
 

 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 
 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 701 82 Örebro   

 

 
 
 
 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 
 

 Analys av driftstopp i ett hyvleri 
 

Axel Alfredsson, Gustav Knutson 
 

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 180 högskolepoäng 
 

Örebro VT17 
 
 
 
 
 
 
 
Examinator: Lars Pejryd 
 
 
 
Analysis of stoppage in a planing mill 
 

 

 

 

 

 

 



 

2017-06-01 A Alfredsson, G Knutson    

Sammanfattning 
Moelven är en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner med 52 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark. Denna studie har utförts i hyvlerianläggningen hos Moelven 
Valåsen Wood AB som är ett hyvleri och vidareförädling av byggvirke beläget i Karlskoga. 

Problemet grundar sig i att Moelven vill öka utnyttjandegraden i hyvlerianläggningen. Denna 
ligger idag på ca 65% och hyvleriet begränsar därför en stor del av materialflödet. Syftet med 
denna fallstudie var att undersöka vilka orsaker som ligger bakom den låga utnyttjandegraden 
för att ge förslag på åtgärder till dessa.   

Studien inleddes med ett brett perspektiv för att kunna undersöka de verkliga orsakerna till 
problemet. En analys gjordes av de olika stopporsakerna för att klargöra vilka olika stopp som 
uppstår samt hur stor del av den totala stopptiden de utgör. Vidare gjordes avgränsningar som 
innebar en fördjupning inom omställningsprocessen då omställningar av hyveln utgjorde 30% 
av den totala stopptiden under tidsperioden. För att kunna analysera denna process gjordes 
videoinspelningar där de olika arbetsmomenten definierades och tidsattes. Då fräsbyten var de 
omställningar som observerades flest antal gånger utformades konkreta förbättringsförslag 
främst för dessa. Moelven får även underlag för att kunna gå vidare med de övriga 
omställningarna.  

Fallstudien resulterade i olika förbättringsförslag som främst syftade till att effektivisera 
omställningarna. Dessa förslag innebar: 

• Separera externa och interna aktiviteter, såsom att förbereda verktyg inför 
omställningen. 

• Använda verktygsvagnar för att eliminera rörelser i så stor utsträckning som möjligt. 

• Skapa bättre ordning på verktyg genom att utforma en check table. 

• Standardisering av arbetsmoment genom att skapa en rutinbeskrivning samt dela upp 
operatörerna i olika arbetsroller. 

• Involvera alla i organisationen för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. 

En simulering gjordes genom att implementera delar av förbättringsförslaget vilken medförde 
en ställtidsreducering om 32.5% för fräsbyte. Då en stor gemensam faktor för alla typer av 
omställningar är rörelser, vilket förbättringsförslaget syftar till att reducera kan det antas vara 
generaliserbart för övriga omställningar. 

 

Nyckelord: ställtidsreducering, flaskhals, driftstopp, hyvleri 
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Abstract 
Moelven is an industrial group that produces building materials and systems for the 
construction industry; with its 52 productions units in Norway, Sweden and Denmark, it is 
one of the biggest in Scandinavia. This study has been carried out in the planing mill at 
Moelven Valåsen Wood AB in Karlskoga. 

Because of the low utilization rate in the planing mill (65%), it constitutes a bottleneck, 
meaning it limits the capacity and flow of material, for most of the products. The purpose of 
the study was to analyze the stoppage in the planing mill in order to make recommendations 
on how the utilization rate can be increased. 

The study began with a wide perspective to identify the reasons behind this problem. A 
summary of all stops in the planing mill concluded that set ups of the planer made up for 30% 
of total stoppage. Because of this, the study was narrowed down to mainly analyze the 
different types of set ups, which was done through extensive observations and videotaping. 
The solutions and recommendations that were given are therefore almost entirely regarding 
set up-time reduction, and more specifically, milling set ups. 

The recommendations, based on the results of the study, includes: 

• Suggestions on how to separate internal and external set up.  

• Better order of tools through designing a check table. 

• Standardizing the procedure by creating a routine and dividing the operators into 
different work roles. 

• Involving everyone in the organization in order to work with continuous improvement. 

A simulation of milling set ups was done by implementing parts of the recommendations – 
this resulted in a setup up-time reduction of 13 minutes, which corresponds to 32.5%. 
Because of common denominators, such as movements, the recommendations given are likely 
generalizable for all set ups. 

 

Key words: set up time, bottleneck, stoppage, planing mill 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts i hyvlerianläggningen på Moelven Valåsen Wood AB som är 
beläget i Valåsen, Karlskoga. 

1.1 Företagsbeskrivning 

1.1.1 Moelvens historia 

Aktiebolaget Moelven grundades 1899 och tillverkade till en början snickeri- och 
inredningsprodukter. Under åren har produktionen lagts om flertalet gånger och har bestått av 
bland annat: släpvagnar för traktorer och anläggningsmaskiner, mobila småhus (eller "hus på 
hjul"), containerhus och elementhus. 

1960 startade Moelven limträproduktion och under 70-talet blev företaget marknadsledande 
på limträ i Norge; 1982 övertog man den svenska konkurrenten - Töreboda Limträ. 1980 
börjande en ny epok för koncernen då det första sågverket etablerades. Under 80-talet 
fortsatte Moelvens tillväxt inom träindustrin med uppköp av två stora svenska sågverk, ett av 
dessa var Valåsens sågverk. Köpet och investeringarna i Valåsen var koncernens största 
ekonomiska satsning, fram till denna tidpunkt, och Moelven hade nu blivit en av 
Skandinaviens största producenter av industriträ. [1] 

1.1.2 Moelven idag 
Moelven är idag en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner med 52 operativa 
enheter i Norge, Sverige och Danmark. Det finns ca 3300 medarbetare utspridda över tre 
divisioner:   

• Timber - producerar industriträ i form av virke och förädlade industrikomponenter 
samt sågade trävaror.  

• Wood - utvecklar och producerar ett brett urval av träbaserade bygg- och 
interiörprodukter.  

• Byggsystem - består av verksamhetsområdena limträ, byggmoduler, bygginredning 
och elektrotjänster. [1] 

1.2 Moelven Valåsen Wood 
Moelven Valåsen Wood är ett hyvleri och vidareförädling av byggvirke. Verksamheten har 37 
anställda och omsatte 2016 runt 292 mkr, vilket var den högsta omsättningen någonsin. Enligt 
Manuel Sandoval, VD på Moelven Wood, tros denna dessutom stiga under de kommande åren 
då efterfrågan bedöms ökande - detta med avseende på utvecklingen av bostadsbyggandet och 
ROT-faktorn. På samma geografiska område ligger sågverket Moelven Valåsen (se figur 1) - 
att de ligger nära varandra möjliggör en naturlig integrering av den sågade varan som råvara 
till hyvleriet. Ungefär 70% av all råvara som vidareförädlas kommer från sågverket, 
resterande köps in från andra Moelven-sågverk samt Höglands Såg i Örnsköldsvik.  
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Figur 1,  området Valåsen (hämtad från: Moelvens intranät) 

Valåsen Wood består av två hyvellinjer, grundmålningsanläggning, tryckimpregnering och 
kapningsutrustning. Tillverkningen omfattar bland annat trall, reglar, klädsel (ytterpanel), läkt 
och råspont. All råvara går genom hyvleriet - genom vidareförädling görs också 
tryckimpregnering av trall och reglar samt grund- eller proffsmålning av klädsel och läkt. För 
2017 har man budgeterat för 104 500 m3 hyvlat virke, varav 38 500 m3 därefter ska 
impregneras och 13 500 m3 målas. En övergripande flödeskarta visas i figur 2 nedan. 
Produkterna säljs främst till byggvaruhandeln i Sverige, de två största kunderna är idag X-L 
Bygg och Byggmax. Processen ger biprodukter i form av kutterspån, dessa säljs främst till 
värmecentraler i närområde. Den kontinuerliga produktionen syftar till att ständigt hålla 
lagernivåerna höga; det är viktigt att alla produkter finns i lager då kunder avropar löpande, 
enligt Tony Dollerup, produktionsplanerare och inköpsansvarig.  
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Konkurrenter består främst av andra sågverk så som Södra, Setra och SCA; man har också 
indirekta konkurrenter så som producenter av andra byggmaterial. Det är en relativt 
tillståndskrävande verksamhet vilket innebär att det finns en del lagstiftningar som måste tas 
hänsyn till – miljöskadliga ämnen i impregneringsvätska, diesel och energiförbrukning, 
ljudnivåer för att nämna några. I dagsläget är det största problemet ljudnivåerna, i synnerhet 
nattetid då de stora maskinerna i produktionen alstrar höga bullernivåer - av denna anledning 
är det i nuläget inte möjligt att köra dygnet runt. 

1.2.1 Hyvlerianläggningen 
Hyvlerianläggningen, där detta examensarbete utförts, öppnades under hösten 2007. Ur 
hyvleriet kommer, som nämnts ovan, en stor mängd olika produkter. Maskinparken består av 
en hyvelmaskin, en bandsåg (benämns i rapporten som klyven), en kedjebana som 
transporterar virke runt i anläggningen och kringutrustning så som stämpelmaskin, 
paketläggare och bandmaskin. Det är 8 ordinarie operatörer som jobbar i hyvleriet, uppdelade 
i två skiftlag. Under löpande produktion roterar operatörerna mellan fyra olika positioner i 
anläggningen – detta beskrivs i kapitel 5.  

1.3 Projektet 
Projektet gjordes som en fallstudie, vilken syftade till att utreda och analysera driftstopp i 
hyvleriet. Målsättningen med detta var att identifiera vilka stopporsaker som står för störst 
procentuell andel av den totala stopptiden. Det skulle mynna ut i förslag på åtgärder för att 
reducera stopptiden och följaktligen öka utnyttjandegraden på anläggningen.  

För att bedöma rimligheten i uppdraget gjordes i ett tidigt stadie av projektet en kartläggning 
av hela materialflödet (från råvara till färdigvarulager), med hänsyn till de olika delarnas 
kapaciteter. Detta för att avgöra om hyvleriet faktiskt är den kritiska delen där kapaciteten 
behöver ökas. 

Moelven antydde redan vid första kontakt angående projektet, att omställningar i 
hyvelmaskinen i dagsläget är den största stopporsaken. För att angripa problemet objektivt har 
en sammanställning av alla driftstopp under tidsperioden 2017-01-09 - 2017-03-31 gjorts med 
hjälp av Moelvens egna driftstoppsregistreringar i produktionssystemet Axxos. I kombination 

Figur 2, övergripande flödeskarta (hämtad från: Moelvens intranät) 
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med observationer var detta i syfte att skapa en egen uppfattning om vilka stopporsaker som 
är mest problematiska. 

Fallstudien inleddes med en kartläggning av nuläget genom observationer och intervjuer, 
vilket ledde till förslag på åtgärder. Förbättringsförslagen har också simulerats i viss mån för 
att tydligt visa på vilket resultat som kan anses vara rimligt vid implementering av dessa. 
Simulering gjordes genom att arbetsmoment först identifierades och tidsattes. Med hjälp av 
denna tidsstudie kunde vissa moment tas bort, resterande moment fördelades jämnt bland 
operatörer. 

1.3.1 Förutsättningar för projektet 
Moelven har tillhandahållit plats att arbeta på, tillgång till dagliga produktionsrapporter och 
aktuella produktionsplaner. Studieutförarna har också erhållit arbetskläder och fri tillgång till 
hyvleriet under produktionstid. Operatörer i hyvlerianläggningen har under studiens gång 
varit hjälpsamma genom att svara på frågor och funderingar som uppkommit. 

1.3.2 Avgränsningar 
De inledande avgränsningarna som gjordes var till hyvleriets fysiska väggar. Undantag 
gjordes dock för den inledande kartläggningen av hela processen – denna var för uppdraget 
viktig för att skapa en bild av helheten, och specifikt hyvleriets roll i materialflödet. Vidare 
har förbättringsförslag främst tagits fram rörande driftstoppen som uppstår vid omställningar. 
Gällande driftstopp som uppstår av andra orsaker har endast de som står för störst procentuell 
andel undersökts - inga direkt lösningsförslag har getts till dessa, de har dock pekats ut som 
problematiska områden Moelven bör undersöka närmare. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet, vilka konsekvenser det i dagsläget medför 
samt vilka forskningsfrågor som skulle avhandlas. Vidare redogörs för vad Moelven tidigare 
gjort relaterat till aktuellt problemområde. Slutligen redogörs också för hur andra har angripit 
liknande problem. 

2.1 Problemet 
Problemet grundar sig i den låga utnyttjandegraden på hyvlerianläggningen. I dagsläget ligger 
man, enligt produktionsrapporter, i snitt runt 50%-70%. Det finns många olika 
driftstoppsorsaker, däribland problem med maskiner och kedjebana, omställningar i 
hyvelmaskinen och påfyllning av förbrukningsmaterial.  

Den stora mångfalden av produkter skapar i dagsläget särskilda problem då hyvelmaskinen, 
kärnan i anläggningen, behöver ställas om relativt ofta. Eftersom det är denna maskin som 
transformerar råvara till färdig produkt och dess inställning som bestämmer dimensioner och 
form är dessa omställningar, från denna punkt kallade postningar, helt nödvändiga. I 
kombination med övriga driftstopp gör detta att man utnyttjar relativt lite av den tillgängliga 
produktionstiden. 

