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Sammanfattning 
Det småländska medelstora sågverket Wallnäs AB vill öka sin produktion och 
justerverket på anläggningen upplevs som en flaskhals. För att öka produktionen vill 
Wallnäs AB höja tillgängligheten i anläggningen. Företaget har ett behov av att veta vilka 
korta stopp som finns, vad som orsakar dessa och vilka åtgärder som kan vidtas för att 
minska dem. Företaget har ett automatiskt stopptidsredovisningprogram. Detta program 
visar dock inte orsaken till stopp kortare än två minuter. 
 
I arbetet identifieras vilka korta stopp som finns och hur fördelningen av dem ser ut. 
Åtgärdsförlag ges för miniminering avstoppen. Arbetets genomfördes med hjälp av en 
driftsuppföljning, intervjuer och observationer. 
 
Resultatet visar att det vanligaste stoppet orsakas av virkesstycken som hamnat i 
oordning. För att reducera dessa stopp rekommenderas företaget att installera en ny 
virkestilt. 
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Summery 
The medium-sized sawmill Wallnäs AB in South Sweden wants to increase its production 
and the grading facility is seen as a bottleneck. In order to increase production Wallnäs 
AB wants to increase the availability of the plant. The company has a need to know 
which short stops there are, what causes them and what measures can be taken to reduce 
them. The company has an automatic stop time accounting software. The software does 
not indicate the reason for stops less than two minutes. 
 
Therefore, the work aimed to investigate the short term stops, how the distribution of 
those looks, and to provide action proposal for minimizations of short stops. The study 
was carried out with the help of a machine information, interviews and observations. 
 
The result shows that the most common stop occurs because the operators need to sort the 
pieces of wood that ended in disarray. To reduce the highest number of stops it is 
recommended that the company installs a new timber tilt. 
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Abstract 
Sågverket Wallnäs AB har ett behov att identifiera, analysera och åtgärda 
produktionsstopp kortare än två minuter på sitt justerverk. Syftet med studien är att 
identifiera korta stopp, var och varför de uppkommer, och ge förslag till 
förbättringsåtgärder. Studien visar att det vanligaste stoppet orsakas av virkesstycken som 
hamnar i oordning och att ny maskinutrustning kan avhjälpa problemet. 
Nyckelord: Driftsuppföljning, produktionsstopp, justerverk, sågverk 
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Förord 
Följande rapport är resultatet av mitt examensarbete, som är avslutningen på min utbildning till 
högskoleingenjör i skog- och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.  
Jag vill framföra ett stort tack till alla som varit mig behjälpliga under arbetet. Ett extra stort tack 
riktas till: Peter Lerman, min handledare från Linnéuniversitet som gett mig vägledning och råd, 
Ralf Rosberg, min handledare på Wallnäs som gjort arbetet möjligt, operatörerna i justerverket på 
Wallnäs, för ett varmt mottagagade och engagemang och till min studentkollega Ludwig 
Björkman för goda råd och glada tillrop. Tack!  

 

 

Gusten Lans 

Växjö maj 2016 
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1. Inledning 
Sågverksindustrin står inför förändringar: Konkurrens från utlandet, 
valutafluktationer och råvarupris är ständiga orosmoln. Valutakurser och råvarupriser 
kan inte sågverket påverka, men när konkurrensen från låglöneländer ökar måste 
sågverket se över sin effektivitet.  

Effektivitet är en av de viktigaste frågorna för svensk sågverksindustri. Enligt en 
undersökning gjord av revisionsbyrån Pwc (2012) ansåg 92 % av 59 tillfrågade 
beslutsfattare på svenska sågverk att lönsamhetsfrågor och effektivisering var 
viktiga. Så pass viktiga att frågan stod som den viktigaste punkten för branschen. 

En hög effektivitet är tätt sammankopplad med högt utnyttjande av den kapacitet som 
finns. Det finns dock outnyttjad kapacitet på svenska sågverk. Hansson et.al (2006) 
visade i en studie att den totala utrustningseffektiviten på fem svenska sågverk i 
genomsnitt låg på ca 46 % . En av de bakomliggande orsakerna till att 
utrustningeffektiviteten var så låg är olika typer av driftsproblem, vilka till stor del 
berodde på produktionsavbrott där hela eller delar av produktionslinjen stannar. 

Att produktionslinjen stannar beror ofta på korta stopp, exempelvis att en produkt 
fastnar i viss matningsutrustning eller att en givare ger falska felsignaler. Även 
tomgångstopp på grund av materialbrist är en vanlig stopporsak. (Ljungberg 2000)   
Dessa stopp är enkla och snabba att åtgärda, ofta på ett fåtal sekunder. Dock blir 
förluster i produktionstid stora eftersom maskinen kan tvingas vänta på operatör flera 
minuter varje gång. Ett problem med dessa korta stopp är att de inträffar så pass 
frekvent att personalen vänjer sig vid dem. Stoppen är inte heller tillräckligt långa för 
att resultera i en rapport då rapporten tar längre tid att skriva än felet tar att åtgärda. 
Därmed är det oklart hur betydande dessa korta stopp är för produktionen.  

