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Sammanfattning 

 
Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och 

närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har 

tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som 

resulterat i ökad produktion. Vid ett av företagets fyra sågverksanläggningar har ledningen 

emellertid identifierat avdelningen Justerverket som en flaskhals på grund av de stora 

mellanlager och kassationer som uppstått. Som följd härav vill Derome undersöka och kartlägga 

kvalitetsbristkostnaderna som är kopplade till avdelningen Justerverket. Tidigare studier menar 

att sågverksindustrin inte tillämpar systematiska förbättringsarbeten i samma utsträckning som 

andra industrier. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i 

sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Syftet uppfylls genom en 

litteraturgenomgång och ett Lean Sex Sigma (LSS) projekt vid Derome Timber AB:s avdelning 

Justerverket. LSS är en förbättringsstrategi som kombinerar verktyg från Lean och Sex Sigma, 

avsedd för att reducera kostnader och öka effektivitet. LSS-projektet följer strukturen DMAIC 

(Define, Measure, Analyze, Improve och Control) och genomförs med hjälp av flera 

kvalitetstekniska verktyg under respektive fas i förbättringscykeln. I en av studien framtagen 

konceptuell modell illustreras vidare hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i 

sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader genom LSS-verktyg och DMAIC. 

 

Merparten av fallföretagets kvalitetsbristkostnader utgörs av dolda kvalitetsbristkostnader i 

form av förlorade intäkter som beräknades uppgå till ca 13Mkr. Genom insamling av 

frekvensdata framkom det att driftstopp står för den primära orsaken till de identifierade 

kvalitetsbristkostnaderna. Orsaken till driftstoppen kartlades därefter genom 

verktygen Ishikawadiagram och 5 Varför tillsammans med sågverkets medarbetare.  I denna 

fas framkom det att data över driftstopp och kunskap om värdet i att mäta dessa saknas. En rad 

rekommenderade åtgärder togs fram genom LSS-projektet och den teoretiska referensramen. 

Dessa inkluderar utbildning, upprättandet av arbetsrutiner och engagemang kring arbete med 

kvalitetsbristkostnader. Implementering av ett nytt nyckeltal, TAK (Tillgänglighet, 

Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte), rekommenderas för att ge en rättvisande bild över 

Justerverkets faktiska prestation. Slutligen rekommenderas implementering av statistisk 

processtyrning (SPS) för att urskilja systematiska orsaker till driftstopp från slumpmässiga.  
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Abstract 
 

The Swedish forest industry is the third largest exporter of forest products in the world and 

almost 80% of the production is exported. The high demand for Swedish forest products has 

allowed the Swedish sawmill company Derome Timber AB to make new investments, resulting 

in an increased production. At one of the company's four sawmill facilities, however, the 

management has identified the Adjustment department as a bottleneck due to the large 

intermediate storage and rejections that have arisen. Therefore, Derome wants to investigate 

and identify the costs of quality linked to the Adjustment Department. However, previous 

studies have found that the sawmill industry does not apply systematic improvement methods 

to the same extent as other industries. 

  

The aim of this study is to investigate how systematic improvement methods can be applied in 

the sawmill industry to work with cost of quality. The aim is achieved through a brief literature 

review and a Lean Sex Sigma (LSS) project at Derome Timber AB's Adjustment department. 

LSS is an improvement strategy that combines tools from Lean and Six Sigma, designed to 

reduce costs and increase efficiency. The LSS project follows the structure of DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve and Control) and shows the use of several quality improvement 

tools in each phase of the improvement cycle. A conceptual model developed in the current 

study illustrates how systematic improvement methods can be applied in the sawmill industry 

to work with cost of quality through LSS and DMAIC. 

 

The vast majority of the case company's cost of quality consists of hidden costs in the form of 

lost income, which is estimated to approximately 13 million SEK. Through the collection of 

frequency data, it emerged that downtime account for the primary cause of the identified costs 

of quality. The cause of downtime was then mapped through the tools Ishikawa diagram and 5 

whys together with the sawmill's employees. In this phase, it emerged that data on downtime 

and knowledge of the value in measuring it are lacking. Several recommended measures are 

developed through the LSS project and the theoretical frame of reference. These include 

training, the establishment of work routines and commitment to work with cost of quality. 

Implementation of a new key performance indicator, OEE (Overall Equipment Effectiveness), 

is recommended to provide an accurate representation of the Adjustment department’s actual 

performance. Finally, the implementation of statistical process control (SPC) is recommended 

to distinguish systematic root causes of downtime from random ones. 
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1. INTRODUKTION 

Avsnittet introducerar bakgrunden till studien och dess problembeskrivning. Studiens syfte, mål 

och disposition presenteras även. 

 

1.1 Bakgrund 

Den svenska skogsindustrin har under de senaste 100 åren varit en av Sveriges viktigaste 

basindustrier sett till sysselsättning och exportvärde (NE, 2022). Enligt Skogsindustrierna, 

(2022) omfattar skogsindustrin de företag som använder skogen som råvara för sina produkter 

och tjänster. Exempel är massa- och pappersindustrin som producerar massa, papper och 

förpackningar, och sågverksindustrin som producerar bräder och plank samt andra 

byggkomponenter. Enligt Danske Bank (2022) stod skogsindustrin i Sverige år 2021 för 10 % 

(164 mdr SEK) av Sveriges varuexport. Ur ett globalt perspektiv gör det den svenska 

skogsindustrin till den tredje största exportören av skogsprodukter i världen. Närmare 80 % av 

produktionen exporteras och enligt Skogsindustrierna (2022) är det därför avgörande för den 

svenska skogsindustrin att vara framgångsrik på exportmarknaden. På exportmarknaden möter 

dock skogsindustrin utmaningar då internationella aktörer ofta har lägre kostnader för både 

råvara och arbetskraft (Skogsindustrierna, 2022). 

 

Enligt Young och Winistorfer (1999) började massa- och pappersindustrin använda sig av olika 

systematiska förbättringsarbeten under mitten av 80-talet för att öka sin konkurrenskraft. 

Sörqvist och Höglund (2007) exemplifierar de svenska massa- och pappersindustrierna SCA 

och Stora Enso som företag som implementerat Sex Sigma i deras verksamheter för att nå en 

ökad lönsamhet. Syftet med Sex Sigma är att uppnå hög kundtillfredsställelse och finansiellt 

mätbara resultat genom ett maximalt utnyttjande av resurser och minimering av 

kvalitetsbristkostnader (Caulcutt, 2001; Harry & Schroeder, 2000). Enligt Antony och Banuelas 

(2002) är en nyckelfaktor för Sex Sigma den systematiska arbetsmetodiken DMAIC (Define –

Measure – Analyze – Improve – Control). En variant på Sex Sigma är Lean Sex Sigma (LSS). 

LSS är en kombination av Lean och Sex Sigma, där fokuset på slöserier och flaskhalsar från 

Lean kombineras med Sex Sigmas arbetsmetodik och verktyg, i syfte att uppnå mätbara 

process- och organisationsförbättringar (Pepper & Spedding, 2010). Enligt Snee (2010) har 

systematiska förbättringsarbeten enligt LSS visat sig medföra förbättringar i form av reducerade 

kvalitetsbristkostnader, högre resurs- och flödeseffektivitet och en ökad lönsamhet.  

 

Enligt Lundahl (2007) börjar sågverksindustrin alltmer likna processindustrier likt massa- och 

pappersindustrin då automatiseringsnivån och processhastigheten blir allt högre. Däremot är 

tillämpningen av systematiska förbättringsarbeten för att förbättra sina processer inte lika 

vanligt förekommande i sågverksindustrin (Young & Winistorfer, 1999; Lundahl, 2007; 

Young, Bond & Wiedenbeck, 2007). Digitala mätsystem används i sågverksindustrin för att 

mäta stockar och brädor i olika steg av produktionskedjan (Lundahl, 2007). Dock påpekar Skog, 

Jacobsson och Lycken (2017) att dessa mätsystem i första hand används för att fatta momentana 

produktionsbeslut i produktionsfasen. De berättar att genererad historiska produktionsdata 

används i begränsad utsträckning jämfört med andra industrier. Lundahl (2007) ser 

utvecklingsmöjligheter i hur sågverksindustrin använder sin produktionsdata för styrning och 

övervakning av sina processer. Young et al. (2007) är inne på samma spår som Lundahl (2007). 

De anser att användningen av statistiska metoder i sågverksindustrin som en strategi för att 

reducera kvalitetsbristkostnader och förbättra lönsamheten verkar vara undantag snarare än 

normen i branschen.  
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För att lyckas med systematiska förbättringsarbeten är det grundläggande enligt Deming (1993) 

att företagets ledning har ett systemtänk och en god helhetsförståelse. Att se de olika 

processerna i ett företag som ett system är ett effektivt sätt för ledningen att förstå hur de olika 

processerna påverkar varandra och vad som kan göras för att förbättra dem (Senge, 1990). Om 

ledningen saknar en god helhetsförståelse så resulterar det enligt Modig och Ahlström (2012) 

ofta till att enskilda processer eller avdelningar blir suboptimerade. Med andra ord, om man går 

miste om helheten genom att stirra sig blind på enskilda moment försvåras implementering av 

framgångsrika förbättringsarbeten. Man ser inte skogen för alla träd. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Derome Timber AB är ett familjeägt sågverksföretag i södra Sverige. Företaget har som 

målsättning att genom vidareförädling producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och 

säkra marknadsandelar. Historiskt sett har sågverksföretaget lyckats anpassa sin produktion 

efter marknadens efterfrågan vilket har medfört att de har kunnat öka sin produktion när 

konkurrenter har tvingats minska. (Personlig kommunikation, 2022) 

 

På grund av högre efterfrågan och nyinvesteringar har produktionen vid Derome Timber AB:s 

sågverk i Anneberg ökat. Företagets avdelning Justerverket har identifierats av ledningen som 

en flaskhals då de menar att Justerverket underpresterar jämfört med övriga avdelningar i 

sågverket. Flaskhalsen som Justerverket utgör leder i sin tur till att stora mellanlager har bildats. 