Enligt Manuel Sandoval kostar det företaget ca 8500 kr i förlorade försäljningsintäkter varje 
driftstoppstimme i hyvleriet – därför är det nödvändigt att öka utnyttjandegraden, då man i 
dagsläget förlorar mycket pengar på stillestånd. En annan konsekvens av problemet är att man 
i dagsläget behöver rycka in vissa helger och jobba ikapp det man inte hinner producera under 
veckan. 

På företaget anser man att postningarna är det huvudsakliga problemet, och att det är här den 
stora tidsförlusten sker. Detta har retts ut i studien och alla olika driftstoppsorsaker har 
sammanställts för att undersöka hur stor del av den totala stopptiden postningarna utgör samt 
vilka övriga stora stopporsaker som finns. Vidare har en undersökning av hela materialkedjan 
gjorts för att bedöma om det faktiskt är hyvleriet som i dagsläget begränsar kapaciteten. 

Följande frågor ställdes inför arbetet, och det är dessa denna rapport främst avhandlar: 

• Till vilken grad är hyvleriet en flaskhals i flödeskedjan? 

• Vilka orsaker finns till driftstoppen i produktionen? 

• Hur kan utnyttjandegraden i hyvleriet förbättras? 

2.2 Vad har förtaget gjort tidigare 
Detta kapitel tar upp de områden som Moelven tidigare har försökt att förbättra i hyvleriet.  

Moelven har tidigare påbörjat ett 5S-arbete, som innefattar viss uppmärkning av 
verktygstavlorna vid hyveln samt bänken där maskinverktygen är placerade. De har dessutom 
minskat uppsättningarna på olika handverktyg och endast valt att ha fler än ett verktyg av de 
som används mer ofta. Bild över verktygstavla och maskinverktygshyllan syns i figurerna 3 
och 4 nedan. Ledningen på Moelven har också informerat operatörerna om att postningarna 
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tar för lång tid och lagt över ansvaret på dessa att reducera ställtiden, utan ge dem några extra 
resurser. 

 

 

I hyvleriet finns arbetsinstruktioner utplacerade på olika stationer, inklusive vid hyveln. 
Instruktionerna har som syfte att alla ska kunna lära sig de olika stationerna samt att 
operatörer ska kunna ha dessa som stöd när osäkerheter uppstår. 

Moelven har tidigare hyrt in Prevas som utförde en nulägesanalys över hyvleriets data- och 
styrsystem. Från denna är det endast en skiss över anläggningen (modifierad) som använts – 
figur 23 i avsnitt 5.1.2.  

Per Strandberg som arbetar på Kyocera, företaget som tillhandahåller verktyg till hyveln, 
berättar att han varit med och individmärkt alla maskinverktyg – vilket gör det lättare att se 
vilka verktyg som finns tillgängliga och vilka som är borta för slipning. Moelven använder i 
dagsläget inte detta system, men planerar göra det inom en snar framtid. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 
Moelven Lovene i Lidköping, som ingår i samma koncern som Valåsen Wood, har i sitt 
hyvleri utfört ett arbete med SMED. Mattias Lavsjö, som varit med i detta arbete, berättar att 
man börjat med sammansätta en SMED-grupp vars syfte var att driva förbättringsarbetet. 
Hyvelmaskinen på Lovene står på en begränsad yta med ca 50 cm avstånd till verktygstavlor, 
vilket gör att operatörernas rörelser för att exempelvis hämta verktyg reduceras kraftigt. En 
bild över hyvel och vägg med verktyg visas nedan i figur 5. 

Figur 3, uppmärkning av fräshylla Figur 4, verktygstavla 
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Figur 5, hyvel (vänster) och vägg med verktyg (hämtad från: Moelvens intranät) 

Genom att separera interna och externa aktiviteter, skriva en ny rutinbeskrivning, införa 
verktygsvagnar (se figur 6) och strukturera upp verktygen (se figur 7) kunde ställtiden 
reduceras med över 50%. Man har också skapat en rollfördelning hos operatörerna. 
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Figur 7, verktygstavla med uppmärka verktyg (hämtad från: Moelvens intranät) 

Informationen från ovanstående arbete har använts främst för att styrka de rekommendationer 
och förbättringsförslag som ges i denna studie. 

För att se hur andra har angripit liknande problem har två tidigare examensarbeten använts. 
Det ena arbetet har som syfte att analysera driftstopp hos VIDA:s hyvleri [2], det andra en 

Figur 6, verktygsvagn (hämtad från: 
Moelvens intranät) 
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produktivitetsanalys hos Chemwood AB i Alvesta [3]. Dessa har huvudsakligen använts som 
inspiration för olika infallsvinklar med vilka problemet kan angripas. 

Vetenskapliga artiklar som berör samma teoretiska områden som denna studie har samlats in. 
Dessa artiklar har inga direkta kopplingar till sågverksindustrin. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 
Den här fallstudien berör främst teknikområdena kvalitetsteknik och produktionsutveckling. 
Kunskap från tidigare kurser i utbildningen har kunnat tillämpas i bred utsträckning, den har 
dock kompletterats med litteratur och vetenskapliga artiklar tillhörande ovan nämnda 
teknikområden. Den teoretiska referensramen har hämtats i huvudsak från teoriområdena 
Lean Production och SMED, Process Design, Swift, Even Flow och The Theory of 
Constraints. 
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3 Teoretisk referensram 
Här görs en genomgång av den teoretiska referensramen som legat till grund för fallstudien. 
Den innefattar litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar, där den förstnämnda 
använts främst för faktainsamling och den sistnämnda för att kunna påvisa resultat från 
liknande studier samt aktuell forskningsfront. 

3.1 Flöde 
Flödet av material i en process är vad som styr dess output. Vad som avgör dess produktivitet 
är hur mycket variation som finns i dess olika delar samt hur snabbt det är – faktorer som 
begränsar det är stopp och olika typer av flaskhalsar. [4] 

3.1.1 The Theory of Swift, Even Flow  
Enligt teorin om Swift, Even Flow är det hastigheten och jämnheten i processen som styr dess 
produktivitet, därav ökar ett flödes produktivitet genom den hastighet med vilken material går 
igenom det. På samma vis, menar Schmenner et al., minskar produktiviteten med variation – 
associerad med efterfrågan eller delar av flödet - i processen. För att fullt förstå denna teori 
behöver man först förstå följande koncept: [4] 

• Värde- och icke-värdeskapande aktiviteter. Alla aktiviteter i en process kan delas in 
i två kategorier: värde- och icke-värdeskapande. Arbete som bidrar till en produkts 
slutvärde och därmed ökar värdet för slutkund, anses vara värdeskapande. Följaktligen 
anses arbete som transporterar, kontrollerar, räknar eller omarbetar material som icke-
värdeskapande. Allt som bidrar till slöseri i processen anses icke-värdeskapande, 
inkluderat Shingos klassiska sju slöserier: överproduktion, väntan, transportering, 
lager, rörelser, produktion av defekta produkter och överarbete. Med denna förståelse 
följer att material kan röra sig snabbare genom ett flöde om alla icke-värdeskapande 
aktiviteter antingen elimineras eller kraftigt reduceras. [4]  

• Flaskhalsar och andra hinder. På ett liknande sätt, menar Schmenner et al., kan 
material röra sig snabbt genom ett flöde endast om inga flaskhalsar (den del av 
processen som begränsar dess kapacitet) eller andra hinder existerar. För att förstå 
detta används begreppet genomloppstid - ett användbart mått på flödeshastigheten från 
den punkt där en produkt först bearbetas fram till den är levererad till kund eller 
färdigvarulager. [4] 

• Variation. För ett jämnare materialflöde behöver variationen i processen reduceras – i 
kundordertidpunkter, efterfrågade kvantiteter eller den tid en viss del i processen tar 
att utföra. Med produktionsplaner som syftar till att kapaciteten hålls jämn, kan 
variationen i order-tidpunkter och efterfrågade kvantiteter reduceras, varför denna typ 
av produktionsplan är mer associerad med produktivitet än andra typer av 
produktionsplaner. Variation reduceras också genom att liknande produkter bearbetas 
parallellt. Följaktligen ökar produktiviteten om detta är möjligt utan att flödets 
hastighet försämras. [4] 

En företeelse som också förhindrar ett kontinuerligt flöde är tillfälliga flaskhalsar orsakade av 
kvalitetsproblem som framtvingar omarbete, kassation, maskinstillestånd och liknande. Bra 
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kvalitet är en helt nödvändigt för ett snabbt och jämnt materialflöde då det både reducerar 
variation och gör det lättare att undvika flaskhalsar. [4]  

En studie inom sjukvården visade att de största barriärerna för att uppnå ett snabbt och jämnt 
flöde var icke-standardiserade processer, bristande kommunikation och relation mellan 
avdelningar och en otillräcklig hantering av flaskhalsar. Avsaknad av standardisering 
medförde att varje enskild medarbetare utförde aktiviteterna på eget vis, vilket ökade 
variationen i processen. Det ledde också till kvalitetsbrister och att icke-flaskhalsars kapacitet 
underutnyttjades [5]. Trots att denna studie gjordes inom sjukvården finns många likheter till 
problemet som behandlas i denna rapport – avsaknad av standardisering och variation är två 
gemensamma nämnare. 

3.1.2 Variation 
Variation finns till viss del i alla processer -  den finns även i många olika delar av en process, 
i så väl aktivitetsutförande och kvalitetsutbyte som i efterfrågan. Ju mindre variation som 
förekommer desto enklare är det att ta ett beslut om hur processen bör hanteras. Slack et al. 
menar på att variation döljer förändringar i en process vilket gör det svårare att upptäcka när 
avvikelser från det normala uppstår [6]. Schmenner et al. menar i sin tur på att en process med 
hög variation är mindre produktiv, varför variation är något som bör reduceras i så stor 
utsträckning som möjligt [4]. Genom att reducera variationen i en process och därmed 
stabilisera den blir den inte bara mer produktiv – det är också lättare att styra den [6]. Vidare 
påstår Bergman et al. att det finns två olika typer av fel som kan göras gällande variation – att 
reagera på fenomen som har slumpmässiga orsaker samt att inte upptäcka ett fenomen som är 
orsakat av urskiljbara orsaker [7]. Att använda styrdiagram (beskrivet nedan) gör att 
ovanstående två fel lättare kan undvikas.  

Styrdiagram är ett viktigt verktyg i statistisk processtyrning för att identifiera olika orsaker till 
variation i en process. Idén är att med vissa tidsmellanrum ta ut ett antal stickprov från en 
process och med hjälp av dessa beräkna en kvalitetsindikator (man kan också avsätta enstaka 
värden istället för att väga samman information från en provgrupp). Det kan exempelvis vara 
stickprovets aritmetiska medelvärde. Genom att avsätta dessa i ett diagram kan man sedan 
övervaka processen med hjälp av styrgränser - avståndet mellan dessa och centrallinjen är ofta 
tre gånger standardavvikelsen för kvalitetsindikatorn. Så länge kvalitetsindikatorn håller sig 
inom styrgränserna anses processen vara stabil. Centrallinjen representerar vanligen ett 
målvärde för processen. [6, 7] Ett exempel på hur ett styrdiagram kan se ut visas i figur 8 
nedan där de röda streckade linjerna representerar styrgränser och den svarta streckade linjen 
centrallinje. 
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Figur 8, illustration av ett styrdiagram 

 

3.1.3 Flaskhalsar och The Theory of Constraints 
En flaskhals är den del i processen som begränsar dess kapacitet; flaskhalsen styr därför hela 
processens output. Ett koncept som fokuserar på vikten av att planera efter 
kapacitetsbegränsningar är The Theory of Constraints, eller TOC. Enligt TOC finns i varje 
given process minst en begränsande del. Denna ska ses som något positivt snarare än som 
något negativt; eftersom begränsningar styr hela processens prestanda, kommer förbättringar 
av dessa att göra hela processen presterar bättre. I TOC finns fem steg för att eliminera en 
flaskhals: [6]  

1. Identifiera vilken del i processen som är begränsande   

2. Bestäm hur denna ska utnyttjas   

3. Underordna allt annat i processen till ovan beslut   

4. Förbättra den begränsande delen   

5. När begränsningen är eliminerad, börja om på steg 1.   

Genom att kontinuerligt försöka identifiera flaskhalsar och arbeta med att eliminera dem, 
läggs fokus hela tiden på den del som begränsar processens output. Metoden som baseras på 
detta tankesätt kallas Optimised Production Technology (OPT). OPT hjälper att planera 
produktionen efter takten som sätts av flaskhalsen. Allt som produceras med en högre takt än 
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den i flaskhalsen kan inte utnyttjas. Skulle arbetstakten däremot sjunka under flaskhalsens, 
underutnyttjas hela systemet. Ett par principer från OPT i urval:   

• Användandegraden av en icke-begränsande "del" bestäms av någon annan 
begränsning i systemet, inte av dess egen kapacitet. 

