMED - Företaget bör omedelbart tillämpa SMED-metodiken som 

en del i förbättringsarbetet av att reducera driftstoppen postning. Så 

mycket som möjligt av postningsarbetet bör utföras medan hyveln 

fortfarande är i produktion. 

 Utbildning - För att minimera konsekvenserna av att en operatör är 

frånvarande bör fler operatörer utbildas i postningsarbetet. Det bör 

därför finnas en utbildning i hur postningsarbetet går till. Likaså bör 

fler operatörer utbildas i slipteknik, för att minimera konsekvenserna 
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av att operatören som ansvarar för slipning av verktyg är 

frånvarande. 

 Skriftliga instruktioner - Det bör finnas skriftliga instruktioner i hur 

postningsarbetet genomförs, samt en checklista på de moment som 

postningsarbetet innefattar. Instruktionerna bör dessutom innefatta en 

övergripande beskrivning av hur hyveln fungerar.  

 Kanban-tavla - En kanban-tavla bör sättas upp för att signalera 

behovet av de verktyg som behöver vara tillgängliga för respektive 

körningar. Systemet bidrar till att operatören som ansvarar för 

slipning av verktyg får information om vilka verktyg som behöver 

vara tillgängliga för respektive körning.  

 Eliminera defekter - För att reducera driftstoppen postning bör 

hyvelns sidotryckar omedelbart repareras.  

 Sortering - Det bör ske en sortering av receptlistan, där endast det 

nödvändiga recepten behålls och resten tas bort.  

 Städa - Axlarna som klingorna sitter på bör rengöras extra noga för 

att inte riskera att klingorna fastnar på axlarna vid demontering. 

 Medvetenhet hos operatörer - Det är viktigt att företaget gör 

operatörerna införstådda med att företaget förlorar dyrbar 

produktionstid i samband med postning. 

7.3 Generellt 

 Ständiga förbättringar, kaizen - Ingen process kan någonsin bli 

fullfärdig och det finns alltid utrymme för ständiga förbättringar. Det 

bör sättas upp tydliga mål i vad som ska uppnås och hur 

förbättringsarbetet ska bedrivas. Målen bör sättas upp av företaget  i 

samråd med skiftledare och operatörer. Den första tidens mål bör inte 

vara allt för omfattande, då det är viktigt att operatörerna snabbt 

känner framgång och sporras av att utvecklas ytterligare. Målen bör 

dessutom vara individuella för respektive skiftlag 

 5S - Verktyget bör tillämpas för att skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen. Plaskort som beskriver vad 5S innebär placeras 

ut/hängs upp på respektive arbetsstation. 

 Jämnt fördelade skiftlag - För att reducera driftstoppen bör 

erfarenhet och kompetens fördelas jämnt mellan skiftlagen. 

Företagets strävan bör vara att de två skiftlagen presterar lika bra. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Fallstudietekniken visade sig vara en väl lämpad forskningsmetod för 

genomförandet av detta arbete. Fallstudiens speciella fokus bidrog till en 

ökad förståelse för den specifika händelsen, som i sin tur bidrog till att  

möjliga lösningar på problemet kunde presenteras. Undersökningsansatsen 

kan rekommenderas till andra forskare som ska genomföra liknande studier 

där ett särskilt fall eller händelse ska studeras. 

Med facit i hand borde det genomförts fler observationer och intervjuer av 

samma företeelse, för att kunna generalisera och dra ytterligare slutsatser. 

Likaså borde datainsamling av produktionsdata skett över en längre 

tidsperiod, för att presentera en mer rättvis analys i jämförelsen mellan 

skiftlagen.  

Valet av att tillämpa triangulering har troligtvis bidragit till en hög såväl 

reliabilitet som validitet. Att studien dessutom består av kvantitativ data i 

form av sågverkets stopptidsregistrering höjer arbetets reliabilitet. 

Under studiens gång har det funnits löpande kontakt med produktionschef, 

skiftledare och operatörer. Nära kontakt med företaget kan tänka sig ha 

bidragit till att viss omedveten subjektivitet smugit sig in i resultatet. Det 

finns alltid viss subjektivitet att ta hänsyn till, i synnerhet vid fältarbete och 

datainsamling i form av intervjuer och observationer. Genomgående i arbetet 

har fältarbetet genomförts med viss försiktighet och hänsyn, för att inte dra 

till sig onödig uppmärksamhet och på så sätt påverka resultatet. 

8.2 Resultatdiskussion 

I stora drag stämmer studiens resultat överens med tidigare studier som 

genomförts i ämnet, se kapitel 3.3. 

I jämförelsen mellan skiftlagen togs inte någon hänsyn till övrig information 

och produktionsdata, vilket kan ha bidragit till ett missvisande utfall. För ett 

mer rättvist utfall borde operatörernas noggrannhet i att registrera driftstopp, 

eventuell frånvaro och aktuell körning beaktas. Dessutom tåls det att 

diskuteras om tidsperioden 4 januari - 8 april är tillräckligt omfattande för att 

peka på en skiljaktighet. 

Studiens resultatet grundar sig till stor del på operatörernas känslor, tankar, 

åsikter och handlingar. Operatörerna och forskarens dagliga befinnande kan 

därför tänkas påverka resultatet. Genomgående i studien är det forskarens 

förmåga att bedöma intervjuer och observationer som är direkt avgörande 

för studiens utfall.  
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8.3 Förslag till vidare studier 

Den här studien innefattar enbart produktionsdata från driftstoppen fullt i 

fack och postning. Det finns en stor mängd data som ännu inte har 

analyserats. Vidare studier bör därför koncentreras till en ingående analys av 

resterande produktionsdata.  
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9. Slutsatser 

Studien visar att driftstoppen fullt i fack och postning har fler än en 

bakomliggande orsak. En flaskhals i paketeringen är i kombination med 

defekter i utrustning den störst bakomliggande orsaken till driftstoppet fullt i 

fack. De omfattande driftstoppen av postning beror i sin tur på dålig 

tillgänglighet av verktyg, defekter i utrustning samt bristande 

arbetsinstruktioner och  arbetsfördelning. 

För att reducera driftstoppen fullt i fack bör flaskhalsen elimineras, genom 

investeringar i en extra paketering eller förbättringsåtgärder av den 

bandningsstation som finns idag. Vidare bör defekter i utrustning 

omedelbart repareras.  

För att reducera driftstoppen postning bör hanterandet av verktyg 

omedelbart förbättras. Vidare bör defekter i utrustning repareras samt en 

arbetsbeskrivning upprättas. 

Studien påvisar dessutom en skillnad av stilleståndstid mellan skiftlagen. 

Resultatet indikerar att stilleståndsiden kan reduceras genom viss 

kompetensutveckling av operatörer 
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