Då Derome har en begränsad mängd lagringsplatser under tak innebär det att en stor del av 

mellanlagren får stå utomhus och riskerar att mögla. På grund av bristen på lagringsplatser 

uppstår kvalitetsbristkostnader i form av kassationer till följd av detta. Derome vill därför 

undersöka och kartlägga kvalitetsbristkostnaderna som är kopplade till Justerverket. (Personlig 

kommunikation, 2022). I likhet med tidigare studier (Young & Winistorfer, 1999; Lundahl, 

2007; Young et al., 2007), utgör även Derome ett exempel på ett företag inom sågverksindustrin 

som saknar tidigare erfarenhet av tillämpning av systematiska förbättringsarbeten. I takt med 

att det har uppstått ökade kassationer har ett intresse för att ta fram lämpliga förbättringsåtgärder 

väckts hos Derome.  

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i 

sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Utifrån studiens syfte har följande 

mål upprättats: 

 

M1: Identifiera kvalitetsbristkostnader 

 

M2: Kartlägga orsaker till kvalitetsbristkostnader 

 

M3: Presentera åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader 

 

Målen och studiens syfte besvaras genom ett LSS-projekt enligt DMAIC vid Derome Timber 

AB:s avdelning Justerverket.  
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1.4 Rapportens disposition 

Rapporten disponeras enligt Tabell 1 nedan. Tabellen ger även en kort beskrivning över 

respektive kapitels innehåll. 

 
Tabell 1. Rapportens disposition och beskrivning av kapitlen. 

Kapitel Beskrivning 

1. Inledning 
Introducerar bakgrund och problembeskrivning. Studiens syfte, 

mål och disposition presenteras även. 

2. Teoretisk referensram 
Redogör för teorier och studier som har legat till grund för den 

framtagna konceptuella modellen. 

3. Metod 
Motiverar studiens tillvägagångssätt, strategi, ansats och 

analysmetod som använts för att uppnå syftet.  

4. Fallspecifik bakgrund 
Innehåller beskrivning och bakgrund om fallföretaget och deras 

sågverksprocess. 

5. LSS-projekt vid Derome 
Genom problemlösningsmetodiken DMAIC beskrivs de 

aktiviteter som har genomförts i respektive fas.  

6. Resultat och analys 
Utvärderar och jämför LSS-projektets resultat med den 

teoretiska referensramen utifrån studiens syfte. 

7. Slutsats och rekommendationer 
Summering av studiens slutsatser och rekommendationer till 

Derome presenteras. 

8. Diskussion 
Diskuterar huruvida studien uppfyllde sitt syfte, den valda 

metodens lämplighet samt förslag till fortsatta studier.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet redogör för tidigare studier samt de teorier som har legat till grund för fallstudien, 

analysen och den framtagna konceptuella modellen. 

 

2.1 Tidigare studier 

I detta avsnitt sammanfattas tidigare studier där kvalitetstekniska verktyg och systematiska 

förbättringsmetoder har tillämpats i sågverksindustrin. Trots att studierna stärkte 

tillvägagångsättet identifierades också en del barriärer som kan försvåra tillämpningen av dessa. 

   

I sin studie undersökte Young et al. (2007) hur statistiska metoder kan implementeras i sågverk 

för att reducera variation, öka kvaliteten och minska kostnaderna. Användandet av statistiska 

metoder för att reducera variation i processer är sällan förekommande i sågverksindustrin 

jämfört med exempelvis tillverknings- och processindustrier (Young et al., 2007). För att 

undersöka om statistiska metoder var lämpliga i sågverk valde därför författarna i sin studie att 

implementera statistisk processtyrning (SPS) i fyra olika sågverk i USA för att mäta variationen 

av tjockleken hos brädor och plank. Resultatet av studien visade att alla fyra sågverk lyckades 

reducera variationen med hjälp av SPS och en genomsnittlig avkastning på investering blev 

17:1. I och med att resultatet av deras studie visade sig vara lönsamt för de inblandade 

sågverken, avslutade författarna med att uppmana fler sågverk till att börja tillämpa liknande 

metoder. 

 

Hagman och Lundahl (2006) ämnade i sin studie att ta fram ett benchmarkningsverktyg (OEE) 

och en simuleringsmodell för att kartlägga och övervaka sågverksprocessen. För att beräkna 

OEE och ta fram en simlueringsmodell behövdes tillgänglig och pålitlig processdata. Under 

deras studie visade det sig dock att nödvändig data saknades. Bland annat saknades nödvändig 

data över driftstopp. Resultatet blev därmed att författarna inte kunde ta fram en representativ 

simuleringsmodell. Författarna berättar i sin studie att sågverk ofta prioriterar att mäta annat än 

driftstopp, som till exempel produktionshastighet och producerad volym. De anser vidare att 

om sågverksoperatörer ska börja registrera fel i produktionen så behöver rapporteringssystemet 

vara smidigt att använda. De konkluderar med att processtyrnings- och optimeringsverktyg i 

sågverksindustrin inte har följt den snabba utvecklingen av automatisering och ökad 

produktionshastighet som andra industrier. På ett modernt sågverk genereras stora mängder 

data som kan utnyttjas för processtyrning, men mycket av den data som behövs saknas. Det 

medför enligt författarna att sågverk sällan vet vad deras optimala produktionshastighet är, hur 

matningshastigheten påverkar mätnoggrannheten samt andelen driftstopp. 

 

I sin doktorsavhandling undersökte Lundahl (2009) hur TQM, Total Quality Management, kan 

tillämpas i sågverksindustrin. Studien undersökte bland annat hur tillgängligheten kan mätas i 

ett sågverks såglinje. Författaren upptäcker i sin avhandling att de tillgänglighetstal som 

sågverken använder sig av ofta är felaktig. Det beror på att driftstopp och framförallt korta 

driftstopp inte registreras. Stopptider kortare än 60-90 sekunder mäts vanligtvis inte i svenska 

sågverk och därför är den antagna tillgängligheten missvisande och optimistisk. För att ta fram 

en korrekt siffra över tillgängligheten mättes alla korta driftstopp i såglinjen under en 4 veckor 

lång testperiod. Resultatet blev att 3-4 timmar av all stopptid per vecka var relaterade till korta 

stopp. Det motsvarar cirka en halvtimme per skift som såglinjen stod still på grund av korta 

stopp som inte registrerats. En risk med att inte registrera stopp är att felaktiga analysresultat 

och beslut görs då processdata är skev. För att kompensera för förlorad produktionstid på grund 

av driftstopp väljer ofta sågverk att införa övertid. Enligt Lundahl (2009) är övertid ett defensivt 

och kostsamt alternativ då det inte åtgärdar de problem som orsakar driftstoppen. Författaren 
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sammanfattar med att att han var förvånad över bristen på processtänk och tillämpning av 

systematiska förbättringsmetoder i sågverksindustrin. Det var en skarp kontrast mot författarens 

tidigare erfarenhet av bilindustrin som arbetar väldigt strukturerat och tillämpar systematiska 

förbättringsmetoder i en hög utsträckning. 

 

2.2 Konceptuell modell 

Innan redogörelse för de teorier som har legat till grund för fallstudien och studiens analys, 

presenteras här en konceptuell modell framtagen ur dessa, se Figur 1. Modellen ger en överblick 

över hur olika metoder och teorier sammankopplas för studiens syfte gällande hur systematiska 

förbättringsarbeten kan användas för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Notera att även om 

enskilda verktyg föreslås under Total Productive Maintenance (TPM), Sex Sigma respektive 

Lean, finns det stöd i litteraturen för att de är i viss mån utbytbara med varandra. Den av studien 

framtagna modellen redogörs för ytterligare under avsnitt 2.8 Sammanfattning av teoretisk 

referensram. 

 

 
Figur 1. Konceptuell modell framtagen för att sammanfatta den teoretiska referensramen. Modellen utgår från 

Effektivitetsmatrisen av Modig och Åhlström (2012), se avsnitt 2.3.2 Effektivitetsmatrisen. Identifierade 

förbättringsmetoder och verktyg från existerande teori har vidare infogats för att illustrera hur de kan tillämpas 

för att förbättra resurseffektivitet och flödeseffektivitet samt reducera variation i kontexten av att arbeta med 

kvalitetsbristkostnader. 

Resterande kapitlet är disponerat enligt följande; inledningsvis förklaras begreppen Lean, Sex 

Sigma, Lean Sex Sigma, Total Productive Maintenance och Kvalitetsbristkostnader innan 

kapitlet sammanfattas genom den framtagna konceptuella modellen. 
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2.3 Lean 

I sin litteraturstudie konstaterar Bhamu och Sangwan (2014) att definitionen av Lean kan 

beskrivas utifrån flera olika perspektiv. De nämner att Lean kan ses som verktyg, metoder, 

principer eller en filosofi som genomsyrar hela organisationen. Enligt Puvanasvar et al. (2008) 

är det primära fokuset för Lean att eliminera alla icke-värdeskapande aktiviteter, även kallat 

slöseri, för att ständigt förbättra verksamheten. När Lean först introducerades definierades sju 

typer av slöserier som senare utökades till åtta (Liker, 2004). De åtta slöserierna är enligt 

Petersson et al (2015) överproduktion, transport, väntan, överarbete, lager, rörelser, produktion 

av defekta produkter och outnyttjad medarbetarkompetens. Liker (2004) anser att eliminering 

av slöserier ska ske kontinuerligt för att uppnå ständig förbättring. Vidare yrkar författaren på 

att ledningens engagemang är nyckeln till ett varaktigt system och en kultur som främjar 

ständiga förbättringar. 

 

Enligt Bergman och Klefsjö, (2012) fokuserar även Lean på att skapa kontinuerliga flöden 

genom att reducera flaskhalsar. En process i en produktion som åstadkommer ett sämre flöde 

kommer påverka den totala genomloppstiden negativt och anses därmed vara en flaskhals. Det 

är därför lämpligt enligt Bergman och Klefsjö (2012) att fokusera förbättringsinsatser på 

flaskhalsar i en produktion för att förbättra flödet. Enligt Modig och Åhlström (2012) finns det 

två olika aspekter att ta hänsyn till när ett flöde ska mätas; resurseffektivitet och 

flödeseffektivitet. 