Företaget Wallnäs AB har identifierat att de kortare produktionsavbrotten, så kallade 
mikrostopp, står för en betydande del av sina totala produktionsstopp. Under 
perioden oktober 2015 till april 2016 var 24 % av all stopptid klassad som 
mikrostopp. Företaget upplever svårigheter med att identifiera orsaken till dessa 
stopp då det ofta är mer tidskrävande för operatörerna att dokumentera stoppen än att 
åtgärda dem. Trots detta har företaget identifierat mikrostopp på grund av 
materialbrist som ett frekvent problem samt att sågverkets justerverk är en flaskhals i 
anläggningen. Företaget anser att det är i justerverket åtgärder krävs för att minska 
mikrostoppen. (Rosberg 2016) 

Genom att reducera mikrostoppen är förhoppningarna ett bättre produktionsflöde 
genom justerverket. Därmed kan produktionen och utnyttjandegraden för hela 
anläggningen öka vilket i sin tur kan leda till ett bättre resultat. 
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1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka mikrostoppen samt de 
bakomliggande orsakerna till justerverkets korta driftstopp. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att identifiera mikrostoppen, dess bakomliggande orsaker samt 
ge åtgärdsförslag för att reducera dem. 

1.4 Frågeställningar 

       Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur varierar förekomsten av mikrostopp över arbetsdagen? 

• Vilka är de vanligast förekommande mikrostoppen? 

• Vad orsakar de vanligast förekommande mikrostoppen samt var i 
produktionen uppkommer de? 

• Hur varierar mikrostoppen beroende av vilken virkesdimension som 
produceras? 

• Är mikrostoppen till viss del beroende på brister i struktur, standardisering 
och rollfördelning? 

• Går Mikrostoppen till viss del att förebygga genom proaktivt arbete? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till de stopp som får någon del av produktionen i justerverket att 
upphöra i max 120 sekunder. Bakomliggande ekonomiska beräkningar ligger ej till 
grund till förbättringsförslag. Driftsuppföljning på plats avgränsas till 50 timmar. 

1.6 Företagsbeskrivning 

Wallnäs AB är ett familjeägt sågverk beläget strax väster om Mariannelund i Eksjö 
Kommun. Företaget specialiserar sig på att såga timmer av grövre dimension. 
Produktionsvolymen är i dagsläget drygt 125 000 m3sv, 50 personer är anställda och 
företaget omsätter ca: 260 miljoner SEK. (Wallnäs.se 2016) 

Anläggningen i Wallnäs består av en såglinje, torkar, hyvleri och justerverk. Nya 
stopptidssystem har införts på hela anläggningen där operatörerna måste redovisa 
stopptider i produktionen som pågår längre än två minuter. Systemet är helt 
datoriserat och all data sparas i en molntjänst. (Rosberg 2016). 
Stopptidsredovisningssystemet visar inte orsaken till stopp kortare än två minuter, 
s.k. mikrostopp. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Flaskhalsar och leanprodution 

En flaskhals begränsar flödet genom hela värdekedjan. Ofta är det en maskin som 
begränsar kapaciteten men till exempel råvarubrist kan också vara en begränsning för 
produktionen och då vara en flaskhals. Då flaskhalsen begränsar flödet genom 
produktionen bör den utnyttjas till fullo, detta innebär att flaskhalsen inte får bli 
stillastående. Materialet som flödar genom flaskhalsen bör vara kvalitetskontrollerat 
då slöseriet annars blir stort om defekt material tar upp dyrbar produktionstid i 
flaskhalsen. (Olhager 2013)  
Enligt Bettertonet et al (2011) finns flertalet sätt att upptäcka flaskhalsar, bland annat 
genom att  

• identifiera arbetsstationen med minst tid som slösas på inaktivitet. 

• identifiera arbetsstationen som har högst andel produktiv tid, det vill säga 
som körs utan avbrott längst tid. 

För att identifiera flaskhalsarna är maskinmätning en metod. Ljungberg (2000) menar 
att maskinmätning är av stor vikt för att 

• utnyttja resurser rätt och samverka optimalt för drift, underhåll och 
projektering, vilket underlättas av detaljed kännedom om maskinstörningarna.  

• kunna se effekter av de åtgärder som görs. 

• kunna ge korrekt och lättförståelig feedback till berörd personal.  

• kunna fokusera på en specifik felorsak.  

• alla i organisationen, får samma problembild, d.v.s. de får samma syn på 
problemet.  

Utbildning av personal och rätt kompetens på rätt plats leder till mindre problem i 
produktionen. Backman (2012) menar att anställda med hög ”human capital” är en 
stor tillgång för företaget.  

Enligt Olhager (2013) är det ofta inte tillräckligt för företag att endast förbättra 
kvalité, tid eller kostnad utan ett bredare program för förbättring behövs. 
Programmen ligger ofta nära Toyota productions system och lean production. Där en 
av de viktigaste delarna är ”kaizen” som betyder ständig förbättring. En av lean 
teorins grundstenar är eliminering av slöseri, så kallat muda. Muda innefattar: 
Överproduktion, väntan, onödiga transporter, onödig lagerhållning, onödiga rörelser 
och defekter. 
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2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse till exempel en händelse, 
ett program eller en institution. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att 
det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes. Fallstudie 
är en metod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse. Det finns 
kvantitativa och kvalitativa perspektiv vid genomförandet av en fallstudie. Kvalitativ 
datainsamling sker med hjälp intervju och observation. Kvantitativ datainsamling 
sker med hjälp av skalor, test, enkäter. Dessa används var för sig eller i kombination 
(Merriam, 1994). 