• En timme förlorad vid en flaskhals är en timme förlorad för hela systemet. [6] 

3.2 Ställtidsreducering 
Det finns två sätt att minska tiden som en produktionslina är avstängd enligt Szastkowski: 
minska frekvensen på omställningarna eller reducera tiden det tar att göra en omställning [8]. 
I en process med hög produktmångfald behöver dock många omställningar göras för att kunna 
tillverka alla olika produkter. För att detta ska vara möjligt utan att en stor tidsmängd går till 
spillo behöver dessa omställningar ske snabbt och effektivt. 

3.2.1 SMED 
Ett väletablerat verktyg för att reducera ställtider är Single Minute Exchange of Dies, eller 
SMED. Detta koncept introducerades av Shigeo Shingo i Japan under 1950-talet vid hans 
besök på dåvarande Mazda-fabriken i Hiroshima [9]. Ställtid definieras vanligtvis som tiden 
mellan färdigställandet av den sista detaljen i ett parti och den första felfria detaljen i nästa 
parti. Utöver att sänka den verkliga kapaciteten, tenderar långa ställtider att påverka hur 
processer planeras och styrs - ofta görs partistorlekar då större, vilket bland annat leder till 
problem så som behov av stora lager och ökat behov av hantering. [9] 

Omställningsprocedurer ses ofta som något komplext, med oändligt många aktiviteter 
beroende på vilket verktyg som ska bytas eller vilken omställning som ska göras. Vid närmare 
undersökning visar det sig dock att varje omställning består av ett antal gemensamma steg: 
förberedelser, montering och nedmontering av verktyg, inställningar (ex. centrering, bredd- 
och längdinställningar) och testkörningar med korrigering. Har omställningsproceduren inte 
noggrant undersökts, har inte heller den externa ställtiden separerats från den interna. Extern 
ställtid innefattar de aktiviteter som kan göras utanför själva omställningarna, med andra ord 
när maskineriet fortfarande körs. De aktiviteter som kräver att produktionen är stoppad räknas 
till den interna ställtiden. Traditionellt beror detta på, menar Shingo, att ledningen och 
produktionsingenjörer (eller liknande) inte fokuserat på att analysera omställningarna, utan 
istället överlåtit denna del till operatörer, och litat på att dessa ska göra allt de kan för att 
reducera ställtiderna. [9] 

Ett arbete med SMED inleds med en utförlig studie av hela proceduren, där alla aktiviteter 
som ingår i omställningen kartläggs. Det är fördelaktigt att filma och använda tidtagarur i 
detta stadie. Analysen av den studien är vad som ligger till grund för förbättringsarbetet vilket 
sker i följande steg: [9]  

Steg 1: Separera intern och extern ställtid  
Det finns några metoder som är särskilt effektiva för att försäkra sig om att alla externa 
aktiviteter utförs innan själva omställningen påbörjas, nedan listas två:   

• En checklista innehållande alla olika verktyg som behövs och alla steg som ska 
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utföras. 

• En s.k. check table på vilken figurer för varje verktyg finns uppritade. Verktygen 
placeras sedan på respektive figur; detta gör att operatören snabbt ser om något 
verktyg saknas. 

Dessa bör vara maskinspecifika, eftersom det är svårare att förstå en checklista som gäller 
flera delar i anläggningen. Det är också viktigt att kvalitetskontroll av verktyg och 
transportering av dessa sker innan omställningen börjar. Enligt Shingo ger det första steget 
ofta en tidsreducering på 30%-50%. [9] 

Steg 2: Omvandla intern ställtid till extern    
Detta steg innebär två viktiga delar:   

• Granskning av varje enskilt moment för att undersöka huruvida dessa felaktigt ansetts 
vara interna.   

• Försöka hitta sätt att omvandla dessa till externa.    

Ofta visar det sig att fler moment än man till en början trodde faktiskt kan utföras utan att 
stoppa verksamheten. [9] 

 Steg 3: Rationalisera omställningens alla moment  
Ofta sammanhängande med föregående steg; i detta steg läggs fokus på att effektivisera alla 
delmoment i omställningen, såväl interna som externa, för att hela processen ska kunna 
utföras så snabbt som möjligt. Det kan exempelvis innebära att eliminering av onödiga och 
icke-värdeskapande aktiviteter. Vanligtvis är lossande och fästande av skruvar och bultar en 
sådan aktivitet. Eftersom det endast är det sista varvet som fäster bulten, och det första som 
lösgör den är allt annat slöseri. Shingo rekommenderar att byta ut skruvar och bultar mot 
funktionella fästanordningar [9] – ett exempel på en sådan är en bult där bara den sista gängan 
finns kvar, vilket gör att man endast behöver dra ett varv för att antingen fästa eller lösgöra 
den. 

3.2.2 SMED Zero 
I den ursprungliga beskrivningen av SMED är alla exempel och studier relaterade till pressar 
och gjutformar [9] – Moxham et al. menar därför på att det inte finns någon generell 
information om hur den verkliga praktiska implementeringen ska gå till inom andra 
industriområden [10]. SMED Zero är ett koncept som bygger vidare på den ursprungliga 
metoden och tar hänsyn till att det finns vissa förutsättningar för att ett SMED-arbete ska 
lyckas - dessa delas in i fyra kategorier:  

• Samarbete för bättre kommunikation: alla berörda, så väl ledning som operatörer, ska 
vara involverade och ha tydliga roller i förbättringsarbetet. Operatörerna ska vara 
medvetna om att det är deras expertis och åsikter som är nyckeln i projektet. Möten 
med alla inblandade ska hållas på en kontinuerlig basis.  

• Prestationsmått: ledningen måste sätta upp realistiska mål för att veta exakt vad som 
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ska uppnås med arbetet, och var företaget står i dagsläget.  

• Visuell fabriksstyrning: genom användning av visuella hjälpmedel försvinner behovet 
att förlita sig på muntlig kommunikation och alla svårigheter som kommer med den.  

• Kaizen (ständiga förbättringar): ett arbete med SMED ska ses som ett ständigt 
förbättringsarbete – operatörer måste kontinuerligt få stöd i arbetet. Det är inte heller 
säkert att det lyckas vid första försöket.  

Genom att utföra dessa förberedelser påstår Moxham et al. att de barriärer (exempelvis 
ledarskap- och kulturella) som associeras med förbättringsarbeten kan överkommas. Även om 
SMED Zero skapades genom en studie i textilindustrin är slutsatsen att det kan appliceras i 
samma utsträckning som SMED. [10]  

Det finns många ytterligare utvecklingar av SMED-konceptet – den röda tråden är att alla i 
organisationen ska vara införstådda i varför förbättringsarbetet genomförs och framförallt: 
alla ska vara delaktiga [11]. I diverse vetenskapliga artiklar har också information hämtats om 
hur ur ställtidsreducering uppnåtts under förhållanden liknande fallet som behandlas i denna 
rapport. Den genomgående trenden har varit, utöver det som nämns ovan, att kombinera 
SMED med andra förbättringsverktyg varför även dessa kort beskrivs nedan.  

3.2.3 5S 
5S är ett verktyg inom Lean Production som i stora drag syftar till ordning och reda. Det 
inkluderar även delar som skapar rätt attityder och beteenden hos medarbetare samt bidrar till 
en funktionell arbetsplats. 5S har fått sitt namn efter de fem delar det består av [12]:  

Sortera: det här momentet innebär att man ska sortera de verktyg eller liknande som används 
inom ett visst arbetsområde. Syftet är att man slutligen ska ha de verktyg som används ofta 
lättåtkomligt och de som används mer sällan på en annan plats. Detta gör man för att nå 
överskådlighet över alla sina verktyg.  

Strukturera: det här momentet går ut på att strukturera upp föremål som används och ge 
dessa en specifik plats. Det här gör att man enkelt ser vilket verktyg som saknas. Detta gäller 
även dokument. 

Systematisk städning: detta innebär att man ska se till så att allt är i ordning och att det 
fungerar som det ska. 

Standardisera: efter att de tre första momenten är slutförda kan man börja fokusera på 
standardisering av arbetssättet. Här är det viktigt standarder som skapas är enkla att förstå och 
följa. 

Självdisciplin: självdisciplin anses vara det svåraste momentet i ett 5S-arbete. Denna del 
handlar om att man ska få alla medarbetare att följa överenskomna standarder. Här är det 
framförallt viktigt att ledningen förstår att det tar tid att förändra attityder och beteenden, 
annars är risken stor att medarbetarna slutar med det efterfrågade arbetssättet. [12] 
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5S används ofta tidigt i en organisations förbättringsarbete – främst för att det är en relativt 
enkel metod, men också för att en städad och strukturerad arbetsmiljö underlättar vid 
ytterligare effektiviseringsarbete. Vid ett SMED-arbete bör också 5S inkluderas för att öka 
effektivitet genom en ökad kunskap och motivation hos operatörer; det har också positiva 
effekter på själva omställningen - med ett standardiserat arbetssätt och ordning på de verktyg 
som används vid omställningen elimineras mycket icke-värdeskapande tid. [13] 

3.2.4 Heijunka 
Heijunka handlar om utjämning av produktion, både vad gäller volym och produktmix. Detta 
innebär att man inte tillverkar produkter enligt kundorder, utan tar samtliga order under en 
viss period och jämnar ut dem så att samma antal och produktmix kan göras varje 
dag. Genom att tillämpa denna filosofi för att utjämna arbetsfördelningen vid omställningar 
som utförs av två eller flera operatörer, och låta dessa arbeta parallellt, kan ställtiden 
reduceras. [14] Ett enkelt exempel på detta kan ses i tabell 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Kaizen och standardisering 
Kaizen är den japanska termen för ständiga förbättringar. Att arbeta med detta innebär att små 
förändringar som syftar till att förbättra helheten görs kontinuerligt. För att överkomma ett 
problem krävs det ofta att många små förbättringar görs snarare än att en stor förbättring sker 
En fördel att arbeta med ständiga förbättringar är att det sällan krävs stora resursinsatser. 
Dessutom är det en filosofi som involverar alla i organisationen då det sällan krävs 
specialkompetens för att kunna delta i arbetet. [15]  

En standard beskriver det just nu bäst kända och överenskomna sättet att utföra ett arbete. 
Standardisering är en av de viktigaste delarna för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. 
När en standard är satt har man denna som utgångspunkt, fram till att en förändring sker 
vilken då blir den nya standarden. Det här leder i sig till att organisationen blir mer flexibel 
och enklare kan förändras vid behov. Genom att använda sig av standardisering kan man 
lättare upptäcka avvikelser, det bidrar också till förutsägbarhet [12]. Gällande omställningar 
följer det sällan med instruktioner om hur en sådan ska genomföras vid inköp av en maskin, 
varför operatörer ofta får utveckla egna metoder genom att testa sig fram [16].  

Tabell 1, exempel på arbetsutjämning 
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3.3 Produktionsstrategi 
För att en process ska kunna prestera till sin fulla potential krävs att denna är strategiskt 
utformad; för att uppnå maximal kundnöjdhet räcker det dock inte att processer presterar 
optimalt – det krävs att det kunden vill ha, alltid kan levereras i tid. [6]  

3.3.1 Level capacity plan 
Vid användning av Level capacity plan sätts kapaciteten på en genomsnittlig nivå för den 
planerade tidsperioden oavsett hur mycket efterfrågan ändras från den förutspådda. Det 
innebär att det alltid kommer vara samma mängd av personal som sköter processen vilket 
medför att processen kommer att producera samma mängd produkter under hela tidsperioden. 
Detta sätt att hantera kapacitet gör att organisationen bygger upp lager under perioder då 
efterfrågan är låg med vetskap om att efterfrågan kommer att öka. Under perioder där 
efterfrågan ökar tillverkas fortfarande samma mängd som innan men eftersom detta inte 
matchar aktuell efterfrågan används det lager som har byggts upp som kompensation. [6]  

3.3.2 Product-process matrix 
Det finns två viktiga faktorer vid val av hur en process ska vara designad: volym och 
mångfald av produkter. Beroende på vilken typ av process det är, ska denna hanteras på olika 
sätt när det gäller flöde, teknologi och typ av arbete. Ett vanligt sätt för att identifiera typ av 
process är att använda "product-process matrix", se figur 9 nedan. Denna matris har en 
diagonal som kallas "the natural line of fit" som består av ett förhållande mellan mångfald och 
volym. Det innebär att processer som producerar en hög volym bör ha låg mångfald av 
produkttyper och tvärtom för att följa denna princip. [6] Detta medför att ett tillverkande 
företag med hög produktmångfald, bör producera serier i små volymer, vilket i sin tur leder 
till att omställningar måste ske relativt ofta, något som kräver en hög flexibilitet. 
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Figur 9, illustration av "The product-process matrix" 

 

3.4 Kvalitetsverktyg 
I detta kapitel beskrivs de två kvalitetsverktyg som använts i studien. 

3.4.1 Spagettidiagram 
Som ovan nämnts är transporter och rörelser icke-värdeskapande aktiviteter. Det är därför 
viktigt att visualisera dessa och därmed skapa förutsättningar för att reducera dem. 
Spagettidiagram är ett verktyg med vilket man enkelt kan göra detta. Diagrammet skapas 
genom att varje förflyttning en operatör gör avbildas, vilket resulterar i ett antal streck som 
visar hur rörelser i en viss aktivitet sett ut. Med detta som utgångspunkt kan sedan processen 
effektiviseras genom att eliminera rörelserna i den mån det går. Detta verktyg är framförallt 
fördelaktigt att använda vid ett SMED-arbete då det underlättar analysen av arbetsmomenten. 
[12]  
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3.4.2 Paretodiagram 
Det är ofta flera problem som är aktuella i samband med ett kvalitetsarbete, och sannolikt kan 
bara ett angripas i taget. För att bedöma i vilken ordning problemen ska lösas kan ett 
Paretodiagram användas. Varje problem rangordnas i ett stapeldiagram där höjden på dess 
stapel representerar antalet defekter eller liknande. Det visar även den ackumulerade 
procentuella andelen defekta produkter. Till detta diagram finns en teori som benämns 80/20-
regeln. Denna teori innebär det är vanligt att 20% av felen står för 80% av kostnaderna. [7]  



 

2017-06-01 A Alfredsson, G Knutson  20(47) 

4 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för denna fallstudie. Det innehåller också en 
genomgång av de forskningsmetoder och verktyg som använts. 