 

 2.3.1 Resurseffektivitet och Flödeseffektivitet 

Resurseffektivitet är enligt Modig och Åhlström (2012) det traditionella synsättet på effektivitet 

och ett mått på hur effektivt resurser används. Målet är att resurserna, till exempel en anställd, 

ett verktyg eller en maskin, ska utnyttjas maximalt. När en organisation arbetar resurseffektivt 

sker en optimal överföring av värde från resurserna till flödesenheterna. En flödesenhet kan 

exempelvis vara produkter som ska förädlas inom en tillverkningsprocess. Om resursen i fråga 

inte används maximalt menar författarna att det uppstår en alternativkostnad.  

 

Till skillnad från resurseffektivt fokuserar i stället flödeseffektivitet på flödesenheterna. Modig 

och  Åhlström (2012) definierar flödeseffektivitet som ett mått på hur mycket en flödesenhet 

förädlas under en specifik tidsperiod. Flödeseffektivitet mäts genom att studera hur en enhet 

flyter igenom organisationen, vilket innebär att mätningen börjar när enhetens behov blir känt 

och avslutas när behovet är tillgodosett. Författarna beskriver vikten av att studera 

flödesenheterna för att förstå den process som påverkar deras resa genom organisationen. 

Samtidigt menar de att flödeseffektivitet inte handlar om att arbeta snabbare, utan att öka 

densiteten i värdeöverföringen. Detta kan ske i kombination med att man eliminerar de 

aktiviteter som inte är värdeskapande. Författarna konkluderar att det ideala är att sträva efter 

en kombination av resurseffektivitet och flödeseffektivitet för att uppnå både hög lönsamhet 

och nöjda kunder. 

 

 2.3.2 Effektivitetsmatrisen 

För att kunna kategorisera in företag i olika tillstånd gällande effektivitet har Modig och 

Åhlström (2012) tagit fram en matris som de har döpt till Effektivitetsmatrisen. Matrisen 

kategoriserar företagets tillstånd utifrån låg respektive hög resurseffektivitet samt låg respektive 

hög flödeseffektivitet. Figur 2 visar Effektivitetsmatrisen med de fyra olika tillstånd (i figuren 

benämnd tillstånd A, B, C och D) som företag kan befinna sig i. Resonemanget i resterande del 

av avsnittet, 2.3.2 Effektivitetsmatrisen, är baserat på Modig och Åhlström (2012).  
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Figur 2. Effektivitetsmatrisen. Anpassad från Modig och Åhlström (2012). 

Utifrån Figur 2 följer här en kort förklaring om varje tillstånd samt begreppet 

effektivitetsfronten och hur den kan hindra företag från att nå sitt önskvärda tillstånd.  

 

 Tillstånd A 

Tillstånd A i matrisens nedre vänstra del är ett tillstånd som benämns som Öken. Företag som 

befinner sig här har både låg resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet. Detta tillstånd har en 

låg utnyttjandegrad på sina resurser, inget effektivt flöde och är inte ett önskvärt tillstånd att 

befinna sig i då det innebär slöseri med resurser och ett lågt kundvärde.  

 

 Tillstånd B 

I matrisens övre vänstra del finns tillstånd B som kallas för Effektiva öar. Företag som befinner 

sig här har hög resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet. I detta tillstånd arbetar företag för 

att maximera sina resurser genom att suboptimera olika avdelningar eller processer för att 

försöka sänka kostnader för de varor som produceras. Detta gör att helhetsperspektivet döljs 

vilket i sin tur leder till att flödets effektivitet påverkas negativt. I ett tillverkande företag är ett 

tecken på att man befinner sig i detta tillstånd när produkter tillbringar mycket tid i lager. 

 

 Tillstånd C 

Företag som befinner sig i effektivitetsmatrisens nedre högra del, tillstånd C, har låg 

resurseffektivitet samt hög flödeseffektivitet och benämns Effektiv ocean. Här uppnås hög 

flödeseffektivitet på bekostnad av resurseffektiviteten där kapaciteten eller insatta resurser 

enbart utnyttjas om ett faktiskt behov finns. I detta tillstånd finns en tydlig helhetsbild över 

företaget men resursutnyttjandet är lågt vilket kan leda till höga alternativkostnader.  
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 Tillstånd D 

I matrisens övre högra del finns tillstånd D och kallas för det Perfekta tillståndet. Företag i detta 

tillstånd har både hög effektivitet i utnyttjande av resurser och hög flödeseffektivitet. Det 

perfekta tillståndet är vad företag bör sträva mot men det är svårt att uppnå. Den huvudsakliga 

orsaken till att företag har svårt att nå tillstånd D är en hög variation.  

 

 Effektivitetsfronten 

Det är variation i kundernas behov och i företagets resurser som utgör effektivtetsfronten, där 

en hög variationsnivå pressar effektivitetsfronten in mot ett tillstånd med lägre resurseffektivitet 

och lägre flödeseffektivitet. Det innebär att ett företag med hög variation har svårare att 

kombinera hög resurseffektivitet med hög flödeseffektivitet än ett företag med låg variation. 

 

Variation i kundernas behov kan delas in i tre delar; när behovet uppstår, vilken kvantitet 

kunden önskar och vad för produkt kunden önskar.  Det är dessa tre kategorier i kundvariation 

som företaget eller organisationen behöver ha god kunskap om för att uppnå det perfekta 

tillståndet. 

 

Variation i företagets resurser eller utbudsvariation kan även den delas in i tre delar; när leverans 

ska ske, vilken kvantitet som ska levereras och vilken produkt som ska levereras. Ett företags 

resurser ska vara flexibla och helt tillförlitliga för att dessa tre kategorier i utbudsvariation ska 

kunna tillgodoses. Det innebär att maskiner aldrig får haverera, medarbetare får inte begå 

misstag, leverantörer ska kontinuerligt leverera och IT-system får inte krångla. En förflyttning  

av effektivitetsfronten mot det övre högra hörnet av matrisen utgör en förbättringspotential som 

företag bör vara medvetna om och arbeta mot Modig och Åhlström (2012). 

 

2.4 Sex Sigma 

Enligt Montgomery och Woodall (2008) är Sex Sigma ett förbättringskoncept för att reducera 

kvalitetsbristkostnader. Sex Sigma utvecklades av Motorola under 1980-talet för att förbättra 

kvaliteten och minska defekterna i sina produkter. Defekter och reklamationer utgjorde synliga 

kvalitetsbristkostnader som Sex Sigma visade sig kunna reducera. Detta ansågs nödvändigt för 

att stärka Motorolas konkurrenskraft mot sina japanska konkurrenter. (Sörqvist & Höglund, 

2007) 

 

Montgomery och Woodall (2008) belyser att Sex Sigma vanligtvis genomförs i en disciplinerad 

projektform med hjälp av statistiska metoder där huvudsyftet är att minska variation och slöseri 

i produkter och tillhörande processer.  Sex Sigma definieras enligt Linderman et al. (2003) som 

en organiserad och systematisk metod för strategisk processförbättring som bygger på 

statistiska metoder och den vetenskapliga metodiken för att minska de av kund definierade 

defekter. 

 

En anledning till att Sex Sigma har blivit ett framgångsrikt förbättringskoncept är enligt 

Linderman et al. (2003) dess fokusering på mätbara förbättringsmål. Antony och Banuelas 

(2002) nämner det systematiska arbetssättet DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve och 

Control) som ytterligare en nyckelfaktor för Sex Sigmas framgång. Tabell 2 sammanfattar 

Montgomerys (2012) beskrivning över DMAIC där syftet med respektive fas beskrivs. 
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Tabell 2. Sammanfattning av de olika faserna i DMAIC. Anpassad från Montgomery (2013). 

Define Measure Analyze Improve Control 

Identifiera 

förbättrings-

möjligheter 

 

Definiera 

kundkraven 

 

Dokumentera och 

kartlägg processen 

 

 

Bestäm vad som 

ska mätas 

 

Samla in data 

 

Ta fram och 

validera 

insamlingsmetod 

 

 

Analysera data  

 

Identifiera 

rotorsaker 

 

Verifiera rotorsaker 

 

 

Generera och 

kvantifiera 

potentiella 

lösningar 

 

Utvärdera och välj 

lösning 

 

Verifiera lösning 

 

 

Utveckla 

processhanterings- 

planer 

 

Felsäkra processen 

 

Ta fram en 

åtgärdsplan 

 

Övervaka och styra 

processen 

 

 

Enligt De Mast och Lokkerbol (2012) utvecklades DMAIC ursprungligen för att reducera 

variation men har med tiden utvecklats till att vara en generisk struktur för att lösa olika sorters 

problem. Tillämpningar av DMAIC har bland annat visa sig medföra positiv inverkan på 

lönsamhet, produktkvalitet, kundlojalitet och ökad arbetstillfredsställelse hos anställda (Kumar, 

et al.,  2008; Gijo & Scaria, 2014; Linderman et al. 2003). 

 

2.5 Lean Sex Sigma 

Lean Sex Sigma (LSS) definieras enligt Hilton och Sohal (2012) som en förbättringsmetod 

enligt DMAIC där Sex Sigma metoder kombineras med Lean filosofi och verktyg. Syftet med 

LSS är enligt Pepper och Spedding (2010) att tillsammans med medarbetare identifiera 

grundorsaker till problem i ett företag och därefter utföra framtagna förbättringar. The 

American Society for Quality (2022) definierar LSS enligt nedan:  

 

”Lean Six Sigma is a fact-based, data-driven philosophy of improvement that values defect 

prevention over defect detection. It drives customer satisfaction and bottom-line results by 

reducing variation, waste, and cycle time, while promoting the use of work standardization 

and flow, thereby creating a competitive advantage. It applies anywhere variation and waste 

exist, and every employee should be involved.” 