2.3 Intervju 

Merriam (1994) pekar på att upplägg av intervjuer kan ske i spektra från mycket fast 
struktur (enkätliknande) till öppna samtalsliknade intervjuer. I strukturerade 
intervjuer bestäms frågorna i förväg samt i vilken ordning de ska komma. Dasgupta 
(2015) pekar på att för att få validitet i en fallstudie med intervju är det viktigt att 
anställda på olika nivåer i företaget intervjuas och att data från intervjuerna 
kompletteras och underbyggs av data som framställts på annat sätt än intervjuer. 

2.4 Driftsuppföljning 

Enligt Ljungberg (2000) är en periodvis driftsuppföljning motiverad på företag med 
omfattande och högautomatiserade anläggningar. Under det praktiska genomförandet 
av en driftsuppföljning bör bland annat följande beaktas: 

• Att uppföljningen sker under vardagliga betingelser, utan extra bemanning 
eller service. 

• En period av 50 timmar är den ungefärliga minimilängden för att få 
tillförlitlig data under uppföljningen. 

• Sammanställ dagligen föregående dags observationer. 

Ljungberg (2000) menar att vid sammanställningen av data till hanterligt material bör 
en mall i exempelvis Excel utformas för enklare summering och uppdatering samt för 
att kunna behandla data. 



- 12 - 
Gusten Lans 

3. Metod 
Föreliggande studie genomförs som en fallstudie då undersökningen inriktar sig på 
en specifik företeelse; att identifiera orsakerna till mikrostopp på ett specifikt företag. 
Fallstudien innefattar följande tre steg: 

• Sammanställning och analys av företagets insamlade stopptidsdata. 

• Driftsuppföljning av mikrostoppen.  

• Semistrukturerade intervjuer med operatörer och produktionsledning.  

Studien är både av kvantitativ och kvalitativ sort. Sammanställningen av företagets 
stopptidsdata är kvantitativ medan intervjuerna är kvalitativ. Driftsuppföljningen 
innefattar båda delar då såväl frekvensen av stoppen mäts samt orsaken till dem 
observeras. 

3.1 Analys av stopptidsdata 

Rådata över mikrostopp från företagets stopptidssystem ”Episcope” hämtades och 
bearbetades i Excel. Materialet sträckte sig mellan 4 oktober 2015 till 1 april 2016 
och omfattade 8099 stopp mellan 1-120 sekunder. Stoppen sorterades fallande efter 
klockslag och datum. Materialet analyserades genom att summera antalet mikrostopp 
för varje hel timme under arbetsdagarna. Detta för att undersöka hur förekomsten av 
mikrostoppen varierar över arbetsdagen. 

När samtliga arbetstimmar under dagen bearbetats infogades resultaten i ett diagram 
för tolkning. Vid tolkning användes regressionsanalys för att påvisa om det finns en 
trend mellan tiden på dagen och antal mikrostopp. Regressionsanalysen ger ett  𝑅𝑅2- 
värde mellan 0 och 1 där ett värde nära 1 visar på ett starkt samband. Medellängden 
på mikrostoppen togs fram genom att dividera den totala stopptiden med antal 
mikrostopp. 
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3.2 Driftsuppföljningen 

Driftsuppföljning genomfördes genom observationer på plats. Det som observerades 
var om mikrostoppen var automatiska eller om det var operatörer som stannade 
produktionen. Under observationen studerades även orsaken till mikrostoppen samt 
var de uppkom. Detta för att påvisa vilka mikrostopp som är vanligast och orsaken 
till dessa. 

Observationerna strukturerades med hjälp av en mall som togs fram i Excel (Tabell 
1). Mallen utformades så att det med en enkel markering kunde antecknas om det var 
operatören som stannade produktionen ”OS”  eller om det var ett automatiskt 
mikrostopp ”AS” . Under rubriken ”vad/var” antecknades var i produktionen 
mikrostoppen uppkommit. Under ”Orsak” beskrevs vad orsaken till mikrostoppet 
var. Dimension som kördes rapporterades under ”Sort”  för att kunna dra slutsatser 
om virkesdimensionerna påverkade mikrostoppens karaktär.  

För förklaring av produktionsflödet samt delar av anläggningen se kapitel 4 
flödesbeskrivning.  För beskrivning av stopporsaker som användes under 
observationen se tabell 2.  

 

Tabell 1: Rapporteringsmallen som användes vid driftsuppföljningen 

 

 
 
Tabell 2 Ord som används vid driftsuppföljningen 

Stopp Förklaring 
Nytt paket Tomgångsstopp som uppkommer vid påbörjandet av nytt virkespaket. 

Utrustning saknar material att bearbeta. 
Sorteringsjobb Operatören tvingas stanna banan för att ordna upp bitar som ligger i 

oordning. 
Snedindikering Gränslägesgivare indikerar att virket ligger snett. Banan stannar automatiskt. 
Högbit före 
trimmer 

Givare indikerar om virkesstycket är för högt för trimmern. Banan stannar 
automatiskt. 

Optimering/ 
justering 

Stopp som uppkommer när operatören justerar maskin eller bana för ett 
bättre flöde. 

Komplettering 
paket 

Stopp som uppkommer då operatören måste lägga till, ta bort eller sortera 
virke i paket som packas i paketläggaren. 