4.1 Fallstudiens genomförande 
Fallstudien påbörjades med datainsamling kring kapaciteter på de olika avdelningarna för att 
identifiera huruvida hyvleriet var en flaskhals i systemet. Vidare fortsattes datainsamlingen av 
empirisk grund parallellt med insamling av teori i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Dessa delar analyserades sedan för att försöka förstå vilka delar som är problematiska och hur 
dessa bör angripas.  

Datainsamlingen sträckte sig över stor del av studien, detta främst för att vissa moment inte 
var möjliga att undersöka utanför postning; något förekom relativt sällan. För att snabbt samla 
in data om stoppen som uppstår utanför postningarna spenderades under de första veckorna 
mycket tid ute i produktionen, vilket möjliggjorde löpande intervjuer med operatörerna så fort 
en fundering uppkom. När alla stopp sammanställts, gjordes en prioritering med hjälp av 
Paretodiagram – att främst undersöka och försöka reducera tider för postningar. 

Postningarna kartlades grundligt med hjälp av videoinspelning, där de ingående aktiviteterna i 
utförandet identifierades och tidsattes. Dessa aktiviteter har sedan analyserats för att bedöma 
vilka som hör till interna aktiviteter respektive externa. Ett antal spagettidiagram gjordes 
också för att göra operatörernas rörelsemönster överskådliga. För att hämta inspiration har 
även andra hyvlerier kontaktats med frågor angående deras postningsprocedur. 

Studien har sedan mynnat ut i förbättringsförslag främst gällande postningsproceduren, dessa 
har även i viss utsträckning simulerats för att visa på vilka potentiella resultat Moelven kan 
vänta sig genom att implementera dessa. Övriga områden som anses vara problematiska har 
också pekats ut. 

Under studiens gång har den teoretiska referensramen utökats i takt med att empirin, i form av 
observationer och intervjuer, utvecklats. Detta har gett det abduktiva arbetssätt vilket 
genomgående använts i studien. Abduktion är en ansats som lämpar sig vid fallstudiebaserade 
undersökningar. Den innefattar en form av växelverkan mellan teori och empiri, där båda 
dessa succesivt utvecklas under processens gång [17]. 

4.2 Fallstudien som vetenskaplig metod 
Fallstudier är en vetenskaplig metod som används för att systematiskt studera ett aktuellt 
problem. Här använder forskaren information för att analysera, tolka och teoretisera kring det 
givna problemet. En fallstudie omfattar några olika tekniker för att ta reda på information, 
däribland intervjuer och observationer. Eftersom forskaren är det huvudsakliga verktyget kan 
denne komma med bra insikter kring det givna problemet. Fallstudien är särskilt lämpad för 
praktiska problem. [18] 

4.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns två användbara metoder att använda sig av vid en undersökning: kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Dessa har som syfte att skapa en bättre och djupare förståelse av 



 

2017-06-01 A Alfredsson, G Knutson  21(47) 

problemområdet. Kvantitativ forskning handlar om kvantifiering av insamling och analys av 
data, vilket innebär att den behandlar siffror och mätbara variabler. Denna metod anses svara 
på ”hur”-frågor till skillnad från den kvalitativa delen, som istället ska svara på ”varför”-
frågor [19]. Den senare syftar snarare till tolkning och används när man vill få ett större djup i 
förståelsen. För att nå ett så bra resultat som möjligt bör dessa metoder kombineras. [20] 

I denna fallstudie har främst den kvalitativa metoden använts. Data har samlats in, i form av 
produktionsrapporter, som sedan analyserats kvalitativt. Vidare har den kvalitativa delen 
bestått av intervjuer med anställda, så väl ledning som operatörer. 

4.4 Primär- och sekundärdata 
Datainsamling delas ofta in i primärdata och sekundärdata. Sekundärdata innefattar redan 
befintlig information, det kan exempelvis vara information från hemsidor, dokument, 
muntliga berättelser eller tidigare undersökningars resultat. En fördel med att använda sig av 
sekundärdata är framförallt att stora tidsbesparingar kan göras. Man kan dessutom få tips på 
nya infallsvinklar. Primärdata är sådan information som samlas in i studiens syfte, denna kan 
innefatta exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer. Eftersom primärdatan är 
information studieutförarna själva samlar in, har de frihet att på egen hand också tolka den. 
[21]  

Denna fallstudie utgörs av både primär- och sekundärdata. Sekundärdatan består främst av 
information tagen från Axxos, men även från andra studier som gjorts inom liknande 
områden. Primärdatan innefattar egna observationer och intervjuer. 

4.5 Observationer 
Observationer är en metod som innebär att iaktta andra individers beteenden. Denna metod är 
bra att använda eftersom man på egen hand kan ta reda på den information som eftersöks och 
bilda en egen uppfattning. Det är bra att komplettera detta med intervjuer då man får två olika 
sidor av historien – den intervjuades och den egna. [22]   

Under arbetets gång har observationer använts kontinuerligt, framförallt för att ta reda på 
information kring arbetsutförandet och processflödet. För att kunna utföra en bättre analys 
genomfördes också videoinspelning på så många postningar som möjligt. I denna analys har 
så väl operatörers prestation som proceduren studerats. Vidare har stor vikt lagts vid att ingen 
skulle känna sig illa till mods under videoinspelningarna, därför har alla operatörer frågats 
enskilt hur de ställt sig till detta.   

4.6 Intervjuer 
Intervjuer används främst då intervjuaren söker information om hur den intervjuade personen 
upplever att antingen denne eller andra personer beter sig och vilka attityder, normer och 
åsikter de har. Det kan också vara bra att använda sig av denna metod då man inte kan ta reda 
på en viss information på något annat sätt eller när tidsplanen är för kort för att ta reda på den 
eftersökta informationen själv. Detta är en metod som är mest använd inom den kvalitativa 
forskningen. En nackdel med denna metod är att den intervjuade personen kanske inte alltid 
är helt sanningsenlig eller minns fel när den ska återberätta något. [22] 
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I den här studien användes intervjuer som komplement till observationer. Med den begränsade 
tidsramen har det inte funnits utrymme för att ta reda på all information på egen hand, vidare 
finns det information som inte varit möjlig att ta fram utan intervjuer, så som inställning, egna 
reflektioner och åsikter. Merparten av de intervjuer som gjorts har varit ostrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att själva formuleringen samt följden av frågorna har varierat från 
intervju till intervju.  

4.7 Validitet 
Validitet är ett mått som kretsar kring om de slutsatser som studieutförarna kommit fram till 
hänger ihop eller inte. Validitet kan delas upp i flera olika områden, två av de vanligare är 
extern- och intern validitet. Intern validitet handlar om hur hållbart ett resultat är – en hög 
intern validitet innebär att forskaren mäter och studerar det denne tror sig mäta och studera. 
Den externa validiteten handlar snarare om hur väl en undersökning kan generaliseras utöver 
den specifika undersökningskontexten. För att öka validiteten i resultatet är en strategi att göra 
upprepade observationen av en och samma företeelse. [22] 

För att öka validiteten i denna studie, och på sätt kunna generera ett mer trovärdigt och 
generaliserbart resultat, har upprepade observationer tillämpats. För att kunna göra detta också 
de dagar som studieutförarna inte varit på plats, har vissa moment fångats med hjälp av 
videokamera i syfte att kunna göra en retroaktiv observation. Videoinspelningarna har också 
gjort att vissa företeelser har kunnat observeras mer än en gång. 

4.8 Simulering och tidsstudie 
Utförandet för denna simulering inleddes genom att göra en tidsstudie, där det ingick 
videoinspelning av de olika postningarna. I efterhand analyserades dessa inspelningar för att 
kunna identifiera vilka olika delmoment som gjordes, i vilken ordning dessa gjordes samt 
tidsåtgången. Vidare så listades även max-, min- och snitt-tiden upp för varje delmoment i 
postningarna. Anledningen till detta var för att se tidsspridningen i delmomenten mellan olika 
postningar. Genom att sedan summera dessa tider kunde totaltiderna läsas ut. Snitt-tiden sattes 
sedan som referenspunkt till slutresultatet. Med snitt-tiderna kunde sedan olika postningar 
simuleras, vilket innebar att ta bort vissa delmoment helt och dela upp resterande 
arbetsmoment jämnt mellan operatörerna.  

4.9 Metodkritik och felkällor 
I en fallstudie analyseras merparten av all data kvalitativt istället för kvantitativt, vilket 
lämnar utrymme för feltolkning. Eftersom fallstudieutförarna själva gör analysen kan det 
ifrågasättas om informationen tolkats på ett korrekt och relevant sätt [20]. Eftersom forskaren 
är det primära instrumentet kan denne komma med en vilseledande och felaktig analys [18].  

Observationer och intervjuer är något som fallstudieutföraren behöver träna sig till att bli bra 
på, vilket innebär att resultatet som erhålls första gången troligen påverkas i viss bemärkelse 
av avsaknaden av erfarenhet. [18] 

Vidare har simuleringen endast gjorts teoretiskt, vilket medför att det sannolikt finns brister i 
dess utförande och resultat. Det är också troligt att det gjorts undermedvetna antaganden som 
inte är helt korrekta.  
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5 Resultat 
Detta kapitel innehåller den kartläggning av nuläget som ligger till grund för analyser och 
slutsatser. Kartläggningen innefattar en övergripande processbeskrivning av hyvleriet, 
procedurbeskrivning för postningar samt övrig information som samlats in i studien. 

5.1 Beskrivning av nuläget 
Under hela året producerar man mot lager. Högsäsongen (april-augusti) börjar Moelven 
leverera produkter till kund, under lågsäsongen (resten av året) syftar produktionen till att 
fylla upp färdigvarulagret för att klara högsäsongen. Kapaciteten hålls därför jämn över hela 
året; vid högsäsong får man dock anpassa produktionen efter hur lagernivåerna ser ut för de 
olika produkterna och fylla på där det behövs. 

För 2017 har Moelven budgeterat för produktion av 104 500 m3 hyvlat virke, av detta 
planeras 37% impregneras och 13% målas. Det innebär att totalt 50% ska vidareförädlas. 
Processtiderna i såväl måleriet som impregneringsanläggningen är längre än den i hyvleriet 
oavsett produkttyp, vilket innebär att dessa är begränsande i materialflödet för produkter som 
vidareförädlas. För de ca 50% som inte vidareförädlas är det således hyvleriet som begränsar 
genomflödet. Kapaciteter för de olika enheterna visas i figur 10 nedan. 

 

 

 

Ur figur 10 kan utläsas att Moelven budgeterat för att impregnera 38 500 m3 och måla 13 500 
m3. Det innebär att det är 52 500 m3 som inte ska vidareförädlas – det är främst genomflödet 
för dessa produkter som styrs av hyvleriet, men eftersom alla produkter först hyvlas skulle en 
kapacitetsökning påverka hela materialflödet. 

5.1.1 Processbeskrivning hyvleriet 
Nedan följer en kort beskrivning om materialflödet genom hyvleriet. I bilaga 1 finns också en 
processkarta över hyvleriet. 

Figur 10, kapaciteterna i anläggningarna 
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Råmaterial anländer i form av virkespaket via intagsporten. Innan paketet hissas i tilten 
avlägsnas plast och buntband (se figur 11 och 12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
På toppen av tilten separeras virkespaketen lager för lager, vilka transporteras vidare på 
kedjebanan till elevatorn. I elevatorn separeras lagren åt och virket hissar upp en enhet i taget 
(se figur 13 och 14). 

        
 

 
Efter elevatorn transporteras råmaterialet vidare på kedjebanan fram till klyven (se figur 15), 

Figur 11, intaget till hyvleriet Figur 12, tilten 

Figur 13, kedjebana fram till elevatorn Figur 14, elevatorn 
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där det finns två olika alternativ1: 

 

 
 

 
1. Ska råvaran klyvas avviker den från kedjebanan och går genom klyven där den delas 

på mitten. Den transporteras vidare på en kedjebana runt ett varv i klyvloopen för att 
sedan återansluta till huvudbanan. 

2. Ska råvaran inte klyvas fortsätter den mot hyveln. 

Råmaterial skickas via inmatningen (se figur 16) genom hyveln där den förädlas till färdigt 
material. Det färdiga materialet matas ut ur hyveln (se figur 17) och går sedan genom 
stämpelmaskinen där det märks utifrån dimension. 