 

Enligt The American Society for Quality (2022) inleds ofta LSS-projekt med ett 

tillvägagångssätt enligt Lean där en processkartläggning görs i syfte att identifiera slöserier. För 

att åtgärda identifierade problem kan sedan både Lean och Sex Sigma-verktyg användas för att 

förbättra processen. Det finns en uppsjö av verktyg ämnade för LSS och några av de mest 

förekommande finns att tillgå i Ismyrlis och Moschidis (2013) och Uluksan (2016) 

sammanställningar. Författarna rekommenderar även i vilken DMAIC-fas de olika verktygen 

är mest relevanta att använda. För att illustrera, se Tabell 3 för ett urval av lämpliga verktyg i 

respektive DMAIC-fas. 
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Tabell 3. Urval av LSS verktyg under respektive DMAIC fas. Sammanställt från Ismyrlis och Moschidis (2013) 

och Uluskan (2016). 

Define Measure Analyze Improve Control 

Processkartläggning 

 

VOC 

 

SIPOC 

 

Träddiagram 

Paretodiagram 

 

Insamling av 

frekvensdata 

 

MSA 

 

Provtagning 

Ishikawadiagram 

 

Rotorsaksanalys 

(5 Varför) 

 

Regressionsanalys 

 

FMEA 

Brainstorming 

 

Pick-chart 

 

Matrisdiagram 

 

Benchmarking 

SPS 

 

Poka-Yoke 

 

Dokumentation 

 

Visuell display av 

nyckeltal 

 

En handfull av de verktyg som omnämns i Tabell 3 är inkluderade i den konceptuella modellen 

Figur 1 för att visa exempel på vedertagna LSS-verktyg inom Total Productive Maintenance 

(TPM), Sex Sigma respektive Lean. För vidare beskrivning av de olika verktygen, se Ismyrlis 

och Moschidis (2013) och Uluksans (2016) sammanställningar. 

 

2.6 Total Productive Maintenance 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är driftsäkerhet en viktig kvalitetsdimension då 

driftsäkerheten i en produktionsprocess påverkar processkvaliteten utifrån effektivitet och 

duglighet. För att styra och optimera produktionsprocessen måste driftsäkerheten och 

dugligheten för utrustning och maskiner övervakas och kontrolleras (Nakajima, 1988). En 

metod för att säkerställa detta är Total Productive Maintenance (TPM). Målet med TPM är att 

ständigt förbättra utrustningens effektivitet genom kontinuerligt underhåll som genomförs av 

operatörer samt systematiska förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 2012). TPM fokuserar 

på att reducera de sex förlustfaktorerna (The Six Big Losses) identifierade av Nakajima (1988):  

 

• Oplanerade stopp – sporadiska och oväntade haverier som gör att utrustningen inte kör 

som planerat. Dessa driftstopp kan åtgärdas relativt snabbt men står vanligtvis för en 

stor andel av de totala förlusterna i tid och ses därmed som en tillgänglighetsförlust. 

TPM fokuserar på att oplanerade stopp ska elimineras genom planerat underhåll. 

 

• Ställtid – är den tidsperiod då utrustningen är schemalagd att producera men inte kan då 

det förekommer aktiviteter som till exempel; underhåll, omställningar eller 

utrustningsjusteringar.  

 

• Korta stopp – är den tid då utrustningen stannar under en kort tidsperiod (vanligtvis upp 

till två minuter) men där stoppet kan lösas direkt av operatör utan hjälp från 

underhållspersonal. Exempel på orsaker till korta stopp är; materialstopp, blockerat 

produktflöde, felaktiga inställningar och felinriktade eller blockerade sensorer.  

 

• Långsam cykeltid – är den tid då utrustningens hastighet är lägre än dess ideala cykeltid. 

Exempel på orsaker till att en långsammare hastighet är smutsig eller sliten utrustning, 

undermåliga material, dåliga miljöförhållanden och oerfarenhet hos operatörer. 

 

• Produktionsdefekter – är defekter som uppstår under produktion. Detta inkluderar 

kasseringar och defekter som kan omarbetas. Exempel på orsaker till processdefekter 

är; felaktiga inställningar, operatörs- och utrustningshanteringsfel. 



 

 11 

• Uppstartsdefekter – är defekter som produceras från uppstart tills att en stabil 

produktion nås. Exempel på orsaker till uppstartsdefekter är suboptimala omställningar 

och felaktiga inställningar när en ny uppstart görs. 

 

Dal et al. (2000) menar att tillgång till data är avgörande för framgång och långsiktig effekt av 

TPM-aktiviteter. Om omfattningen av utrustningsfel och orsaker till produktionsförluster 

saknas kan eventuella TPM-åtgärder inte implementeras optimalt för att lösa de problem som 

finns i produktionen. Produktionsförluster, tillsammans med andra indirekta och dolda 

kostnader, utgör majoriteten av de totala produktionskostnaderna (Ericson, 1997). Nakajima 

(1988) introducerade OEE (Operational Equipment Effectiveness) som ett mått för att 

identifiera dolda kostnader. 

 

 2.6.1 OEE/TAK 

Enligt Muchiri och Pintelon (2008) är OEE, på svenska TAK (Tillgänglighet, Anläggnings-

utnyttjande, Kvalitetsutbyte), ett benchmarkingsverktyg för detaljerad analys av produktions-

processer. Verktyget används för att skildra och fokusera på de förbättringsområden som ger 

störst förbättring. TAK gör det även möjligt att presentera ett värde av den nuvarande 

effektivitetsnivån och kan användas för att mäta effekten av implementerade förbättringar 

(Muchiri & Pintelon, 2008).  

 

Formel för beräkning av TAK-värdet (Ljungberg, 1998) sker enligt Formel 1: 

 
TAK (%) = Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsutbyte 

Där: 

Tillgänglighet (%) = 
Planerad Produktionstid-Stopptid

Planerad Produktionstid
*100 

Anläggningsutnyttjande (%) = 
Antal producerade enheter

Teoretisk maxproduktion på operativ tid
*100 

Kvalitetsutbyte (%) = 
Antal godkända enheter

Antal producerade enheter
*100 

 

Enligt Muchiri och Pintelon (2008) skapades TAK för att jämföra en specifik maskin eller 

produktionslinje över en tidsperiod och inte för att göra jämförelser mellan två liknande 

maskiner placerade i olika produktionsenheter. Detta stämmer också överens med Ljungbergs 

(1998) slutsats att användningen av TAK är ett effektivt sätt att analysera effektiviteten hos en 

enskild maskin eller ett integrerat maskinsystem.  

 

Vidare beskriver Nord, Pettersson och Johansson (1997) sambandet mellan de tre 

dimensionerna i TAK och de sex förlustfaktorerna. Sambandet illustreras i Figur 3. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Figur 3. Sambandet mellan de sex förlusterna i TPM och TAK-värdet. Anpassad från Nord et al. (1997). 

Enligt Nord et al. (1997) består driftstopp av oplanerade stopp och ställtid som delkomponenten 

Tillgänglighet (T) mäter. Hastighetsförluster utgörs av korta stopp och långsam cykeltid vilket 

representeras i Anläggningsutnyttjande (A). Kvalitetsförluster består av produktionsdefekter 

och uppstartsdefekter som beräknas genom delkomponenten Kvalitetsutbyte (K). 

Avslutningsvis uppskattar Nord et al. (1997) att den totala produktionsförlusten i tid utgör i 

genomsnitt mellan 30 - 50 % av den tillgängliga produktionstiden. 

 

2.7 Kvalitetsbristkostnader 

På 1950-talet introducerade Juran (1951) konceptet kvalitetskostnader som ett samlingsnamn 

för de kostnader som är kopplade till kvalitetsområdet. Juran (1951) definierade 

kvalitetskostnader som de kostnader som uppstår genom att producera produkter eller tjänster 

av bristfällig kvalitet. Termen kvalitetskostnader har på senare tid modifierats och idag används 

termen kvalitetsbristkostnader för att tydliggöra att det inte är kvalitet som orsakar kostnaderna 

utan bristen av kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Vad som definieras som 

kvalitetsbristkostnader har utökats över tiden. Enligt Defeo (2001) är kvalitetsbristkostnader de 

kostnader som uppstår när produkter och tjänster inte möter kundens förväntningar, när 

omarbete krävs eller när kunden inte får leveransen i tid. Sörqvist (1998) definierar 

kvalitetsbristkostnader som totalen av de förluster som uppstått som ett resultat av att ett 

företags produkter och processer är bristfälliga. Med förluster menar Sörqvist (1998) samtliga 

effekter som kvalitetsbrister har på ett företags tillgångar, intäkter och kostnader och som skulle 

kunna åtgärdas ifall processen vore fullkomlig. 

 

På 50-talet introducerade Feigenbaum (1956) en kostnadsindelning som används vid 

klassificering av olika kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader kan enligt författaren 

delas in i fyra olika kategorier; förebyggande kostnader, bedömningskostnader samt interna och 

externa felkostnader: 

 

Förlustfaktorer Delkomponent av TAK Tidsaspekt 
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• Förebyggande kostnader – kostnader relaterade till design, organisation och 

genomförande av kvalitetsledningssystem. Det är alla aktiviteter som krävs för att 

förhindra att undermålig kvalitet sker innan produktionsstadiet av produkter och 

tjänster. 

 

• Bedömningskostnader – kostnader för att bestämma om produkter eller tjänster 

överensstämmer med angivna kvalitetsstandarder. Vanliga mätningssystem för 

bedömning är inspektion, kontroll, revision, mätning och kundundersökningar. 

 

• Interna felkostnader – kostnader för interna fel är de som uppstår inom organisationen 

innan leverans till extern kund. I en tillverkningsprocess ses kasseringar, slöserier och 

övertidsarbete som exempel på interna felkostnader. 

 

• Externa felkostnader – kostnader som uppstår när fel vid produkter eller tjänster 

upptäcks av kund. Returnerade produkter, avvisade tjänster eller missnöjda kunder är 

exempel på externa felkostnader. 