Längdramp Givarlarm, virket hamnar snett bakom enstycksmatare. 
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Driftsuppföljningen ägde rum under 50 timmar och under normala betingelser utan 
extra bemanning eller service i produktionen. Virkesdimensionerna som uppföljning 
behandlar valdes slumpmässigt. Nio olika virkesdimensioner studerades under 
uppföljningen. Utfallet av hur frekvent de olika mikrostoppen uppkommit jämfört 
med varandra under mätningen redovisas i procent. Detta för att se vilket mikrostopp 
som är vanligast samt att påvisa var förbättringsåtgärder är mest nödvändiga. Under 
längre produktionsstopp samt längre perioder felfri produktion studerades 
produktionslinjen och arbetsgången för att ge kunskap och idéer till 
förbättringsförslag. 

Då anläggningen på Wallnäs är uppdelad i två våningar med fackverk emellan kan 
inte hela produktionskedjan studeras samtidigt. Detta gör att observationerna och 
driftuppföljningen är uppdelad i två delar ”innan fackdel” och ”efter fackdel”.  
Ytterligare en konsekvens av detta är att en virkesdimension inte kan följas genom 
anläggningen utan att förflytta sig. Detta leder till att olika dimensioner studerades 
innan och efter fackdelen. 

3.3 Intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes muntligen under längre produktionsstopp och raster. På 
detta sätt minimeras påverkan och störning av produktionen. Intervjuerna var 
upplagda som halvsturkturerade frågor, detta för att få mer uttömmande svar än vid 
enkäter men struktur för enkel sammanställning. Frågorna som ställdes vid 
intervjuerna var följande: 

• Vilket upplever du som det mest frekventa och arbeteskrävande 
mikrostoppet? 

• Ser du att det finns någon mindre kostsam investering som kunde minska det 
mikrostoppet? Vad? 

• Kan det på operatörsnivå göras något annorlunda i samarbetet eller upplägget 
för att minskar stopptiden? 

• Upplever du att ni blir hörda när ni påpekar problem och brister i 
produktionen? 

• Har du några övriga synpunkter om produktionen i justerverket? 

Svaren på frågorna sammanställdes till anonyma svar för att på så sätt öka 
objektiviteten samt att få mer uttömmande svar från operatörerna om något svar 
skulle vara kritiskt mot ledning eller någon kollega. För att öka validiteten 
intervjuades både produktionschef och operatörer. 

3.4 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslag tas fram genom tolkning av resultaten från de olika 
undersökningarna och observationerna. 
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4 Flödet genom justerverket  
När timret på sågverket har sönderdelats, strölagts i paket och torkats är nästa steg 
sortering och justering. I justerverket kapas virket till exakta längder och sorteras 
efter längd och kvalité. Sorteringen sker både maskinellt och visuellt. När virket är 
sorterat paketeras det återigen och ströläggs för att skickas till hyvleri eller säljas 
ohyvlat till kund ohyvlat. I figur 1 nedan visas hur materialet transporteras och 
bearbetas genom anläggningen 

Tabell 3 visar en förklaring av de symboler som används i flödesschemat i figur 1.  

 
 Kedjetransp. 

 

             Tilt 
 

Elevator Jämndragnings-
rullar 

 

Enstycksmatare             Vändare 

          
Stämpelmarkör     
 

 

          
Avsyningsutrustning     

 
Trimmer 

  
Hållfasthetsmätare 

 
Medbringartransp. 
 

 
Krokbana 
 

      Fackdel     Paketläggare Plastningstation

 

    Bandram   

Tabell 3 symbolförklarning för flödesschemat i figur 2 

 

Figur 1 flödesschema över justerverket 
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4.2 Paketbana & tilt 

Virkespaketen ställs av med truck och transporteras framåt mot tilten med 
kedjetransportörer. Tilten lyfter paketet och tippar det framåt för att sedan höja upp 
det för avströning. Vid avströningen lyfts tilten mot ett anhåll så bara ett skot med 
virke och strö lämnar paketen åt gången. Virket glider ned på kedjetransportören och 
ströna faller ned på en remtransportör för bortförsel, se figur 2. 

 

 
Figur 2 Tilten under avströning av virkespaket. 

4.3 Elevator 

Virket körs från ströavskiljningen vidare på kedjetransportörer fram till två 
elevatorer, vilkas uppgift är att transportera virket i höjdled samt att jämna ut flödet 
längre fram, se figur 3. 

 

 
Figur 3 Transporten av virke genom elevatorerna 
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4.3 Enstycksmatare 

Enstycksmatare används för att styckvis mata vidare virkesstycken till en 
medbringartransportör, se figur 4. 

 

 
Figur 4 Enstycksmataren i arbete på justerverket. 

4.4 Avsyningsutrusning 

Finscan-utrustning används för automatisk visuell inspektion och sortering 
av virket. Det finns två av dessa i anläggningen med en vändare emellan så 
att båda sidorna av virket kan kontrolleras, se figur 5. 

 

 
Figur 5 Avsyningsutrustningen av märket Finscan. 
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4.4 Vändare 

Här vänds virket 180˚ för att den andra avsyningsutrustningen ska kunna 
inspektera andra sidan av virket, Se figur 6. 

 

 
Figur 6 Vändaren som vrider virket ett halvt varv runt sin egen axel. 

4.5 Trimmer och servoklack 

Trimmern kapar virket i rätt längd och kapar defekta stycken för kassering. 
Servoklacken syns i figur 7 som en röd metallklack centralt i bild. Den fungerar 
som ett anhåll för virkesstyckena och anpassar sitt läge efter hur mycket kapning 
som ska ske. 