                                                
1 Beroende på råvara och vilken produkt som ska tillverkas.  

Figur 15, klyven 
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Materialet anländer sedan vid läggaren. Om materialet har delats i två olika bredder i hyveln 
används både läggare 1 och läggare 2 (se figur 18). Är det endast en dimension används bara 
läggare 1. I läggaren (se figur 19) blir det färdiga materialet återigen virkespaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Innan paketet är redo för avhämtning går det via paketeringen (se figur 20), där det plastas in 
och märks med individnummer, genom bandmaskinen (se figur 21) och ut på utbanan (se 
figur 22). När banan utanför porten är tom öppnas porten och paketet transporteras via 
kedjebanan ut där det hämtas upp av truckförare. 

Figur 16, inmatning till hyvel Figur 17, utmatning från hyvel 

Figur 18, bana till läggare 2 Figur 19, läggare 
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5.1.2 Arbetsuppgifter 
Hyvleriet är uppdelat i olika arbetsstationer vilka de fyra operatörerna roterar kring. Behövs 
extra hjälp någonstans kan operatörerna röra sig mellan stationerna, krävs ytterligare hjälp kan 
en resurs kallas in – vars uppgift är att hjälpa till i den anläggning där det krävs. De fyra 
arbetsstationerna beskrivs kort nedan och är utmärkta i figur 23. 

Figur 20, paketering Figur 21, bandmaskin 

Figur 22, utbana 
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Figur 23, skiss över anläggningen med uppmärkta arbetsstationer (tagen från: Moelvens intranät) 

 
1. Intaget - huvudsakliga uppgifter är att avlägsna plast och buntband från råvara som 

anländer genom intagsporten. 

2. Klyven – huvudsakliga uppgifter är att bevaka flödet och kontrollera att inget material 
hamnar fel. Denna station används endast vid körningar där klyven används, i övriga 
fall är det två operatörer vid paketeringen. 

3. Läggare - samma uppgifter som ovan, att bevaka materialflödet.  

4. Paketering - plasta in färdiga virkespaket och häfta på bricka med individnummer. 

5.1.3 Hyvelkuren 
Hyvelmaskinen står i ett rum avskilt från resten av anläggningen (se figur 24 nedan). På 
Moelven används uttrycket hyvelkuren, vilket fortsättningsvis används också i rapporten. 
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Figur 24, hyvelkuren 

 
I hyvelkuren finns två arbetsbänkar som används främst som avlastningsyta och för 
förberedning av hyvelverktyg (fräsar, kuttrar etc.). Där finns också två verktygstavlor med 
handverktyg och tillbehör som används under postning. Vidare finns tryckluft för rengöring 
och ett rör med insug för städning, se figur 25 och 26 nedan. 

 

 Figur 25, hyveln. Figur 26, arbetsbänkar och verktygstavlor 
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5.1.4 Processbeskrivning postning 
Vid produktbyte i hyvleriet görs en postning av hyvelmaskinen. Beroende på hur den nya 
produkten skiljer sig mot den nuvarande, byts olika verktyg. Hyveln har sex 
verktygsplaceringar: två sidofräsar, över- och underkutter, samt en stavkutter och en 
delningsfräs. Dessa visas i figur 27,28,29 och 30 nedan. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 27, sidofräs 

Figur 28, kutter 

Figur 29, stavkutter Figur 30, delningsfräs 
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Det är vanligtvis två operatörer som vistas inne i kuren och arbetar med själva postningen, 
ibland närvarar även en tredje – men ofta är detta endast under korta tidsperioder. Oavsett 
vilket verktygsbyte som ska göras börjar operatörerna med att städa kuren. Städningen sker i 
tre olika steg:  

• Maskinen blåses ren med hjälp av tryckluft  

• Damm och spån samlas i en hög på golvet  

• Högar med spån sugs upp i stort med hjälp av ett rör.  

Vad som görs efter detta beror på vilket verktyg som ska bytas – en detaljerad beskrivning av 
de olika procedurerna finns i bilaga 2. En kort sammanfattning av hur ett verktygsbyte utförs 
görs nedan: 

• Skyddsanordningar och andra maskintillbehör lösgörs 

• Nedmontering av nuvarande maskinverktyg 

• Montering av nytt maskinverktyg 

• Skyddsanordningar och andra maskintillbehör monteras. 

Vilka bredd- och höjdinställningar som görs i varje postning beror på relationen mellan råvara 
och färdig produkt, d.v.s. vad som går in hyveln och vad som kommer ut. Är det endast en 
breddinställning som ska göras – inga maskinverktyg byts – kallas detta breddpostning. Om 
fler än ett av ovanstående maskinverktyg byts kallas det helpostning. Om man fortfarande ska 
producera samma produkt, men till en annan order, behöver flödet stoppas för att avsluta 
pågående order och lägga in den nya i datorn. Detta kallas datorpostning.  

Med undantag för datorpostning, behöver testkörning och eventuell justering alltid göras efter 
postning innan produktionen kan sättas igång igen. Detta görs genom att brädan långsamt 
matas genom hyveln med operatör som går bredvid och kollar så allt ser bra ut. När brädan 
passerat genom hela hyveln kontrollmäts den. Är måtten inom toleransgränserna och brädan 
ser bra ut kan produktionen startas, är den inte godkänd behöver justering göras. Detta 
upprepas sedan så många gånger som krävs för att erhålla ett godkänt resultat.  

5.2 Störningsanalys 
Detta kapitel innehåller kartläggningen av de störningar som uppkommer i hyvleriet, så som 
driftstopp och begränsningar. Det innefattar också en mer djupgående störningsanalys av 
postningar. 

5.2.1 Flödesbegräsningar  
Eftersom olika produkter körs med olika hastigheter skapas tillfälliga flaskhalsar beroende på 
vilken produkt som körs. De tillfällen klyven används, är det den som begränsar kapaciteten, 
vid körning av bredare virke är det ofta paketeringen som begränsar. Köbildning vid 
inmatningen till hyveln har också vid flertalet tillfällen observerats. Den sistnämnda går med 
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jämna mellanrum tom en kortare tidsperiod på grund av råmaterial som hamnat snett på 
kedjebanan.  

5.2.2 Driftstopp 
Under perioden 2017-01-09 t.o.m. 2017-03-31 hade hyvleriet en utnyttjandegrad på i snitt 
65%. Med syfte att identifiera vilka stopporsaker som är mest problematiska, d.v.s. låg bakom 
störst procentuell andel av den totala stilleståndstiden, gjordes en kartläggning av alla 
driftstopp för ovan nämnda tidsperiod. 

Det finns två olika kategorier av stopp i hyvleriet - planerade och oplanerade. De planerade 
stoppen innefattar postningar, men också raster och möten - eftersom möten och raster (inte 
lunchrasten) räknas in i tillgänglig produktionstid i produktionsrapporten blir denna 
missvisande - då verklig produktionstid ställs i relation till den tillgängliga kommer detta 
alltid resultera i en lägre utnyttjandegrad än vad som överensstämmer med verkligheten. 

De oplanerade stoppen har en stor spridning och inträffar i princip i varje del av flödet. En 
sammanställning av driftstoppen under perioden 2017-01-09 – 2017-03-31 presenteras nedan 
i figur 31. Den totala stopptiden för denna period var cirka 13 500 minuter vilket, som tidigare 
nämnt, resulterade i en utnyttjandegrad på 65%. 

Figur 31, sammanställning av alla driftstopp under tidsperioden 2017-01-09 – 2017-03-31 
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Av figur 31 kan utläsas att postningar står 32% av total stilleståndstid. Dessa analyseras i 
avsnitt 5.1.2. Övrigt* är en sammanslagning av totalt 32 stycken mindre stopp som har 
avgränsats bort, dessa är stopp (med jämn variation) som över den analyserade perioden 
uppgår till under 2 minuter per dag. Nedan beskrivs några av de största stopporsakerna: 

• Den näst största stopporsaken är uppstart stillestånd, dessa stopp stod för 10% under 
perioden och innefattar tid som systemet står stilla på grund av sena uppstarter, efter 
exempelvis raster eller vid ett skifts början.  

• Övrigt MX - Spånhantering stod för 8% av totala stopptiden under perioden. Detta 
stopp innebär att containern där allt spån som sugs ut ur hyveln samlas är full och 
måste tömmas.  

• Efter hyvel - stämpelutrustning har en stopptid som står för 7% av den totala 
stopptiden för den angivna perioden. Anledning till att denna post utgör så stor del av 
totaltiden är att man hade problem med maskinen under tiden för analysen. Detta 
problem är nu löst och denna post står därför inte för lika stor del av totala stopptiden 
längre. Däremot behöver flödet stanna varje gång etiketterna tar slut i 
stämpelmaskinen, vilket sker upp till fyra gånger per dag beroende på vilka produkter 
som tillverkas.  

• Hyvel – hyvel står för 5% av den totala stopptiden i hyvleriet. Denna post orsakas av 
problem med hyveln, där det exempelvis kan krävas att operatörerna byter någon 
reservdel eller liknande. 

• Okodat stopp efter 8 timmar står också för 5% av den totala stopptiden. Detta stopp 
innebär att operatörerna har missat att föra in en stopporsak i systemet, efter 8 timmar 
förs dessa automatiskt in som okodat stopp efter 8 timmar.  

5.2.3 Postningar 
Under perioden för studien har en majoritet av alla postningar som utförts observerats. Det 
har även gjorts en sammanställning för alla postningar som gjordes under samma period som 
figur 31 i kapitel 5.1. Denna sammanställning visas i figur 32 nedan. 
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Figur 32, sammanställning av postningar under tidsperioden 2017-01-09 – 2017-03-31 

Figuren visar att helpostning står för störst del av tiden: 37%. Det är dock inte den postning 
som förekommer mest, utan det är stoppens längd som gör att den står för störst del av tiden. 
Postningen som görs mest frekvent är breddpostningen som står för 22% av tiden, det är 
också denna postning som tar kortast tid. Det finns också en stor variation i hur långa dessa 
driftstopp är; exempelvis kan produktionen stå stilla 30 minuter under en viss typ av postning, 
för att nästa gång stå stilla upp till 90 minuter för samma typ av postning.  

5.3 Analys av resultat 
Hyvleriet styr genomflödet för majoriteten av materialflödet i dagsläget, och utgör därför en 
flaskhals för den delen av flödet [6]. För att öka produktiviteten för hela kedjan bör man 
sträva efter ett så snabbt och jämnt materialflöde som möjligt - detta innebär att i så stor 
utsträckning som möjligt försöka eliminera, eller kraftigt reducera, flaskhalsar [4]. Med detta i 
beaktning anses hyvleriet vara en kritisk punkt att förbättra, och mer specifikt den relativt låga 
utnyttjandegraden, vilket stämmer överens med det ursprungliga antagandet. Den senare 
grundar sig de olika stoppen, se avsnitt 5.2.2., som uppstår - för att reducera flaskhalsen är det 
följaktligen dessa som måste reduceras. 

Eftersom kapaciteten hålls jämn under hela året, tillämpar Moelven en Level Capacity Plan 
[6], detta gör att variationen i kundorder-tidpunkter och efterfrågade kvantiteter reduceras [4]. 
Under högsäsong, då man strävar efter att fylla på lagret med de produkter som saknas för 
stunden, ökar dock variation på efterfrågade produkter. Eftersom kunder endast lägger order 
på kvantiteter, för att sedan avropa mot Moelvens lager, finns ingen förutbestämd specifik 
produktmix - för att alltid kunna leverera vad kunder vill ha måste Moelven arbeta på detta 
sätt och kan därför inte välja att reducera variationen i kundorder-tidpunkter eller efterfrågan. 
Följaktligen är det variationen i flödet som måste reduceras [4]. 
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Det skapas också tillfälliga flaskhalsar i hyvleriet beroende på vilken produkt som tillverkas, 
se avsnitt 5.2.1. - det handlar främst om klyven, paketeringen och hyveln. Det händer med 
jämna mellanrum att mindre stopp i flödet uppstår i anslutning till någon av dessa vilket 
medför att flaskhalsen underutnyttjas. Ett exempel på detta är att råmaterial hamnar snett vid 
inmatningen till hyveln, vilket leder till att denna går tom under en kortare tidsperiod. För att 
flödet inte ska underutnyttjas ska en flaskhals alltid arbeta [6]. 

Variationen, eller ojämnheten, i flödet härstammar från de olika driftstoppen som uppstår med 
jämna mellanrum. Flödet kan idag anses relativt ryckigt, vilket medför en varierande 
genomloppstid för produkterna. Genom att skapa ett jämnare flöde minskar också 
genomloppstiden vilket i sin tur ökar produktiviteten [4]. Gällande driftstoppen är det ett fåtal 
större stopp som står för en stor procentuell andel av den totala stopptiden (se avsnitt 5.1.1.) 
Detta görs också tydligt i Paretodiagrammet (figur 33) nedan. 