 

Utöver de fyra ovan nämnda klassificeringarna väljer Sörqvist och Höglund (2007) att dela in 

kvalitetsbristkostnader i synliga och dolda kvalitetsbristkostnader. I Figur 4 illustreras dessa i 

form av ett isberg. 

 
Figur 4. Synliga och dolda kvalitetsbristkostnader illustrerade av ett isberg. Anpassad från Sörqvist och 

Höglund (2007). 

Toppen på isberget representerar de synliga kostnader som vanligtvis står för en mindre del 

verksamhetens totala kvalitetsbristkostnader (DeFeo, 2001).  Företag tenderar att underskatta 

sina kvalitetsbristkostnader då de endast tar hänsyn till synliga kostnader menar Sörqvist och 

Höglund (2007). Enligt Juran och Godfrey (1999) överstiger ofta de dolda kostnaderna de 

Dolda kostnader 

Synliga kostnader 
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rapporterade kvalitetsbristkostnaderna med 3–4 gånger. Özaksel (2008) visade i en studie att 

kvalitetsbristkostnader kunde uppgå till 10–40 % av ett företags omsättning. För att reducera 

kvalitetsbristkostnader föreslår Juran och Godfrey (1999) att organisationer ska införa system 

för att definiera, mäta och analysera dessa i syfte att identifiera områden för förbättring. 

 

 2.7.1 Kvalitetsbristkostnader och lönsamhet 

Juran (1988) betonar vikten av att översätta kvalitetsbristkostnader till vilken ekonomisk 

påverkan de har för företaget, detta för att få företagsledningen att inse den möjliga 

besparingspotentialen. Figur 5 illustrerar förhållandet mellan en förbättrad kvalitet och 

lönsamhet. 

 

 
Figur 5.  Förhållandet mellan kvalitet och lönsamhet. Anpassad från Juran (1988). 

Som Figur 5 visar kan en satsning på kvalitetsförbättring resultera i både ökade intäkter och 

minskade kostnader för företag vilket resulterar i en ökad lönsamhet. 

 

2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram består av teorier om systematiska förbättringsarbeten ämnade 

för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Utifrån den teoretiska referensramen togs en 

konceptuell modell fram, se Figur 1 i avsnitt 2.2 Konceptuell Modell. Den illustrerar hur företag 

i sågverksindustrin kan nyttja olika vertyg och metoder för att nå ett nytt önskat tillstånd. 

Verktygen och metoderna är hämtade ur litteratur avseende Lean, Sex Sigma och TPM. Dessa 

verktyg är i modellen placerade under respektive förbättringsmetodik baserat på hur de har 

använts i tidigare studier. De valda verktygen ses som allmänt vedertagna för respektive 

metodik och detta illustreras i den konceptuella modellen. TPM är särskilt lämplig för 

resursoptimering och Lean har visat sig vara effektivt för att skapa kontinuerliga flöden 
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(Bergman & Klefsjö, 2012), medan huvudsyftet med Sex Sigma är att minska variation i 

produkter och tillhörande processer (Montgomery & Woodall, 2008). Dessa insikter illustreras 

i den konceptuella modell som tagits fram vid denna studie. Den visar att användning av TPM 

kan öka resurseffektiviteten och att Lean kan öka flödeseffektiviteten. Modellen visar även hur 

användning av Sex Sigma kan minska variationen och på så sätt reducera den av Modig och 

Åhlström (2012) definierade effektivitetsfronten.  

 

Notera dock att arbete med resurs- och flödeseffektivitet är sammanhängande och kan påverka 

varandra både i positiv och negativ bemärkning. Exempelvis kan en ökad resurseffektivitet 

medföra en ökad flödeseffektivitet, men risken finns också att ett effektivare utnyttjande av 

resurser kan leda till en minskad flödeseffektivitet (Modig & Ahlström, 2012). Det är därför 

viktigt att ha en helhetsbild och förståelse för hur de olika processerna påverkar varandra 

(Senge, 1990).  

 

Modellen grundar sig som tidigare nämnt i Modig och Åhlströms (2012) Effektivitetsmatris 

och de fyra olika tillstånden A-D. Tanken med den framtagna konceptuella modellen är att 

företag i sågverksindsutrin ska kunna nyttja den och dess verktyg för att kartlägga var 

någonstans i matrisen som deras verksamhet befinner sig i. Om ett företag exempelvis befinner 

sig i tillstånd A innebär det att företaget har kvalitetsbristkostnader som i Figur 1 illustreras av 

ett gråmarkerat fält. Förutom förbättring av resurs- och/eller flödeseffektivtet möjliggör 

systematiska förbättringsarbeten också att tidigare dolda kvalitetsbristkostnader blir synliga. 

Detta innebär en möjlig besparingspotential. Genom att identifiera och kartlägga sina 

kvalitetsbristkostnader kan företaget enklare förflytta sig från tillstånd A till ett mer önskvärt 

tillstånd som B, C eller D eftersom tidigare dolda kvalitetsbristkostnader då blir synliga. Det är 

möjligt att företag som blir medvetna om sina dolda kvalitetsbristkostnaders omfattning får 

ökade incitament till att implementera åtgärder som reducerar dessa.  
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3. METOD 

Nedanstående kapitel redogör för den metod som använts för att uppnå syftet med studien. Val 

av strategi och ansats för studien motiveras. Även tillvägagångssätt vid informationsinsamling 

och analysmetod beskrivs. Slutligen presenteras de åtgärder som vidtagits för att öka studiens 

trovärdighet. 

 

3.1 Val av syfte 

En inledande litteraturgenomgång genomfördes för att att undersöka hur sågverksindustrin 

tillämpar systematiska förbättringsarbeten. Under litteraturgenomgången visade det sig att 

forskning på området var begränsad. Trots att systematiska förbättringsarbeten är ett 

välundersökt område fanns få studier om dess tillämpning i sågverksindustrin. Därmed kom 

studien att studera ett område som karaktäriseras av både existerande och begränsad kunskap. 

Saunders, Lewis, och Thornhill, (2016) menar att en studie kan delas in i fyra huvudsakliga 

syften; utforskande, beskrivande, förklarande eller utvärderande. 

 

Existerande kunskap karakteriserar en studie med ett beskrivande syfte (Saunders et al., 2016) 

och begränsad kunskap karakteriserar en utforskande studie (Yin, 2009). Syftet med studien 

anses därmed vara av både beskrivande och utforskande karaktär då studien använder 

existerande kunskaper i arbetssätt med kvalitetsbristkostnader men som i begränsad 

utsträckning har tillämpats i sågverksindustrin. 

 

3.2 Val av ansats 

Ansatsen beskriver utformningen av studien. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

finns det tre olika typer av ansatser: deduktiv, induktiv samt abduktiv ansats. Vid en deduktiv 

ansats ligger utgångspunkten i befintlig teori och syftar till att verifiera eller motbevisa teroin 

genom datainsamling och undersökningar (David & Sutton, 2016). Motsatsen till deduktiv 

ansats är en induktiv ansats där observationer och undersökningar utförs initialt för att därefter 

skapa ny teori utifrån analys av datamaterialet. Abduktiv ansats är när en kombination av de 

andra två tillämpas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

 

Denna studie har tillämpat en abduktiv ansats då både deduktiva och induktiva ansatser har 

använts. En deduktivs ansats tillämpades inledningsvis när en genomgång av litteratur 

genomfördes för att ta fram befintlig teori i området till den teoretiska referensramen. Under 

litteraturgenomgången visade det sig att teorin var delvis begränsad vilket medförde att en 

induktiv ansats antogs. Den deduktiva ansatsen låg till grund för de arbetssätt och verktyg som 

tillämpades i fallstudien. Fallstudien bidrog senare induktivt till att besvara studiens syfte.  

 

3.3 Val av strategi 

Utifrån studiens syfte valdes en fallstudie som huvudsaklig strategi, i linje med studiens 

beskrivande och utforskande karaktär som ämnar besvara frågor som ”hur?” och ”varför?” 

(Yin, 2009). Enligt Yin (2009) innefattar fallstudier två unika komponenter; att observera 

fenomenet direkt och möjligheten att intervjua involverade personer.  

 

Att studera processen i sin naturliga kontext och inte i en kontrollerad experimentmiljö ökar 

problemets komplexitet, då problemet ofta består av både kvalitativa och kvantitativa delar 

(Larsen, 2009). Denna studie har använt intervjuer, observationer och analys av dokument och 
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produktionsdata för insamling av information, vilket anses vara lämpliga insamlingsmetoder 

för fallstudier (Saunders et al., 2016). 

 

 3.3.1 Fallstudie enligt DMAIC 

Vidare har fallstudien utformats enligt DMAIC-strukturen som är ett rekommenderat 

tillvägagångssätt vid genomförande av LSS-projekt (Pepper & Spedding, 2010; Hilton & Sohal, 

2012). Tabell 4 beskriver DMAIC-fasernas olika syften i LSS-projektet samt de LSS-verktyg 

som tillämpades under respektive fas. 

 
Tabell 4. LSS-projektets DMAIC-faser där respektive syfte framgår tillsammans med de använda LSS-verktygen. 

DMAIC-fas Syfte för LSS-projektet Valda LSS-verktyg 

Define 
Definiera och tydliggöra problemets 

omfattning 
Processkartläggning 

Measure 
Genom insamling av kvantitativa data 

ta fram en nulägesbeskrivning  
Insamling av frekvensdata 

Analyze Identifiera rotorsaker till problem Ishikawadiagram, 5 Varför 

Improve 
Generera och verifiera potentiella 

lösningar 

Brainstorming, Matrisdiagram, Pick-chart och 

Benchmarking 

Control Övervaka och styra processen SPS, TAK 

 

3.4 Användning av litteratur 

Analyser av sekundärkällor genomfördes under litteraturgenomgången för att få en djupare 

förståelse för vilka nuvarande kunskaper det finns inom området. Enligt Bryman och Bell 

(2015) kan en välarbetad genomgång av existerande litteratur leda till att studiens trovärdighet 

stärks. För att identifiera relevanta tidskriftsartiklar, tidigare avhandlingar och konferensbidrag 

användes Scopus, Google Scholar samt databaser tillgängliga via Luleå Tekniska Universitets 

bibliotek. Identifierad litteratur bearbetades därefter utifrån relevans, antalet citeringar, 

artiklarnas sökord samt dess referenser. Genomgång av artiklars referenser visade sig vara 

särskilt användbart under denna fas då fler relevanta artiklar identifierades på detta sätt. Även 

kurslitteratur från genomförda kurser vid Luleå Tekniska Universitet nyttjades. I Tabell 5 

presenteras exempel på de sökord som användes vid litteratursökningen.  