Figur 7 Trimmer och servoklack. 
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4.6 Hållfasthetsmätare, stämpelmärkare & medbringarbana efter Trimmer 

Konstruktionsvirke hållfasthetssorteras med en Dynagrade-utrustning som 
kontrollerar virkeskvalité genom resonans. Övrigt virke transporteras direkt 
till stämpling, där virket märks med företagets logga samt kvalitétsklass, se 
figur 8. 

 

 
Figur 8 Baksida av trimmer, dynagrade-utrustningen, Stämpelmärkaren och medbringarbanan efter 
trimmer. 

4.7 Krokbana 

Från medbringarbanan hamnar virket på krokbana för transport till fackdelen, se 
figur 9. 

3  
Figur 9 Transport av virke på krokbanan. 
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4.8 Fackdel & elevator efter fackdel 

När ett fack är fullt sänks det ner och tömning påbörjas Virket transporteras med 
kedjetransportör till elevatorerna, se figur 10. 

4.9 Bana efter elevator  

En kedjetransportör transporterar virket fram till en enstycksmatare och slutligen 
fram till ströläggningsautomaten, se figur 11. 

 
 

 
Figur 11 Bana efter elevator samt operatörsplats. 

 

Figur 10 Fackdelen samt elevator på undervåningen. 
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4.10 Ströläggningsautomat 

Virket läggs i paket och strön placeras mellan virkesskikten. När paketet är 
färdigt sänks det ner och transporteras vidare via kedjetransportör, se figur 
12. 

 
 

 
Figur 12 Paketläggare och ströautomat. 

4.11 Plastningsstation 

Plastningen av paket sker manuellt med hjälp av paketplast på rulle samt 
häftpistoler. Specifikationsmärkning häftas på två sidor av paketen, se figur 
13. De paket som ej ska plastas åker direkt vidare efter de stämplats med 
specifikationslappar. 

 
 

 
Figur 13 Operatörer vid plastning av paket. 
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4.12 Bandram 

Bandramen trycker ihop paketet och binder samman det med plastband, se figur 
14. När paketet lämnar bandramen är det redo för vidare transport till lager, 
hyvel eller kund.  
 

 
Figur 14 Bandramen som bandar paketen innan transport 
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5. Resultat och analys 
5.1 Fördelning av mikrostopp över arbetsdagen. 
 
Mätningen av mikrostopp mellan 02-10-2015 och 01-04-2016 visar en relativt jämn 
fördelning över dagen. Andelen mikrostopp minskar kraftigt mitt på och i slutet av 
arbetsdagen. Fördelningen av mikrostopp visas i figur 15 nedan. Medellängden av 
mikrostoppen under perioden beräknades till 32 s. 

 

 

Det låga 𝑅𝑅2 värdet tyder på att sambandet är svagt eller icke existerande. Det finns 
således inget samband mellan tid på dygnet och antal mikrostopp förutom de 
nedgångar mitt på dagen och vid dagens slut. Nedgångarna är naturliga och beror på 
fikaraster respektive minskad personalstyrka. Detta leder till en lägre produktion, 
vilket torde leda till färre mikrostopp. 

5.2 Identifikation och frekvens av förekommande mikrostopp 

Resultatet från driftsuppföljningen visas här (figur 16) i form av vilka mikrostopp 
som identifierats samt hur frekventa de är i förhållande till totalt antal mikrostopp 
under mätningen. Under kategori ”övriga mikrostopp” ingår 21 mindre frekventa 
mikrostopp. Samtliga stopporsaker redovisas i bilaga 1. 
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Figur 15 fördelningen av mikrostopp över dagen från 02-10-2015 - 01-04-2016. 
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         Figur 16 Frekvensen av förekommande mikrostopp i fallande ordning efter frekvens. 

          

De tre mest frekventa mikrostoppen under driftsuppföljningen berodde på 

• Sorteringsjobb 

• Snedindikering efter trimmer 

• Nytt paket 

Mikrostopp som orsakas utav sorteringsjobb beror på att virkesstycken kommer i 
oordning på banorna. Bitarna kommer sneda eller dubbla ur elevatorerna, defekta 
bitar och strön plockas från banorna. 

Problematiken med högbit före trimmer uppstår om virkesstycken hamnar uppe på 
medbringare eller lägger sig på högkant. Grövre dimensioner som är vridna utlöser 
larmet då marginalerna är små mellan virket och givaren. 

Nytt paket uppkommer som ett tomgångsstopp då tilten och banan under facken inte 
hinner hämta nytt material innan det föregående är slut. 

Stopp som uppkommer av ströhantering orsakas av strö som fastnar i olika delar av 
ströhanteringsautomatiken. 

Plastning orsakar stopp då banorna stannar för att båda operatörerna plastar paket. 
Mikrostopp som uppkommer i elevatorer orsakas av strön eller defekta bitar som 
fastnat. 

Mikrostopp som orsakas vid paketbanan och tilten beror ofta på nedfallna strön och 
avbrutna bitar som påverkar automatiken. 
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Krokbanan stannar oftast genom att virket hamnat ovanpå krokarna eller snett i dem. 