 

Figur 33, paretodiagram 

 
Övrigt* är som tidigare nämnts en sammanslagen post av 32 olika stopporsaker som är i sig 
kortare än 2 minuter per dag. Det innebär att totalt sett så fanns det, under den angivna 
tidsperioden, 51 olika stopporsaker. Tillämpas 80/20-regeln innebär det att de 10 största 
problemen står för 80% av den totala stopptiden. Enligt prioriteringsregler bör en ansats göras 
för att reducera dessa först enligt Bergman et al., detta för att förhindra att fokus läggs på 
delproblem som står för relativt liten del av problemet [7]. Vidare kan ur diagrammet utläsas 
att postningar utgör 32% av den totala stopptiden vilket ytterligare förtydligar varför denna 
fallstudie främst syftar till att reducera dessa. 

5.4 Analys av postningar 
Övergripande analyser har gjorts för hela postningsproceduren, och därmed alla olika typer av 
postningar, men med avseende på observationer har studien främst behandlat fräspostningar 
gällande lösningsförslag - detta för att majoriteten av alla verktygsbyten som skett under 
studieperioden innefattat fräsbyten. Breddpostningar har också skett flertalet gånger under 
perioden, men eftersom dessa innebär relativt korta stopp och innehåller få aktiviteter bedöms 
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potentialen för tidsbesparingar liten, varför dessa inte ingår i analys eller förbättringsförslag. 

Tidigare 

Operatörerna har uttryckt att ledningen sagt till dem att postningar tar för lång tid, men inte 
direkt försökt göra något åt det. Det läggs då över på operatörerna att förbättra tiden för 
denna. I ett förbättringsarbete, och specifikt ett SMED-arbete, bör hela organisationen 
involveras, med kontinuerliga möten. Operatörer ska göras medvetna om att deras kompetens 
är nyckeln i arbete, och att den fortsatt är viktig även efter förbättringen genomförs [10]. 
Vidare upplever operatörerna att det inte finns något direkt stöd för att komma med förslag på 
förbättrande åtgärder. Att ha uppföljningsmöten där detta ämne diskuteras är en bra metod för 
att uppmuntra förbättringsförslag; på så sätt arbetar hela organisationen med ständiga 
förbättringar [10]. De rutinbeskrivningar som idag sitter utspridda i hyvleriet anses av 
operatörerna jobbiga att läsa - en rutinbeskrivning eller checklista, ska vara lätt att läsa och 
förstå [9]. 

5.4.1 Variation 
Variation i olika former är något som genomgående observerats i postningsprocessen, i så väl 
arbetsutförande och tidsåtgång som i utfall med avseende på hur många testkörningar och 
justeringar som behöver göras. Enligt Schmenner et al. minskar produktiviteten i en process i 
takt med att variationen ökar [4]. Eftersom proceduren inte är standardiserad varierar 
utförandet åt från gång till gång - i synnerhet om man jämför de två skiftlagen. Genom att 
standardisera arbetssätt förbyggs variation - det ger också en förbättrad procedur med 
minskad risk för misstag [12]. Variationen i utförande av postningar medför också en markant 
variation i hur lång tid en viss typ av postning tar - det finns också enskilda företeelser som 
gör att en postning tar längre tid, exempelvis att en reservdel behöver bytas. Slack et al. menar 
på att en stor variation maskerar sådana avvikelser och därmed gör det svårt att följa upp dem 
[6].  

5.4.2 Slöserier 
Av de åtta slöserierna, som beskrivs i kapitel 3, har rörelser, transportering, väntan och 
produktion av defekta produkter observerats i anslutning till postningar. 

Rörelser 
Spagettidiagrammen som gjorts under studien visar att operatörer vid en postning gör många 
olika rörelser. Dessa innefattar att hämta verktyg, både från verktygstavlan och att leta efter 
verktyg som inte ligger på avsedd plats, att lägga maskintillbehör på avlastningsyta och att 
förbereda maskinverktyg på arbetsbänkarna. Verktygstavlan och arbetsbänkarna är placerade 
bakom operatörerna, avståndet mellan dessa och hyveln är dessutom så stort att det kräver att 
operatörerna lämnar sin arbetsplats vid hyveln för att gå och hämta/lämna något. Ofta 
använder två operatörer samma verktyg vilket leder till de inte ligger kvar på samma plats 
som de lade ifrån sig det. Ett exempel på hur en operatör rör sig under en postning visas i 
spagettidiagrammet (figur 34) nedan. 
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Figur 34, spagettidiagram som visar rörelser för en operatör under en viss postning 

I figur 34 syns tydligt att de flesta rörelser är mellan hyvelmaskinen och de båda 
arbetsbänkarna och verktygstavlorna. I snitt lämnar en operatör hyvelmaskinen ca 30 gånger 
för att leta, hämta eller lämna något. Enligt beräkningar som gjorts på 5 fräsbyten går i snitt 8 
minuter och 18 sekunder till att göra dessa rörelser, detta redovisas i tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2, kvantifiering av operatörers rörelser i form av tid och kostnad 

 
 
Observera att totaltider i tabellen är total tid för verktygsbyte och alltså inte total tid för hela 
postningen, och att kostnaden är beräknad med hänsyn till att det kostar uppskattningsvis 
8500 kr/h när hyvleriet står stilla. Detta för att städnings- och testkörningsdelen kräver att 
operatörerna gör vissa rörelser. 

Transportering 

Transportering av maskinverktyg har också vid flertalet tillfällen observerats – vanligtvis görs 
detta under tiden för postningen, av operatörerna som utför verktygsbytet. Detta innebär att 
hämtning av nya maskinverktyg och lämnande av nuvarande sker under tiden då 
hyvelmaskinen står stilla. 

Väntan 

Genom videoinspelningar har också väntan observerats – exempelvis då ett specifikt 
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arbetsmoment måste göras färdigt innan en operatör kan påbörja ett annat. Detta uppkommer 
av att det inte finns någon rutin på vilka arbetsuppgifter som ska göras av vem och i vilken 
ordning dessa ska utföras. 

Produktion av defekta produkter 

Testkörningarna, som görs efter varje postning, leder till produktion av defekta produkter vid 
varje tillfälle hyveln måste justeras. Detta medför att virke behöver kasseras. Eftersom 
processen inte är standardiserad skiljer sig utförandet åt vilket i sin tur leder till en variation i 
kvalitet. 

Allt slöseri faller under kategorin icke-värdeskapande aktiviteter. Material kan röra sig 
snabbare genom ett flöde om alla icke-värdeskapande aktiviteter reduceras [4]. 

5.4.3 Arbetsutförande 
I dagsläget finns inga klara direktiv över vilka arbetsuppgifter som ska göras före, efter och 
under postningen. I kombination med att inget tidigare SMED-arbete (eller liknande) utförts 
leder detta till operatörerna sällan gör några förberedelser innan det är dags för postning; det 
gör också att de operatörer som inte deltar i själva postningsarbetet ofta inte vet vad de ska 
göra.  Det är fördelaktigt att använda en checklista innehållande de aktiviteter som ska utföras 
och de verktyg som ska användas när en omställning sker [9].  

Då inget tidigare arbete med ställtidsreducering har bedrivits har inte intern och extern ställtid 
separerats. Det innebär att många aktiviteter som genomförs under postning inte kräver att 
maskinerna står stilla, exempelvis framtagning förberedning av nya maskinverktyg. Genom 
att endast göra interna aktiviteter då maskinen står still kan ofta en ställtidsreducering på 
30%-50% uppnås [9]. Vidare är det många maskintillbehör som fästs med bultar och skruvar. 
Mycket tid går därför till att lösgöra och skruva fast "olika tillbehör" – eftersom det endast är 
det sista varvet som fäster och det första varvet som lösgör en bult eller skruv, är resterande 
tid icke-värdeskapande. För att eliminera denna kan funktionella fästanordningar användas 
[9]. Det finns också vissa tillbehör som är gamla och slitna, att montera dessa tar relativt ofta 
längre tid än normalt och skapar ibland extraarbete i form av slipning och justering. 

Av operatörerna i hyvleriet har endast en fått en formell utbildning om hur hyveln fungerar, 
det är också vanligtvis samma operatörer som utför postningar i de olika skiftlagen. 
Operatörer som inte medverkar i postningen lär sig inte heller dess utförande. Det är därför 
många moment som endast ett fåtal operatörer kan, vilket gör att arbetsfördelningen blir 
ojämn; detta leder i sin tur till att postningen tar längre tid. Genom att jämna ut 
arbetsfördelningen kan ställtider reduceras [14]. Att operatörerna fått utveckla sitt eget 
arbetssätt innebär också att man inte har något direkt underlag som styrker att utförandet idag 
är det mest effektiva [16]. 

5.4.4 Verktyg 
Verktygtavlorna i hyvelkuren är fulla med verktyg, vissa används i princip vid varje postning 
men det finns också verktyg på tavlan som sällan används. Vissa verktyg har en uppmärkt 
plats på tavlan, men inte alla. Detta innefattar också andra tillbehör, så som låsringar, 
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distanser och reservdelar. Verktygstavlan är relativt rörig och eftersom det inte finns någon 
tydlig uppmärkning för alla verktyg och tillbehör som används lägger operatörerna icke-
värdeskapande tid till att leta. Under vissa postningar behöver operatörerna också mäta 
distanser till maskinverktygen. Dessa moment är ofta tidskrävande då det finns många olika 
dimensioner på distanser och liknande, det är därför inte alltid är lätt att avgöra vilka som 
behövs. För att undvika letande bör varje verktyg ha sin uppmärkta plats, detta är speciellt 
viktigt vid en omställning. Verktyg som används ofta också bör vara åtskilda från de som 
används mer sällan [12]. 

5.5 Förbättringsförslag 
Ett förbättringsförslag har tagits fram med insamlad information, den teoretiska 
referensramen och analys som grund. Detta innefattar konkreta lösningar för att reducera 
postningstider, förslag på hur Moelven fortsatt bör bedriva förbättringsarbete samt 
kommentarer om delar av flödet som är speciellt problematiska i dagsläget. 

Ett förslag på hur intern och extern ställtid kan separeras har tagits fram för fräsbyte (se bilaga 
3). Som tidigare nämnt har fräsbyten varit mest förekommande under studien, varför 
lösningsförslaget främst är riktat till dessa, men eftersom många av arbetsmomenten är 
gemensamma för de flesta olika postningar - dessutom görs relativt många rörelser i samtliga 
postningar, vilka förbättringsförslaget syftar till att eliminera - antas det även leda till 
tidsbesparingar för andra postningar. Underlaget kan också fungera som ett hjälpmedel när 
Moelven gör liknande undersökningar för övriga postningar. En av de aktiviteter som anses 
vara kritiska att utföra innan en postning påbörjas är förberedelse av verktyg, vilket innefattar 
att plocka fram rätt maskinverktyg och kontrollera att dessa har godkänt skick samt att lägga 
fram de handverktyg som behövs.  

Vid postningar gör operatörerna många icke-värdeskapande rörelser, främst för att leta efter 
och hämta verktyg, så väl handhållna verktyg som hyvelverktyg. För att eliminera dessa i så 
stor utsträckning som möjligt rekommenderas användning av verktygsvagnar. Beräknad 
ungefärlig tidsbesparing som kan göras genom eliminering av dessa rörelser är ca 8 minuter 
och 18 sekunder vilket motsvarar 28% av den totala tiden för verktygsbytet, se tabell 2 ovan. 
På vagnarna ska alla verktyg, maskin- och handhållna, finnas på plats när postningen 
påbörjas. För att säkerställa att inga verktyg saknas bör en check table användas, ett exempel 
på hur den kan se ut finns i bilaga 4. Innan postningen påbörjas läggs av alla handverktyg och 
maskinverktyg som behövs på en denna, vilken är placerad på verktygsvagnen – detta gör att 
operatörer som utför själva verktygsbytet har allt de behöver på vagnen bredvid sig och 
behöver därför inte förflytta sig från hyveln under tiden denna står stilla. De verktyg som mer 
sällan används bör hänga kvar på verktygstavlan, men med en tydlig uppmärkning. 

Stora delar av denna lösning förutsätter att operatörerna har tid att göra förberedelser - vid 
körningar med högt tempo bör en resurs kallas in som kan lösa av en av operatörerna så att 
denne kan utföra dessa.  

För att reducera den interna ställtiden rekommenderas Moelven byta ut bultar och skruvar, i 
den utsträckning möjligt, mot funktionella fästanordningar (i vissa maskindelar behövs 
troligtvis en säkrare fästanordning). Skyddskåpor som sitter vid maskinverktyg är ett exempel 
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där sådana skulle kunna användas. Man bör även göra en inventering och kvalitetskontroll av 
alla maskinverktyg och tillbehör för att eliminera den extratid som uppstår på grund av att 
tillbehören är slitna. 

För att minska variationen i utförande, tid och kvalitetsutfall på en postning bör Moelven 
sträva efter att standardisera proceduren. Genom att ta fram en rutinbeskrivning på hur 
postningen ska ske, gärna i samförstånd med Mouldex (som har levererat hyveln), kan man 
skapa en stabilare process. En lättillgänglig checklista innehållande alla aktiviteter (interna 
och externa) som ska göras och alla verktyg som behövs skulle underlätta införandet av 
denna, se förslag i bilaga 5. Detta skulle leda till en effektivare postningsprocess för att (1) 
operatörer som utför postningen skulle veta vad som behöver förberedas, de skulle också 
kunna planera själva postningen då det klart och tydligt framgår vad som skall göras under 
tiden maskinerna står stilla och (2) de operatörer som inte deltar i postningen har tydliga 
uppgifter som behöver utföras, så som påfyllning av förbrukningsmaterial, vilka delar i 
anläggningen som är mer eller mindre kritiska att rengöra. Med en tydlig rutinbeskrivning tros 
också prestationsgapet mellan de olika skiftlagen minska. 