 
Tabell 5. Sökord som använts vid identifiering av litteratur till studien. 

Teoretisk referensram Avsnitt Sökord 

Tidigare studier 2.1 

”Lean AND Sawmill”, ”Six Sigma AND Sawmill”, 

“TQM AND Sawmill”, “Forest Industry AND Lean”, 

“DMAIC AND Sawmill” 

Lean 2.3 
”Lean”, ”Lean Production”,” Toyota Production 

System”, “TQM” 

Sex Sigma 2.4 ”Six Sigma”, ”DMAIC” 

Lean Sex Sigma 2.5 ”LSS”, ”Lean Six Sigma”, ”Lean AND Six Sigma” 

Total Productive Maintenance 2.6 ”Total Productive Maintenance”, ”TPM”, ”OEE” 

Kvalitetsbristkostnader 2.7 
”Cost of Quality”, ”Cost of Poor Quality”, “Waste”, 

“Quality Costs” 
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Som tidigare nämnt visade sig litteratur kring tillämpning av systematiska förbättringsmetoder 

i sågverksindustrin vara begränsad. Detta var i linje med bland annat Abu et al. (2021) som 

menar att Lean i sågverksindustrin inte har utforskats i någon vidare utsträckning. Lundahl 

(2009) och Tasdemir och Gazo (2019) anser vidare att sågverksindustrin sällan tillämpar 

systematiska förbättringsmetoder vilket är en möjlig anledning till att området är relativt 

outforskat. 

 

3.5 Förberedelse inför informationsinsamling 

För att erhålla grundläggande kunskaper om sågverksindustrin kontaktades utbildare vid 

organisationen Svenskt Trä vid studiens uppstartsfas. Svenskt Trä tillhör branschorganisationen 

Skogsindustrierna och verkar för kunskaps- och kompetensspridning inom den svensk 

trämekaniska industrin (Svenskt Trä, 2022). Efter kontakt med utbildare gavs möjligheten till 

att genomföra kurserna Grundläggande Sågverkskunskap samt Sågverkens vidareförädling 

under två arbetsdagar på distans. Utbildningen gav värdefull insyn i varje produktionsprocess 

hos ett sågverk samt ett helhetsperspektiv över sågverksindustrins möjligheter och utmaningar. 

Tack vare genomförd utbildning var inlärningsprocessen inte lika lång när väl fallföretaget 

besöktes. 

 

3.6 Informationsinsamling 

Informationsinsamling kan delas upp i två kategorier: primär- och sekundärdata (Bryman & 

Bell, 2015; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Primärdata samlas in under studiens gång 

och är dedikerad till att besvara studiens syfte, medan sekundärdata består av tidigare insamlade 

primärdata. Enligt Bryman och Bell (2015) sker insamling av primärdata exempelvis genom 

intervjuer, experiment och observationer. Vid insamling och analys av data kan en studie 

använda sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder (Saunders et al., 2016). Kvalitativa 

metoder syftar enligt Bryman och Bell (2015) på insamling av ord där åsikter från respondenten 

tolkas, medan ett kvantitativt tillvägagångssätt innebär att data samlas in och mäts numeriskt. I 

denna studie samlades den primärdata in genom de valda kvalitativa metoderna intervjuer och 

observationer. Även kvantitativa sekundärdata erhölls via produktionsdata från fallföretaget.  

 
 3.6.1 Observationer 

Vid första besöket hos fallföretaget genomfördes en rundvandring på anläggningen där alla 

produktionssteg förklarades i syfte att få en helhetsblick över verksamheten. Vidare besöktes 

avdelningen Justerverket ett flertal gånger under den inledande fasen då det var den utvalda 

avdelning som LSS-projektet ämnade att studera närmare. Observationerna genomfördes innan 

några intervjuer genomförts för att kunna skapa en egen uppfattning gällande nuvarande 

arbetssätt. Under observationerna studerades alla arbetsmoment och processer vid Justerverket. 

Det gavs även möjligt för författaren att delta vid arbetsmomenten under en kort praktik. Vid 

utförandet fördes observationsanteckningar och ostrukturerade frågor ställdes till berörd 

personal i syfte att ytterligare stärka förståelsen för processen, vilket rekommenderas av 

Creswell (2008). Enligt Creswell (2008) kan denna typ av observation betraktas som en öppen 

induktionsbaserad datainsamling och lämpade sig därför väl för den planerade fallstudien. 

 

Under LSS-projektets gång genomfördes observationer vid Justerverket veckovis för att 

kontinuerligt stämma av med personal och följa upp tidigare iakttagelser. Genom att 

återkommande besöka och följa upp ökade chansen att alla tänkbara aspekter, som direkt eller 

indirekt påverkar justerverkets arbetssätt, kunde identifieras. 
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 3.6.2 Intervjuer 

Enligt David och Sutton (2016) är intervjuer en metod att föredra i syfte att komplettera 

observationer. Intervjuer kan struktureras på tre olika nivåer; strukturerade, semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2016). Vid semi-strukturerade intervjuer har 

intervjuaren på förhand valt ut huvudfrågor kring olika områden som kompletteras med öppna 

frågor och frågeunderlaget kan variera mellan intervjutillfällen (Saunders et al., 2016). Enligt 

David och Sutton (2016) gör karaktären av en semi-strukturerad intervju det möjligt för 

intervjuaren och respondenten att fördjupa sig i det valda området vilket kan främja validiteten. 

Den ostrukturerade intervjun har till skillnad från semi-strukturerade ingen struktur. Därmed 

kan intervjuaren styra intervjun så att konversationen fördjupar sig i det som intervjuaren finner 

meningsfullt (Saunders et al., 2016).  

 

Vid uppstart av studien genomfördes semi-strukturerade intervjuer med platschefen via telefon 

då fysiskt besök inte var möjligt på grund av hög smittspridning av Covid-19 hos fallföretaget. 

Anledningen till valet av intervjuer av semi-strukturerade karaktär grundar sig i insikten att 

förståelse för verksamheten fanns hos respondenten snarare än hos intervjuaren. Därmed 

bedömdes det att en allt för strukturerad intervju riskerade att hämna informationsinsamlingen.  

 

När besök hos fallföretaget var möjligt genomfördes flera intervjuer av öppen och ostrukturerad 

karaktär med personalen på Justerverket. En fördel med ostrukturerade intervjuer är enligt 

David och Sutton (2016) möjligheten för respondenten att tala fritt och då kunna lyfta fram sina 

egna åsikter på djupet. Ostrukturerade intervjuer genomfördes löpande under studiens gång i 

samband med besök. Allteftersom personalen blev mer bekant med intervjuaren blev svaren 

mer öppna. Utöver intervjuer på individnivå genomfördes även ostrukturerade intervjuer i 

grupp, ofta i samband med lunch och fikapauser, för att öppna upp för nya infallsvinklar och 

reflektioner om studien från personalen. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes även med 

avdelningschefer och erfarna medarbetare för att ta del av deras perspektiv, se Bilaga 1 för 

frågeformulär och respondentens titel.  

 

Respondenterna för de semi-strukturerade intervjuerna valdes ut i samråd med handledare vid 

fallföretaget, utifrån deras lämplighet för LSS-projektets mål. Merparten av intervjuerna under 

projektet har skett ansikte-mot-ansikte. Det gav möjlighet för respondent och intervjuare att 

snabbt reda ut eventuella missförstånd eller frågetecken genom att använda whiteboardtavlor, 

papper och penna samt andra hjälpmedel som förklaringsverktyg. Se Tabell 6 för en 

sammanfattning över de genomförda semi-strukturerade intervjuerna.  

 
Tabell 6. Lista över genomförda semi-strukturerade intervjuer där medarbetarnas titel framgår samt tid, plats och 

intervjuernas övergripande syfte. 

Titel Plats Datum Syfte med intervjun 

Platschef Via telefon 26 januari 2022 Förståelse för verksamheten 

Platschef Via telefon 2 februari 2022 Förståelse för verksamheten 

Platschef Anneberg 15 februari 2022 Arbetssätt vid Justerverket 

Avdelningschef Justerverket Anneberg 1 mars 2022 Arbetssätt vid Justerverket 

Operatör vid Justerverket Anneberg 8 mars 2022 Arbetssätt vid Justerverket 

Skiftledare vid Hyveln Anneberg 19 april 2022 Arbetssätt vid Hyveln 
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 3.6.3 Produktionsdata 

Produktionsrapporter för 2021 över Justerverket vid Derome Timber AB i Anneberg har 

använts i LSS-projektet som sekundärdata kvantitativa data för att identifiera orsaker till 

problemet baserat på relevanta data. Beräkningar gjordes utifrån den produktionsdata som fanns 

att tillgå. Produktionsdata i form av Excel-rapporter sammanställdes till visuella diagram som 

illustrerade produktionens prestation. Beräkningar och sammanställningar verifierades efter 

framtagning av fallföretagets ledning.  

 

3.7 Analysmetod 

För att utvärdera och jämföra LSS-projektets resultat med den teoretiska referensramen 

användes en analysmetod som kan liknas vid tematisk analys. Tematisk analys är en metod där 

gemensamma teman identifieras ur insamlade data (Saunders et al., 2016). Detta är en 

vedertagen analysmetod för integrering av olika transskript eller i studier där forskaren avser 

att identifiera på förhand identifierade mönster eller teman (Saunders et al., 2016). I denna 

studie utgick analysen i Kapitel 6 efter de tre mål som formulerats utifrån studiens syfte: 

identifiering av kvalitetsbristkostnader, kartläggning av orsaker till kvalitetsbristkostnader och 

åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader.  