5.3 Virkesdimensionens inverkan på mikrostoppen 

Fem olika virkesdimensioner studerades före fackdel (figur 17-21) och fyra 
dimensioner studerades efter fackdel (figur 23-26). Av de fem dimensionerna före 
fackdel kan 25x100, 29x125 och 41x239 betraktas som relativt klena dimensioner. 
Dessa har sorteringsjobb och snedindikeringar som de mest frekventa mikrostoppen. 
Att dimensionerna är lätta och därmed kan studsa runt på banorna är en bidragande 
faktor till detta. 

Den grövsta dimensionen 105x265 hade väldigt få mikrostopp till följd av 
sorteringsjobb eller bitar i oordning. De mikrostopp som enbart förekommer vid 
denna mätning till exempel ”längdramp” kan bero på underdimensionerad utrustning.  

Under körningen av dimension 47x200 slogs nytt produktionsrekord i justerverket 
det syns då tydligt att ”nytt paket” är den begränsande faktorn. Dagar när allt flyter 
på så är tomgångsstopp på grund av materialbrist det största problemet. 

De fyra dimensionerna som studerades efter fackdel har alla utom dimensionen 
29x125 sorteringsjobb som det mest frekventa mikrostoppen. Dimension 29x125 
plastades till skillnad mot de övriga vilket är orsaken till att plastning blev det 
vanligast förekommande mikrostoppet. Detta pekar på att plastningen är ett 
betydande mikrostopp på de dimensioner som ska plastas. 

 
         Figur 17 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 25x100. 
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         Figur 18 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 105x265. 

 

 
         Figur 19 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 29x125. 
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         Figur 20 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 41x239. 

 
         Figur 21 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 47x200. 
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         Figur 22 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 19x100 

 
         Figur 23 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 29x125. 
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         Figur 24 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 41x300. 

 
         Figur 25 frekvensen av förekommande mikrostopp vid körning av dimension 47x100 

5.4 Observationer 

Sorteringsjobb orsakas av att materialet når operatörsplatsen i oordning, att bitarna 
kommer sneda eller dubbla ur elevatorerna. Vissa gånger på grund av att strö följt 
med och sedan fastnat, andra gånger utan synbar anledning. Defekta bitar orsakar 
sorteringsjobb vid operatörsplats. Vid operatörsplatsen efter fackdelen minskar 
mikrostoppen drastiskt vid dubbelbemanning då sorteringsjobben kan skötas utan 
stopp i produktionen. 

Nytt paket är ett mikrostopp som orsakas av tomgång på banorna. Tiden från att det 
sista virkesvarvet lämnat tilten eller facken till dess att första varvet lämnar nästa 
paket leder till materialbrist vid enstycksmataren. Tilten och pakethissen hinner inte 
med att hämta nytt material vilket leder till tomgångskörning i resten av 
anläggningen. Datorn som sköter utskriften av specifikationslappar och 
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hämtningsordning hänger sig vissa gånger.  Det händer att operatörerna väntar några 
sekunder innan de kör fram virket till ströläggaren trots att läggaren är redo. 

Att larmet ”hög bit före trimmer” utlöses orsakas av att vid körning av klena och 
långa dimensioner vrider sig dessa ibland och lägger sig på högkant efter vändare. 
Vid de grövsta dimensionerna hamnar bitar som är vridna ibland uppe på 
medbringarna, detta utlöser larm och banan stannar. 

Snedindikering bakom trimmer uppkommer på grund av att banan efter trimmern är 
utrustad med gränslägesgivare, vilken ger utslag om de inte påverkas samtidigt. 
Korta bitar orsakade mikrostopp då de inte hann dras till rätt läge för att påverka 
givarna. Larmet löstes även ut när avkap från trimmern följde med ut på banan och 
påverkade materialet. 

Plastningen sker ibland av en operatör men ofta av två. När det sker med två 
operatörer stannar produktionen fram till paketläggaren, trots att det många gånger 
skulle räcka med en operatör för att hinna plasta paketet utan stopp. 

 
5.6 Intervjuer 

Nedan presenteras svaren av de intervjuer som gjorts med operatörer och 
arbetsledning. 

Vilket upplevs som det mest frekventa och arbeteskrävande mikrostoppet? 

Operatörer: Vid klena dimensioner upplevs sorteringsjobb med att ordna upp bitar 
som ligger snett, i oordning och plocka medföljande strö som de mest frekventa och 
tidskrävande mikrostoppen. Stoppen beror på avströningen inte fungerar som den 
ska, strön fastnar på banan och gör att virket lägger sig i oordning. Efter fackdelen 
orsakas det av virke som kommer i oordning från elevatorn: dubbla, sneda och 
defekta bitar som måste ordnas. Vid grövre dimensionen är även där sorteringsjobb 
till följd av strö på banan det stopp som upplevs som mest frekvent.  Servoklacken 
innan trimmern upplevs också som ett vanligt fel, den hamnar i fel läge på grund av 
att automatiken skickar dubbelsignaler vilket leder till att bitarna slås i fel läge. En 
operatör upplever även att fackdelen är en vanlig orsak till mikrostopp, då facken 
inte kan sjunka till botten vid tömning på grund av skräp under fackdelen. 

Ledning: Strö som följer med på banan och fastnar även vid trimmern är ett 
bekymmer. 

Finns det någon mindre kostsam investering som kunde minska de stoppen? 
Vad? 