Moelven rekommenderas införa olika roller som mantlas av operatörerna vid postning för att 
uppnå en bättre struktur på arbetsuppgifter. De olika rollerna skulle innebära olika grader av 
ansvar vid postning, där roll 1 är en arbetsledarroll. I fallande ordning skulle då roll 4 
innebära minst ansvar och innefatta arbetsuppgifter utanför kuren så som städning och 
påfyllning av förbrukningsmaterial. Med ett rollinförande kan arbetsuppgifterna vid en 
postning lättare fördelas på ansvariga operatörer - detta är något att sträva efter då en 
utjämnad arbetsfördelning leder till reducerad totaltid. Med ett tydligt mål om att alla 
operatörer ska kunna mantla roll 1 fås också en tydlig utvecklingsväg för alla operatörer, i 
synnerhet nyanställda, vilket i sin tur sannolikt leder till högre motivationsgrad. 

Att skapa denna rollfördelning kan bidra till en minskad variation i tid på postningarna. Det 
kan också medföra att skillnaden mellan skiftlagen minskar då det är mer tydligt hur 
utförandet ska gå till. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel värderas fallstudiens resultat gentemot de förutsättningar och felkällor som 
funnits. Det innehåller också de rekommendationer som ges till Moelven angående fortsatt 
arbete. 

6.1 Fallstudiens resultat 
Fallstudien resulterade i ett konkret förbättringsförslag för att reducera postningstider. 
Förbättringsförslaget simulerades också i viss utsträckning med syfte att kvantifiera hur 
mycket tiderna kan reduceras med implementering av detta. En simulering av fräspostning - 
baserad på tidsstudien som gjorts (se bilaga 6) - som kombinerar arbetsutjämning och 
separerade interna och externa aktiviteter gjordes vilken resulterade i ställtidsreduktion om 
32,5% (jämför bilaga 7 med bilaga 6). 

Vidare kartlades de olika driftstoppen som uppstår i hyvleriet, dessa rangordnades också efter 
hur stor procentuell andel av stilleståndstiden de utgör. För att Moelven ska kunna fortsätta 
bedriva detta arbete har också rekommendationer för vidare arbete getts. 

Problemet var den låga utnyttjandegraden i hyvleriet – att reducera postningstiderna i den 
grad som studien resulterat i skulle leda till en viss ökning av denna, men för att nå ett 
betydande resultat behöver Moelven arbeta vidare med detta. Eftersom studien också har 
resulterat i underlag som kan användas i just detta syfte anses målet ha uppnåtts. 

6.2 Värdering av resultat 
Resultatet kretsar främst kring postningar – det kan därför ifrågasättas huruvida den 
prioritering som gjordes medförde bästa möjliga utfall gällande ökning av Moelvens 
utnyttjandegrad. Möjligheten finns att genom förbättring i någon viss del hade flera mindre 
problem kunnat lösas vilket hade överstigit effekten som fås genom att förbättra postningarna. 
Med den tidsram som fanns tillgänglig för studien, gjordes bedömningen dock att det inte 
fanns tid till att undersöka alla småstopp – ett mål med studien var också att snabbt kunna visa 
resultat, vilket i sin tur skulle medföra att Moelven motiverades att fortsätta arbetet. 
Postningarna bedömdes också som en rimlig prioritering genom de observationer som gjordes 
– detta för att det var här studieutförarna ansåg att deras kompetens utnyttjades på bästa 
möjliga vis. I kombination med att Moelven redan från projektets start påpekat att postningar 
tar för lång tid gör att prioriteringen, och därmed resultatet, känns trovärdigt.  

Innan studien påbörjades hade Moelven nyligen anställt två operatörer. Detta har inneburit att 
det under studiens gång funnits färre operatörer som kunnat svara på frågor, det har också 
sannolikt medfört ett arbetssätt som avviker något från det normala, då övriga operatörer 
behövt ta hänsyn till att de nya inte ännu är fullt upplärda. Det har dock möjliggjort 
observationer av hur upplärning av en ny medarbetare går till. Det har också inneburit en 
möjlighet till att få två sidor av varje svar – från en nyanställd och från någon som arbetat i 
processen under en längre tidsperiod. 

Som grund för denna studie användes data från Axxos – eftersom det inte finns några tydliga 
instruktioner för vilken stopporsak som ska välja vid vilket stopp är denna sannolikt inte helt 
rättvisande. Har dessutom flera stopporsaker skett vid samma tillfälle, har endast en av dessa 
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kunnat rapporteras in i systemet. För att underlaget till studien ska vara så sanningsenligt som 
möjligt har observationer gjorts och dialoger med operatörerna förts, dessa i syfte att 
identifiera vilka orsaker som registreras vid vilket tillfälle, samt för att försöka skapa en 
uppfattning om hur de olika operatörerna resonerar när valet behöver göras. 

Ovan nämnda problem gäller i synnerhet postningar – eftersom felkoden ”helpostning” väljs 
då fler än ett maskinverktyg byts är det svårt att säga specifikt vilka verktyg som faktiskt 
byttes. Konsekvensen av detta blev att Axxos-rapporterna inte kunde används i den grad som 
från början var tanken för att bedöma vilka verktygsbyten som sker mest frekvent. Av detta 
följde att fokus främst hamnade på fräsbyten eftersom det var denna postning som 
observerades flest antal gånger. Postningen observerades sex gånger - något som ansågs, av 
såväl studieutförarna som handledare Erik Söderholm, räcka för att få en tillräckligt bra bild 
över samtliga arbetsmoment och tider. De övriga postningarna (kutter och stavkutter) 
observerades endast två gånger vardera. Det är också svårt att avgöra om de olika tiderna och 
momenten stämmer helt på grund av att utförandet kan skilja sig åt från operatör till operatör.  

Trots att förbättringsförslaget främst riktas till fräspostningar antas implementering av detta 
reducera övriga postningstider då vissa arbetsmoment är gemensamma för samtliga ovan 
nämnda postningar. Stor del av förbättringsförslaget syftar till att reducera icke-
värdeskapande tid i form av rörelser, vilka också är en gemensam faktor. Simuleringarna 
kring postningarna har endast gjorts teoretiskt, vilket medfört att en del antaganden kring 
utföranden och tider behövts göras. Konsekvensen av detta är att resultatet sannolikt inte är 
helt korrekt. Genom att involvera operatörerna mer i arbetet, och specifikt i 
lösningsgenereringen, skulle resultatets trovärdighet kunna öka. För att inte störa för mycket i 
produktionen har studieutförarna valt att endast stämma av resultatet med vissa utvalda 
operatörer mot studiens slut – avstämning har skett med operatörer som ansetts besitta god 
kunskap, varför trovärdigheten i resultatet kan anses vara relativt hög. Det har även gjorts en 
simulering, se bilaga 8, för fräs- och kutterbyte, eftersom kutterbytet endast observerats två 
gånger kan resultatet antas vara mindre pålitligt än det för fräsbytet. 

Förbättringsförslaget som studien resulterade i styrks också av det SMED-arbete Moelven 
Lovene utfört i sitt hyvleri. Mattias Lavsjö, som var högst delaktig i detta, rådfrågades (i 
studiens slutskede) över telefon; det visade sig att majoriteten av alla element i denna studies 
förbättringsförslag - så som interna/externa aktiviteter, check table, struktur på verktyg, 
verktygsvagnar, rutinbeskrivning och så vidare - även ingick i resultatet av deras arbete. Då 
arbetet på Moelven Lovene, med liknande förutsättningar som Valåsen, resulterade i 
ställtidsreducering på över 50% anses detta vara en trovärdig jämförelse. I sin studie på 
VIDAs sågverk fann Björkman också att postningar utgjorde störst procentuell andel av den 
totala stopptiden (19%, att jämföra med 32% i denna studie) vilket tyder på att detta är ett 
vanligt problem också hos andra sågverk. Vidare rekommenderar Björkman att VIDA 
implementerar SMED för att förbättra sina postningstider, vilket ytterligare ökar 
trovärdigheten för denna studies resultat – det indikerar också att resultatet kan antas vara 
generaliserbart även för andra sågverk [2]. 

6.3 Förutsättningar för rekommenderat förbättringsförslag 
För att kunna bedriva ett fortsatt förbättringsarbete på ett effektivt vis, och för att kunna 
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implementera det rekommenderade förbättringsförslaget, anses Moelven kunna dra fördel av 
att utveckla de två områdena nedan. 

Det har observerats bristande kommunikation mellan planeringsansvariga, truckförare och 
hyvleriet. Tiden innan operatörerna får reda på att produktionsplanen har ändrats är en viktig 
faktor då detta ibland leder till fler postningar än nödvändigt. Vet operatörerna vad som ska 
köras kan förberedelse göras, och i vissa fall kan mycket av den nästkommande postningen 
göras parallellt med den tidigare. Det har också observerats att truckförare vid tillfällen inte 
kört fram allt råmaterial som enligt plan ska köras, vilket gör att hyvleriet står stilla i väntan 
på material. Genom att upprätta en tydlig kommunikationsväg kan mycket av denna tid 
elimineras. Moelven rekommenderas använda sig av Kyoceras system för att hålla koll på 
vilka verktyg som är på slipning för att underlätta produktionsplaneringen. 

Operatörer behöver bli mer involverade i förbättringsarbeten, och uppmuntras till att komma 
med egna förslag på sådana – eftersom det är operatörerna som jobbar i processen varje dag, 
är det också de som har störst kompetens gällande aktiviteter och utrustning. Genom att skapa 
en miljö där alla operatörer känner sig trygga i att komma med åsikter om problematiska 
områden, kan Moelven underlätta så väl vid implementering av föreslaget förbättringsförslag, 
som vid fortsatta arbeten. 

6.4 Fortsatt arbete 
I detta avsnitt tas övriga rekommendationer som Moelven bör rikta in sig på för att få en 
ytterligare bättre process. Lyckas man öka utnyttjandegraden medför det inte bara ökade 
försäljningsintäkter, utan möjliggör också bättre ”omständigheter” för människor i 
omgivningen. Operatörer behöver inte jobba helger och för boende i närområdet minskar 
bullernivåerna under helgtid.  

6.4.1 Analys av övriga postningar 
För att arbeta vidare med postningarna bör en djupare analys göras av övriga postningstyper, 
liknande den som gjorts för fräspostningar i denna studie. I bilaga 9 och 10 finns underlag 
som kan användas för detta syfte. De olika aktiviteterna är identifierade och tidsatta i dessa 
bilagor, men med avseende på det begränsade antalet gånger dessa postningar observerades 
bör flera genomgångar göras. Man bör också ytterligare undersöka hur fräspostningar kan 
förbättras, exempelvis genom att konvertera interna aktiviteter till externa. 

6.4.2 Rutin för inmatning av stoppkoder 
Vill Moelven fortsätta med förbättringsarbetet bör tydliga rutiner sättas upp på hur inmatning 
av stopporsaker ska matas in i Axxos. Det gäller både att strukturera upp mer tydligt vad varje 
felkod innebär samt att tydliggöra när operatörerna ska välja vilken felkod. Det är särskilt 
viktigt när flera stopporsaker uppstår samtidigt, då intervjuer med operatörerna tytt att detta 
upplevs problematiskt.  

6.4.3 Monitorering av postningar 
För att fortsatt kunna följa upp på postningar som avviker kraftigt från genomsnittstiden 
rekommenderas Moelven undersöka möjligheten att införa styrdiagram. Genom att upprätta 
lämpliga styrgränser kan avvikande postningar snabbt identifieras och bakomliggande 
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problem åtgärdas.  

6.4.4 Ergonomi 
Det har också observerats att ergonomin vid postningar inte är optimal, vilket har styrkts av 
operatörerna vid intervjuer. Det sker många tunga lyft som bland annat belastar rygg och 
handleder. Det finns kringutrustning som är avsedd att användas vid vissa av dessa lyft, men 
denna upplevs krånglig och tidskrävande, varför den sällan används. I denna fallstudie har 
detta problem prioriterats bort med avseende på projektets begränsade tidsram och vad som 
varit möjligt att avsätta tid till under denna. Moelven rekommenderas därför undersöka 
ergonomin i nuvarande procedur – finns det något sätt på vilket de obekväma lyften lätt kan 
elimineras? Eftersom alla operatörer inte besitter samma fysiska egenskaper tros en lösning på 
detta förenkla arbetet för majoriteten av operatörerna, det gör också att risken för arbetsskador 
reduceras. 