 

Studien ämnade undersöka hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i 

sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Vid systematiska 

förbättringsarbeten är det vanligt att man följer en förbestämd arbetsmetodik. I denna studie 

genomfördes ett LSS-projekt vid fallföretaget. Vid LSS-projekt tillämpades ett arbetssätt enligt 

DMAIC. Vidare har denna arbetsmetodik och dess lämplighet i studiens kontext analyserats 

genom att jämföra erfarenheter och resultat från tidigare studier med genomförandet och 

resultatet från LSS-projektet. 

 

3.8 Trovärdighet 

Trovärdighet av studien bedöms med fördel utifrån des reliabilitet och validitet (David & 

Sutton, 2016). Reliabilitet i en studie kan enligt Saunders et al. (2016) bedömas genom att 

utvärdera om samma resultat fås om studien upprepas vid andra tillfällen. Yin (2009) föreslår 

triangulering, det vill säga användandet av olika typer av källor vid datainsamling, som en 

metod för att öka reliabiliteten i en fallstudie. En tydlig beskrivning av studiens metod och val 

av strategi är därför av stor vikt för att stärka reliabiliteten enligt författarna. För att stärka 

studiens reliabilitet tillämpades därför en strukturerad problemlösningsmetodik enligt DMAIC 

som bidrog till att studiens tillvägagångssätt och val motiverades samt dokumenterades 

genomgående. Flera olika källor användes även i studien. Analys och slutsatser kopplat till 

studiens syfte är baserad på information från litteratur, observationer, dokumentation och 

intervjuer. Saunders et al. (2016) menar dock att kvalitativ datainsamling kan skapa problem 

kopplat till reliabilitet på grund av bristen av standardisering. Denna problematik är även 

närvarande i denna studie då flera ostrukturerade intervjuer har genomförts vilket försvårar 

repeterbarheten. Ett sätt att stärka reliabiliteten är dock att inkludera intervjumallar (Bryman & 

Bell, 2015). Av den anledningen finns de frågeformulär som användes vid de semi-

strukturerade intervjuerna att tillgå under Bilaga 1.  

 

Yin (2009) beskriver att det finns både intern och extern validitet. Intern validitet avser huruvida 

studien faktiskt mäter det den syftar till att mäta och extern validitet avgör i vilken utsträckning 

som resultatet kan generaliseras (Saunders et al., 2016). Yin (2009) menar att fallstudier kan ha 

svårt att generalisera sina resultat då undersökningsområdet ofta är väldigt präglat av 



 

 21 

fallföretagets unika sammanhang. Dock menar Yin (2009) att extern validitet kan stärkas om 

fallstudiens sammanhang beskrivs noggrant, vilket gör att graden av generaliserbarhet kan 

utvärderas.  

 

Den interna validiteten för studien stärktes genom att bryta ner problemlösningen till olika faser 

enligt DMAIC, då denna metodik involverar konstant reflektion över validiteten och 

säkerställer resultatets relevans i förhållande till syftet. Validiteten stärktes ytterligare genom 

att personer med olika kompetenser involverats och deltagit i gruppaktiviteter samt intervjuer.  

Genom denna kontinuerliga dialog om LSS-projektets genomförande och resultat har 

författaren kunnat säkerställa att projektet har behållit fokus på det som det var avsett att 

undersöka. 

 

Avslutningsvis beskrivs fallstudiens process och problem tydligt för att stärka den externa 

validiteten. Andra sågverksföretag kan därmed tillämpa arbetsmetoden tillsammans med de 

verktyg som använts, även om deras eventuella resultat troligtvis kommer att skilja sig från den 

här studiens. 
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4. FALLSPECIFIK BAKGRUND – DEROME 

Detta kapitel ämnar ge läsaren djupare förståelse för LSS-projektets förutsättningar genom att 

beskriva fallföretagets verksamhet, produktionsprocess och fallföretagets erfarenheter av 

systematiska förbättringsarbeten. 

 

4.1 Deromegruppen 

Deromegruppen grundades 1946 och är Sveriges största familjeägda träindustri och deras 

verksamhet sträcker sig hela kedjan från skog till färdigt hus. Koncernen omsatte 11 miljarder 

kronor under 2021 och sysselsatte 2500 medarbetare (Derome, 2022). Deromegruppen består 

av sex affärsområden, se Figur 6.  

 

 

 
Figur 6. Organisationsschema över Deromegruppen som visar deras sex olika affärsområden. Derome Timber 

AB utgör ett av dessa. 

Derome Timber AB köper in timmer och förädlar timret i sina fyra sågverk till plank eller 

brädor. De restprodukter som bildas i sågverken går till biobränsle. Derome Bygg och Industri 

AB säljer verktyg, virke och logistiklösningar till yrkeskunder inom byggindustrin. Derome 

Träteknik tillverkar taklösningar och prefabricerade/industriellt tillverkade byggkomponenter. 

Derome Hus AB utvecklar mark och bygger bostadsområden. Derome Husproduktion AB 

bedriver industriell flerbostadsproduktion och genom deras varumärken Varbergshus och A-

hus erbjuds även småhus till privatkunder. Slutligen förvaltar och erbjuder Derome Fastighet 

AB bostäder och lokaler att hyra. (Derome, 2022) 

 

4.2 Derome Timber AB i Anneberg 

Derome Timber AB i Anneberg (fortsättningsvis i studien endast benämnd Derome) har 50 

anställda och är en av fyra sågverksanläggningar i Deromegruppen. Den årliga produktionen 

av sågad trävara uppgår till 100 000 m3 tall. Huvudsortiment är tryckimpregnerade varor till 

den svenska bygghandel samt sågade brädor som säljs på export, främst till Storbritannien, 

Nederländerna och Nordafrika (Personlig kommunikation, 2022). Figur 7 illustrerar 

sågverksprocessen vid Derome och dess ingående delprocesser beskrivs därefter kortfattat. 
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Figur 7. Översikt över sågverksprocessen vid Derome Timber AB i Anneberg. Illustrationer hämtade och 

modifierade från Svenskt Trä (2022). 

 

 Timmersorteringen 

Den första delprocessen är timmersorteringen. Vid timmersorteringen lämnar timmerbilar 

timret och varje enskild stock sorteras sedan in i olika timmerklasser utifrån en mängd olika 

parametrar. Exempel på parametrar är timrets dimensioner, kvalitet och trädslag. Syftet med att 

sortera upp timret är att i högre utsträckning kunna utnyttja råvaran på bästa sätt (Grönlund, 

1992). Kvalitetsbedömningen med avseende på prissättning görs av en oberoende extern 

entreprenör för att undvika partisk bedömning av prissättning på det uppköpta timret. 

 

 Barkning och sågning 

Nästa steg är att timret avbarkas innan det börjar förädlas på såglinjen. Barken som blir en 

restprodukt säljs som biobränsle. Såglinjens uppgift är att såga brädor och plankor av timret 

samt att sortera ut restprodukter i form av spån och flis. Spån och flis används sedan i 

anläggningens värmeverk. Efter genomförd sågning råsorteras virket. I råsorteringen sorteras 

virket till olika fack utifrån dimension, längd och kvalité. Därefter ströläggs virket i paket för 

vidare transport till ett mellanlager i väntan på torkning. 

 

 Torkning 

Efter såglinjen inleds torkningen. Torkningen är en tidskrävande process i produktionen. För 

att nå önskad fuktkvot torkas virket i 2–5 dygn i olika torkkammare. Vilken fuktkvot virket 

torkas ner till beror på vad det ska användas till. Exempelvis bör byggnadsvirke ligga mellan 

16–20% fuktkvot medan möbelvirke bör ligga mellan 6–10%. Det råa virket, det vill säga innan 

virket har torkats, brukar hålla en fuktkvot mellan 30–130%. Beroende på råvarans naturliga 

egenskaper så krymper virket i storlek under torkningsprocessen. 
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 Justerverket 

Efter torkningsprocessen tas virket in i Justerverket. I Justerverket kapas och justeras virkets 

längd och en kvalitetssortering utförs. Syftet med att justera och kvalitetsklassa virket är få ut 

högsta möjliga värdeutbyte samtidigt som kvalitén motsvarar kundernas krav. 

Kvalitetsorteringen följer en branschstandard och bedömningen av virkets kvalitet utgår från 

bland annat virkets utseende och hållfasthet (Grönlund, 1992). 

 

 Vidareförädling 

Efter Justerverket kommer virket till vidareförädlingen. Två vanliga typer av vidareförädling är 

hyvling och tryckimpregnering. En vidareförädling gör att virket kan säljas till en bredare 

marknad. I en bygghandel är tryckimpregnerat trallvirke, limträ och olika typer av lister 

exempel på vidareförädlade produkter. 

 

4.3 Fallföretagets erfarenhet av systematiska förbättringsarbeten 

Derome har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska förbättringsarbeten. 

Platschefen berättar att de sällan upplever kvalitetsbristkostnader i form av reklamationer från 

sina kunder. En anledning till detta är att Derome exporterar de producerade produkter som inte 

möter svenska kvalitetsstandarder till marknader där dessa krav generellt är lägre. Om en 

reklamation från Sverige erhålls resulterar det oftast i att den i stället exporteras. Uppstår 

produkter som är så pass defekta att de inte kan exporteras omvandlas de till mindre lönsamma 

produkter för andra användningsområden. Exempelvis huggs defekta virkesbitar ner till flis och 

säljs som biobränsle. Därmed får Derome alltid sina produkter sålda även om kvaliteten vid 

produktionen kan anses vara bristfällig (Personlig Kommunikation, 2022).   