Operatörer: Montera klackar som tar emot virket efter att de lämnat paket och 
hamnar på transportören. Klackarna skulle leda till att avströningen fungerade 
bättre. Renovera elevatorer, göra dem brantare eller installera avpuffare som 
förhindrar att bitarna kommer dubbla. Alternativt investera i en ny paketläggare. 
 

Ledning: En ny tilt och med den en modern ströavskiljning. Byta ut systemet vid 
servoklacken mot en mindre sårbar konstruktion. 
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Kan det på operatörsnivå göras något annorlunda i samarbetet eller i upplägget 
för att minskar stopptiden?  

Operatörer: En operatör säger att ”snett virke och strö som följer med är ingenting 
vi på operatörsnivå kan påverka”. ”Det finns säkerligen mycket att jobba på” men 
inget konkret någon av de intervjuade kommer på.  Det finns vissa samarbetsproblem 
mellan operatörerna men det fungerar trots detta i stort sett alltid bra. 

Ledning: Säkerligen, vid till exempel sortbyte kunde man jobba mer förutseende.  

Upplevs det att ni blir hörda när ni påpekar problem och brister i 
produktionen?   

Operatörer: Operatörerna anser sig vara hörda när de påtalar problem och brister 
men anser att det ofta inte händer något. Operatörerna menar att kommunikationen 
brister mellan ledning och de som ska åtgärda de påtalade problemen. Dålig 
information om planer och framtiden ger en osäkerhet hos operatörerna om vilka fel 
som värda att trycka mest på. 

Ledning: Ja och nej, informationen går fram mestadels men ibland stannar den hos 
en operatör och går inte vidare till resten av gruppen som hade varit önskvärt. 

Övriga synpunkter om produktionen i justerverket?  

Operatörer: Servoklacken skulle behöva jobbas med, finjusteringar och 
programmering skulle göra att den fungerade mycket bättre. För många saker lagas 
enbart provisoriskt och slarvigt, vilket tar mycket tid och energi. Istället för att laga 
felet exempelvis en larmad grind som öppnas av vibrationer så lagas den 
provisoriskt med hjälp av buntband. Detta leder till att små fel tar längre tid att laga 
än vad de borde. Ökad städning under fackdelen skulle minska problem med att fack 
inte går ned hela vägen, även ur en säkerhetsaspekt skulle det behöva städas mer 
frekvent. Operatörerna anser även att det behövs investeras efter fackdelen för att få 
en överkapacitet där jämfört med före fackdelen, vi hamnar efter vid tömningar vid 
sortbyten. 

Ledning: Vi måste ha ett mer utbrett produktionstänk i anläggning, man måste 
kunna ge det där lilla extra vid exempelvis tömning av facken. 

5.7 Övergripande analys 

Driftsuppföljningen visar att det finns en flaskhals vid tilten då det är den 
arbetsstation där det slösas minst tid på inaktivitet, vilket är ett sätt att identifiera 
flaskhalsar enligt Bettertonet et al (2011) som tidigare nämnt i kapitel 2.1  Tilten som 
flaskhals är problematisk då inget av det material som går genom den är sorterat. 
Flaskhalsen bearbetar då defekta bitar, vilket enligt Olhager (2013) är slöseri. Alla 
typer av sorteringsjobb av material som kommer i oordning tolkas som slöseri, muda, 
vilket beskrivs i 2.1 som onödiga rörelser.  

Operatörerna och ledningen verkar vara relativt överens om vad de vanligaste 
mikrostoppen är och vart det bör sättas in åtgärder. 
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5.8 Åtgärdsförslag 

För att reducera frekvensen på det vanligast förekommande mikrostoppet som 
framkommit av driftsuppföljningen, observationerna och intervjuerna har följande 
åtgärdsförslag framtagits 

• Nytt paket  

För att minska tomgångskörningen och förlusterna med tomma medbringare 
bör en ny tilt med hjälparm införskaffas. Detta gör att tilten kan åka ned och 
hämta ett nytt paket innan det sista virket avströats från det förra paketet. Om 
inte nyinvestering sker, kan försök göras med att öka hastigheten på tilten så 
att tiden det tar för tilten att sjunka från maxhöjd till att den kan hämta nästa 
paket minskas. Hastigheten på banan under trimmern bör ökas så väntetiden 
minimeras. 

Datorn bör uppgraderas till en nyare och mer stabil modell. Operatörerna bör 
kunna hämta nya program med en tangenttryckning, till exempel ett 
snabbkommando för att minska tid innan nytt paket hämtas. Utbildning i lean 
production kan minska väntetiden och öka motivationen hos operatörerna 

• Sorteringsjobb  

Problematiken med virke som kommer i oordning kan minimeras om 
avströningsfunktionen vid tilten fungerade bättre. Med en ny tilt skulle 
avströningen säkerligen fungera mer effektivt. För att minska andelen bitar 
som ligger dubbla bör elevatorn göras brantare så att eventuella bitar som 
ligger ovanpå varandra faller av. Installation av avpuffare med sensor som 
känner av dubbelläggning är även ett alternativ. 

• Hög bit före trimmer 

Vid klena dimensioner skulle det finnas möjlighet att deaktivera larmet för att 
förhindra att produktionen stannar, de bitar som är så sneda att de kan ligga 
på högkant bör ändå kasseras. Vid grövre dimensioner krävs ett större intag 
på trimmern så att marginalerna ökar och risken för fastkörning minskar. 