6.4.5 Staplingsbara verktyg 
I hyvleriet är verktygen staplingsbara, vilket innebär att två verktyg som producerar olika 
dimensioner kan monteras ihop. Det gör att när en postning ska utföras, monteras verktygen 
ihop så att det är anpassat efter de två kommande körningarna. Vid första postningen behövs 
ett verktygsbyte utföras, vid nästa postning behöver bara göras justeringar för att mata fram 
det andra verktyget, som också sattes in vid första postningen. Detta kräver dock mycket god 
planering för att vara genomförbart, där man behöver kunna planera åtminstone två körningar 
framåt. I dagsläget är också spindeldjupet (den axel maskinverktyget monteras på) i hyveln 
begränsande för större maskinverktyg, vilket gör att detta inte fungerar för alla körningar. 

Det finns mycket tid att spara vid användning av stapelbara verktyg, men eftersom det är en 
stor omställning – för så väl operatörer som planeringsansvariga rekommenderas Moelven 
först undersöka om detta är något som passar deras organisation och produktion. 

6.4.6 Uppstart av produktion 
Stopporsaken uppstart stillestånd stod under tidsperioden för 10% av totala stopptiden. Detta 
är tid som försvinner endast på grund av sena uppstarter av produktionen, varför Moelven 
rekommenderas undersöka hur man kan undvika detta. Kan exempelvis någon operatör börja 
lite tidigare på morgonen och förbereda så att allt kan startas direkt vid morgonskiftets början? 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel framställs de slutsatser som har dragits under studien. Det gäller i synnerhet 
lösningsförslag som har redogjorts i kapitel 5.5. Denna studie hade som syfte att främst svara 
på följande frågor: 

• Till vilken grad är hyvleriet en flaskhals i flödeskedjan? 

• Vilka orsaker finns till driftstoppen i produktionen? 

• Hur kan utnyttjandegraden i hyvleriet förbättras? 

Kapaciteterna i de olika anläggningarna har identifierats och analyserats, därav har slutsatsen 
kunnat dras att hyvleriet är en flaskhals för majoriteten av flödet. Genom att också ha 
analyserat produktionsrapporterna har slutsats också dragits om att följande orsaker står för 
den största delen till driftstoppen: 

• Postningar - 32%  

• Försenad uppstart av produktion - 10%  

• Spånhantering - 8% 

Genom prioritering lades fokus endast på den största stopporsaken – postningar. Dessa kan 
reduceras genom att implementera det förbättringsförslag som har angetts i kapitel 5.5. 
Förslaget omfattar följande delar: 

• Separera interna till externa aktiviteter vid en postning, såsom att förbereda verktyg 
inför postning. 

• Använda verktygsvagnar för att eliminera rörelser i så stor utsträckning som möjligt. 

• Skapa bättre ordning på verktyg genom att utforma en check table. 

• Standardisering av arbetsmoment genom att skapa en rutinbeskrivning samt dela upp 
operatörerna i olika arbetsroller. 

• Involvera alla i organisationen för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. 

Om Moelven väljer att implementera detta förslag kan detta leda till en ställtidsreducering, 
enligt simulering (jämför bilaga 7 med 6), från i snitt 40 minuter till 27 minuter per 
fräspostning, vilket ger en procentuell minskning på 32.5%. Det innebär en besparing på 
1842kr per fräspostning och en årlig besparing på 136 121 kr. Denna siffra baseras endast på 
fräsbyte och att postningar som inkluderar fräsbyte sker i snitt 74 gånger per år. De 
beräkningar som gjorts på detta redovisas i bilaga 11. Simuleringen som gjordes inkluderar 
separering av interna aktiviteter till externa aktiviteter samt arbetsuppdelning. Denna 
implementering kommer med stor säkerhet att reducera ställtiden, däremot är det svårare att 
avgöra hur exakt reduceringen och besparingen är. Det skulle också med största sannolikhet 
bli mer än beräknat då det troligtvis kan appliceras även på andra postningstyper.  
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  Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Processkarta hyvlerianläggningen 

 



  Bilaga 2 

Bilaga 2: Postningsprocedurer 

Stavkutter  

1. Övertryckare skruvas loss och läggs undan  
2. Skyddskåpa och ”bana” avlägsnas  
3. Låsringar och bultar lösgörs och nuvarande stavkutter lyfts ur:  

a. Behöver endast en breddinställning av stavkutter göras byts distanser   
b. Behöves en ny stavkutter görs följande:  

4. Stavkutter läggs i låda och bärs ut till hylla utanför hyvelkur  
5. Låda med ny stavkutter tas med in i hyvelkuren och förbereds:  

a. Stavkutter lyfts ur låda  
b. Skick på stavkutter kontrolleras  

i. Är den inte godkänd behöver den skickas på slipning; finns det fler 
av samma sort hemma hämtas dessa, annars behöver 
körschemat omplaneras  

ii. Är den godkänd görs följande:  
c. Om nödvändigt sker rengöring och smörjning, av verktyg och spindel  
d. Beroende på vilken produkt som ska tillverkas och vilken typ av stavkutter som 
ska användas måttas distanser upp för att placering av stavkuttern ska bli korrekt 
(se bild?)  

6. Stavkutter placeras på spindel och låses fast med låsring och bultar  
7. För att ytterligare säkerställa att stavkuttern sitter kvar används sätts oljetryck mellan 
stavkuttern och spindeln med hjälp av en oljespruta  
8. Höjd på stavkuttern med avseende på vad som ska hyvlas ställs in  
9. Skyddskåpa och ”bana” monteras på; skyddskåpa oljetrycksätts  
10. Övertryckare sätts tillbaka  
 

Sidofräs  

1. Övertryckare skruvas loss och läggs undan  
2. Skyddslock avlägsnas  
3. Låsringar och bultar lösgörs och nuvarande sidofräs lyfts ur  
4. Sidofräs läggs i låda och bärs ut till hylla utanför hyvelkuren  
5. Låda med ny sidofräs tas med in i hyvelkuren och förbereds:  

a. Sidofräs lyfts ur låda  
b. Skick på sidofräs kontrolleras  

i.  Är den inte godkänd behöver den skickas på slipning; finns det 
fler av samma sort hemma hämtas dessa, annars behöver 
körschemat omplaneras; man kan även bygga om en annan fräs med 
hjälp av distanser 

ii. Är den godkänd görs följande:  
b. Om nödvändigt sker rengöring och smörjning, av verktyg och spindel  

6. Sidofräs placeras på spindel låses fast med låsring och bultar  
7. För att ytterligare säkerställa att sidofräsen sitter fast används sätts oljetryck mellan 
sidofräs och spindeln med hjälp av en oljespruta  
8. Bredd- och höjdinställning av sidofräs görs med avseende på vad som ska hyvlas  
9. Skyddslock monteras på  
10. Övertryckare sätts tillbaka  



  Bilaga 2 

Över- och underkutter  

1. Skyddskåpa avlägsnas  
2. Låsringar lösgörs   
3. Kutter lyfts av spindel med hjälp av lyft  
4. Lyft körs ut ur hyvelkur och kutter placeras på pall  

a. Ny kutter plockas upp med lyft  
b. Om både över- och underkutter ska bytas kan man byta plats på dessa (en gång) 
eftersom de slits på olika ställen – de gängade stängerna som är infästa i kuttern, 
men hjälp av vilka den sätts fast i hyveln, tas loss och skruvas istället fast på andra 
sidan av kuttern (se bild).  

5. Lyft körs in i hyvelkur  
6. Kutter lyfts på spindel och skruvas fast med låsring och bultar  
7. För att ytterligare säkerställa att kuttern sitter fast används sätts oljetryck mellan 
kuttern och spindeln med hjälp av en oljespruta  
8. Höjdinställning av kutter görs med avseende på vad som ska hyvlas  
9. Skyddskåpa monteras på och oljetrycksätts  

 

 

 

  



  Bilaga 3 

Bilaga 3: Tabell interna och externa aktiviteter fräspostning



  Bilaga 4 

 

Bilaga 4: Check table fräspostning 

 
 
 
  



  Bilaga 5 

 

Bilaga 5: Checklista fräspostning 

Förberedelser i kuren, innan fräspostning, 1h innan:  

 

• Plocka fram de nya maskinverktygen och skruva upp lådorna. 
• Plocka fram de gamla lådorna till maskinverktyg och skruva upp lådorna. 
• Behövs distanser för postningen? Måtta dessa och lägg fram! 
• Plocka fram följande verktyg: 

o Insektsnycklar 
o Kofot 
o Blocknycklar  
o Gummislägga 
o Fettspruta 

 

Förberedelser precis innan postning:  

• Sopa och dammsug golv. 
• Rengör och smörj in maskinverktyg.  

 

Ska göras efter postning:  

• Lägga ner de gamla maskinverktygen i respektive låda.  
• Bära ut maskinverktyg till sin plats på bänken. 

 

Att göra utanför kuren under postning: 

• Städning     
• Slänga plast och liknande 
• Kontrollera att strö finns, om inte ta en truck och ställ fram 

 
  



  Bilaga 5 

Fräspostning 

1. Blåsa med tryckluft i maskin 
 

2. Skruva loss skyddslock 
3. Montera ner övertryck 
4. Montera loss verktygen inkl. låsringar 
5. Placera fräs på arbetsvagn 

 

6. Placera verktyg på spindel 
7. Använd fettspruta 
8. Montera dit låsringar 
9. Korrigera höjd/bredd på fräsar 
10. Montera skyddslock 
11. Montera av övertryckaren 

 

12. Justera bredden/höjden med fixturer 
13. Manuell matning genom hyvel 
14. Kontrollmät 
15. Justera i dator 
16. Kontrollmät 

 

 
  



  Bilaga 6 

Bilaga 6: Tidsstudie fräspostning  

 



  Bilaga 7 

 

Bilaga 7: Simulering fräspostning 



  Bilaga 8 

 

Bilaga 8: Simulering fräs- och kutterpostning  



  Bilaga 9 

Bilaga 9: Underlag för tidsstudie kutterpostning  



  Bilaga 10 

 

Bilaga 10: Underlag för tidsstudie stavkutter- och 
delningsfräspostning



  Bilaga 11 

 

Bilaga 11: Kostnadsbesparing och kapacitetsökning 
 

En kostnadskalkyl har gjorts nedan, beräknat på 1 år i hyvleriet. Dessa beräkningar ska styrka 
slutsatsen i rapporten. I beräkningarna förekommer vissa antaganden på delar som ej kan helt 
säkerställas. 

 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑:	9	𝑗𝑎𝑛	– 	31	𝑚𝑎𝑟𝑠 = 59	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 => 110	𝑝𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

Av dessa 110 postningar är 4 fräsbyten och 18 helpostningar. Ett antagande görs att 80% av 
helpostningarna inkluderar fräsbyte, se beräkningar i ekvation 1 nedan. Dessa antaganden är 
baserade på observationer och intervjuer. 

 

(1) 𝐹𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 18 ∗ 0,8 + 4 = 18,4 𝐹𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒𝑛 59	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

Ett antagande görs på att Moelven har produktionen igång 237 dagar per år. Antagandet 
grundar sig i: 

 

(2) 5𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 ∗ 52	𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 − 10	𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔𝑎	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 − 13	𝑟ö𝑑𝑎	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 =
237	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

Följande beräkningar görs för att kunna ta fram hur många fräsbyten som görs per år, se 
ekvation 3 nedan. 

 

(3) 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑓𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒𝑛 å𝑟 = 	 MNäOPQRST RUVOWSNUXV∗YNPSROVYZYN åN
[UVOWSNUXV

= \],^∗_`a
bc

=
73,91	𝑓𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒𝑛/å𝑟 

 

Genom observationer har tiden 40 minuter satts per fräsbyte. Efter simulering med de 
förbättringsförslag som är framtagna i rapporten har fräsbytestiden reducerats till 27 minuter. 
Detta ger en tidsbesparing på 13 minuter. Moelven räknar med att varje timma som 
produktionen i hyvleriet står still kostar 8500kr i förlorade försäljningsintäkter. Kostnaden per 
år blir då följaktligen:  
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(4) 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
[UVUZYNS	OTURRUVfOUghiSNYV	OTUR�UV ∗jklmnopmqrro ∗MNäOPQRST/åN

st	gUThRSN RUggYN
=

^tf_a ∗]btt∗a`,c\
st

= 136	121	𝑘𝑟/å𝑟 
 

Enligt ekvation 4 innebär denna förbättring innebär alltså en kostnadsbesparing på 136 
121kr/år. För att även visa på hur stor kapacitetsökning som kan göras genom att 
implementera detta förbättringsförslag görs beräkningarna enligt nedan. Dessa beräkningar 
grundar sig i att hyvleriet producerar 104	500	𝑚` å𝑟. 

 

(5) 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 å𝑟 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒 ∗ 𝐹𝑟ä𝑠𝑏𝑦𝑡𝑒𝑛 å𝑟 = 13 ∗ 73,91 =
960,83	𝑚𝑖𝑛/å𝑟 

 

(6) 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑖	å𝑟 =
[UVOPSOWYNUTZ åN

st	gUThRSN RUggYN∗YTRYi	YNPSRORUggYN VYZ∗YTRYi	YNPSROVYZYN åN
= cst,]`

st∗\b∗_`a
=

0,0045	å𝑟	 
 

(7) 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 å𝑟 ∗ 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 => 104500 ∗ 0,0045 =
470	𝑚` å𝑟 

 

Enligt dessa beräkningar skulle detta förbättringsförslag alltså medföra en kapacitetsökning på 
470	𝑚` å𝑟. 

 