• Snedindikering bakom trimmern 

Öka hastigheten på jämndragningsrullarna så att bitar som kapats korta hinner 
dras till rätt läge. 

• Plastning 

Riktlinjer bör tas fram i samarbete med operatörerna angående när plastning 
ska ske med två operatörer istället för en enskild. Två operatörer som plastar 
bör användas när enskild operatör inte hinner få undan paketen och stopp på 
grund av detta uppstår. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Resultaten från driftsuppföljningen, intervjuerna och observationerna ger en relativt 
likartad bild av situationen med mikrostoppen. Sorteringsjobb är orsaken till det mest 
frekventa mikrostoppen på justerverket. I och med det kan slutsatsen dras att studien 
i sin helhet fått med de mest relevanta delarna av mikrostoppsproblematiken. Ingen 
av de olika undersökningsmetoderna gav ett resultat som utmärkte sig från de andra.  
Den största skillnaden är att ingen av operatörerna påpekade mikrostopp på grund av 
nytt paket som ett problem, detta kan bero på att det inte upplevs som ett stopp då det 
inte är något egentligt tekniskt fel utan endast väntan. Alternativt är det ett sådant 
stopp som operatörerna vant sig vid och inte märker, som tidigare nämns. 

De två mest frekventa mikrostoppen verkar bero på brister hos tilten. Den går för 
långsamt vilket leder till tomgångsstopp och avströningen fungerar inte som den ska, 
vilket leder till sorteringsjobb. En ny tilt eller en renovering av den befintliga borde 
drastiskt minska dessa mikrostopp. Med en minskning av sorteringsjobbet för 
operatörerna skulle de få mer tid till att övervaka och kontrollera den övriga 
anläggningen vilket i sin tur kunde leda till att även andra stopp minskar. 

Resultatet visar tydligt att stoppen skiljer sig åt beroende på vilken virkesdimension 
som körs. Sorteringsjobb är vanligare då klena dimensioner körs, vilket var väntat 
med tanke på att de väger mindre och därmed är mindre stabila på transportbanorna. 
Då resultaten är uppdelade efter dimension ger detta en god överblick över vilka 
stopp som är mer frekventa för en viss dimension. Med hjälp av resultatet kan 
företaget rikta in sig på problemlösning och anpassa utrustningen efter vilken 
dimension som körs. 

Då samband mellan frekvensen av mikrostopp och tid på arbetsdagen ej kunde 
påvisas, bör företaget i första hand anstränga sig för att åtgärda de maskinella 
bristerna innan det undersöks om personalens arbete kan effektiviseras. 

Gällande det proaktiva arbete operatörerna själva skulle kunna göra för att reducera 
mikrostoppen anses att plastningen och till viss del nytt paket efter fackdelen är 
aktuella. Att produktionen stannar och två operatörer plastar bör endast ske när banan 
stannat på grund av att plastningen går för långsamt jämfört med paketläggningen. 
Alltså är mikrostoppen på grund av plastning till viss del beroende på brister i 
struktur och rollfördelning. Ett mer förutseende arbetssätt med hämtningen av nytt 
paket och specifikationslappar kunde reducera mikrostoppen. 

Utifrån dessa resultat bör framtida forskning inrikta sig mer gentemot de ekonomiska 
aspekterna av mikrostoppen, att väga kostnader för nyinvestering mot intäkter för 
ökad produktion. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten av de olika mätningarna pekar på samma 
sak, det mest frekventa mikrostoppet beror på att virket hamnar i oordning. En stor 
del av mikrostoppen kan reduceras om en ny tilt installeras och elevatorerna 
modifieras. Det finns inget samband mellan frekvensen av mikrostopp och tid på 
arbetsdagen vilket tyder på att mikrostoppen inte har med operatörernas arbetssätt att 
göra.  
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För en bättre bild av mikrostoppen skulle uppföljningen skett med fler 
virkesdimensioner men då tidsramen för undersökningen var begränsad så var det 
inte möjligt. Även tidsmätningar av de individuella mikrostoppen istället för endast 
frekvensen skulle ge en intressant bild av problematiken med mikrostopp. 
Svårigheten med detta skulle vara en stor felmarginal vid den manuella 
tidsmätningen, då många mikrostopp bara pågår ett fåtal sekunder. 

Den utförda studien leder förhoppningsvis till att företaget får tillräckligt med 
underlag för investeringar och förbättringar i justerverket, vilket kan leda till ökad 
tillgänglighet och produktion på justerverket. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sorteringsjobb Disskussion 
Nytt paket Bana efter elevator sortering 
Snedindikering efter 
trimmer Operatörsplats sortering 
Högbit före trimmer Komplettering paket 
Plastning Elevator 
Ströhantering Nytt paket 
Elevator Ströläggningsautomat 
Paketbana/ Tilt Fackdel 
Krokbana  plastning 
Vändare Bandram 
fackdel Justering/Optimering 
Bana innan elevator Bana under fack 
Bana under trimmer 
Längdramp 
Optimering/ Justering 
Grind öppen  
Komplettering paket 
Boardmaster 
servoklack 
Ströläggningsautomat 
Trimmer 
Metalldetektor 
Samtal 
Märkare 
bandram 
Finscan 
Medbringarbana 
övrigt 
BM medbringare 
Bana under fack 
Bilaga 1samtliga stopporsaker som konstaterades under driftsuppföljningen.  
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