 

Enligt platschefen har mätning av uppkomna kvalitetsbristkostnader inte prioriterats vilket har 

lett till att det inte finns någon rutin för avvikelsehantering i deras processer. Det finns inte 

heller någon information att tillgå gällande orsaker till uppkomna avvikelser då dessa inte 

dokumenteras. Ett exempel på en förekommande intern avvikelse är när ett virkespaket inte är 

tillräckligt torrt på grund av undermålig torkning. Då tvingas Justerverket att nedklassificera 

virket till en sämre kvalitet. Det förs då ingen dokumentation över denna eller andra typer av 

avvikelser (Personlig Kommunikation, 2022). 
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5. LSS-PROJEKT VID DEROME 

Ett LSS-projekt har genomförts för att visa hur ett systematiskt förbättringsarbete kan tillämpas 

vid ett sågverksföretag för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Fallstudien följer 

problemlösningsmetodiken DMAIC och de aktiviteter som genomförts beskrivs under 

respektive fas.  

 

5.1 Define 

I enlighet med problemlösningsmetodiken DMAIC inleds fallstudien med Define-fasen där 

syftet är att definiera och tydliggöra problemets omfattning (Montgomery, 2013). I denna fas 

presenteras först en problembeskrivning tillsammans med LSS-projektets syfte och mål, 

avgränsningar samt en processkartläggning. 

 

 5.1.1 Problembeskrivning 

Vid projektets början ansåg ledningen att orsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader i 

Justerverket berodde på att operatörerna sorterade virket i en för låg takt. Ledningen använder 

nyckeltalet bitar/min för att utvärdera Justerverkets prestation. Sorteringshastigheten för 2021 

var enligt ledningen 11 bitar/min jämfört med önskat värde på 13 bitar/min. Att Justerverket 

sorterade i en lägre hastighet än önskat resulterade i att Justerverket sågs som en flaskhals. Stora 

mellanlager på i genomsnitt 5000 m3, vilket motsvarar 3–4 veckors produktion, uppstod och 

kvalitetsbristkostnader i form av kassationer hade identifierats av ledningen som en följd av 

detta. 

 

Efter inledande intervjuer och observationer framkom det dock att operatörerna upplevde 

påtagande stress gällande återkommande driftstopp i produktionen. Produktionsflödet stördes 

av ständiga driftstopp som behövde åtgärdas innan produktionen kunde fortsätta. Vanligt 

förekommande uttryck bland operatörerna under dessa intervjuer och observationer löd i stil 

med: 

 

”Vi sorterar så fort vi kan men man blir avbruten hela tiden för att det är något 

som fastnar eller går sönder.” 

 

LSS-projektet valde därför att undersöka hur mycket driftstoppen påverkar 

sorteringshastigheten vid Justerverket. 

 

 5.1.2 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka hur LSS-projekt enligt DMAIC som exempel på systematiska 

förbättringsarbeten kan tillämpas i sågverksindustrin. Målet med projektet var att identifiera 

och kartlägga orsaker kvalitetsbristkostnader vid Justerverket för att slutligen föreslå åtgärder 

för hur Derome kan reducera dessa. 

 

 5.1.3 Avgränsningar 

Då ett sågverk har en komplex produktionsprocess med flera olika avdelningar (se Figur 7), 

avgränsades denna studie till att endast undersöka kvalitetsbristkostnader relaterade till 

avdelningen Justerverket. Att ledningen identifierat Justerverket som en flaskhals som leder till 

kvalitetsbristkostnader i form av kassationer ligger till grund för denna avgränsning.  

 

 5.1.4 Processkartläggning 

Vid identifiering av möjliga förbättringsområden används ofta olika visualiseringsverktyg för 

att skapa förståelse för processens grundläggande delar. De olika visualiseringsverktygen som 
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utvärderades var processkartläggning, SIPOC och värdeflödesanalys. Efter observationer och 

rundvandring med personal vid studiens initiala fas beslutades det att upprätta en 

processkartläggning. En processkartläggning ansågs ge tillräckligt hög detaljrikedom för att 

skapa förståelse för processflödet av virke vid Deromes Justerverk, därmed valdes SIPOC bort. 

Värdeflödesanalys valdes bort på grund av det saknades tillgängliga data över cykeltider och 

takttider.  

 

Innan justeringsprocessen inleds erhåller Justerverket en tillverkningsorder från 

produktionsplaneringen. Tillverkningsordern beskriver vilken virkesdimension och antalet 

virkespaket som ska justeras, men också vilka virkeskvaliteter som ska tas ut och antalet 

virkesbitar i ett färdigjusterat paket. Även hur de färdigjusterade virkespaketen ska emballeras 

beskrivs. Efter att tillverkningsordern är registrerad hämtar truckförare virkespaket från ett 

mellanlager till paketintaget och justeringsprocessen vid Justerverket inleds, se Figur 8. 

 

 
Figur 8. Processkartläggning över Justerverket som visar de olika delprocesserna, från att ett virkespaket placeras 

på paketintaget till att slutprodukter i form av justerade virkespaket och flis erhålls. 

 Paketintag och tilt 

I paketintaget avlägsnar truckföraren de packband som håller ihop virkespaketet. Efter 

paketintaget transporteras virkespaketet via kedjebanor till en tilt. Tilten lyfter upp och tiltar 

virkespaketet framåt. Detta görs för att kunna ta av ett virkeslager åt gången och särskilja 

torkströna från virkesbitarna. Torkströna som ligger tvärsöver varje virkeslager trillar då ner på 

ett transportband under tilten. Torkströna transporteras därefter till en behållare, ströhäck, där 

de staplas innan de hämtas av truckförare och körs tillbaka till ströanläggningen vid såglinjen 

för att användas på nytt. 

 

 Elevator och sorteringsplats 

Efter att torkströna har avlägsnats transporteras virkesbitarna till en elevator som ser till att 

virkesbitarna styckvis matas fram till sorteringsplatsen. Vid sorteringsplatsen sorterar 

operatören varje virkesbit manuellt och visuellt. Det som bedöms av operatören är den enskilda 

virkesbitens kvalitet. De egenskaper som avgör vilken kvalitetsklass virkesbiten tillhör är bland 

annat hur mycket vankant som finns, hur stora kvistarna är, var på virkesbiten kvisten sitter och 
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vilken typ av kvist det är. Operatören avgör även hur mycket av virkesbiten som behöver kapas 

bort för att erhålla önskad kvalitetsklass. 

 

 Trimmer, fack och paketläggare 

Efter att operatören har bestämt virkeskvaliteten, transporteras virkesbitarna till en trimmer där 

virkesbitarna kapas i jämna modulmått. De avkapade bitarna från trimmern transporteras via ett 

separat transportband till en huggare som hugger ner virkesbitarna till flis. De justerade 

virkesbitarna, det vill säga de som är sorterade och kapade i modulmått, transporteras därefter 

vidare av en krokbana som släpper ner virkesbitarna i virkesfack. I virkesfacken är nu 

virkesbitarna sorterade efter samma kvalitet, virkesdimension och modullängd. När ett fack är 

fullt släpps virkesbitarna ner på ett transportband och förs via elevatorer till paketläggaren. Vid 

paketläggaren staplas virkesbitarna, lager för lager, till ett justerat virkespaket. I virkespaketet 

läggs bindströn tvärs över virkesbitarna för att stabilisera virkespaketet. Slutligen emballeras 

virkespaketen med skyddande plast och band. 

 

5.2 Measure 

Under Measure-fasen fastställs vad som ska mätas och vilken metod som är lämplig för detta. 

Därefter samlas relevant data in (Montgomery, 2013). Produktionsrapporter användes i denna 

fas för att kvantitativt avgöra driftstoppens påverkan på sorteringshastigheten. Även 

Justerverkets tillgänglighet och Deromes möjliga besparingspotential beräknades fram. 

 

 5.2.1 Datainsamling 

För att kartlägga produktionen i Justerverket har produktionsrapporter för 2021 använts. 

Justerverket använder ett äldre datasystem vid namn REMA SYSTEM 9050 vid sin produktion. 

Efter varje skift tas en skiftrapport och en stopprapport fram. Skiftrapporten anger producerad 

volym (m3) och antalet sorterade virkesbitar (st). Stopptidsrapporten anger produktionstid (min) 

och stopptid (min). Operatörerna registrerar sedan framtagna produktionsdata i ett Excel-

dokument där dessa sammanställs till produktionsrapporter. Figur 9 visar produktionen i 

Justerverket för verksamhetsåret 2021. Den vänstra y-axeln avläser antalet sorterade virkesbitar 

(st) och den högra y-axeln visar den producerade volymen (m3). 

 

 
Figur 9. Antalet sorterade bitar och producerad volym vid Justerverket 2021 
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Utifrån Figur 9 framgår det att antalet sorterade virkesbitar och producerad volym inte har ett 

linjärt förhållande på en aggregerad nivå. Detta kan exempelvis ses i stapeln för februari och 

juni månad där antalet sorterade virkesbitar var högt i förhållande till producerad volym. Det 

beror på att systemet inte tar hänsyn till vilken virkesdimension som sorteras, enligt 

operatörerna. Om en mindre virkesdimension, exempelvis 19x75 (mm), sorteras resulterar det 

i att antalet sorterade virkesbitar är högt men producerad volym är lågt. Till skillnad från när en 

större virkesdimension sorteras, exempelvis 63x100 (mm), då antalet sorterade virkebitar är 

lågt men producerad volym är hög. 

 

Då datasystemet inte tar hänsyn till vilken virkesdimension som sorteras använder ledningen 

nyckeltalet bitar/min endast på en aggregerad månads- eller årsnivå. För att beräkna om 

ledningens påstående om en sorteringshastighet på 11 bitar/min för 2021 stämmer genomfördes 

nedan beräkning, Formel 5, baserat på data från produktionsrapporter: 

 

 
Antalet sorterade bitar under 2021 (st)

Produktionstid 2021*60 (min)
= 

3220190

5229*60
  10,26 bitar/min  

 

Sorteringshastigheten för 2021 var i genomsnitt 10,26 bitar/min och något lägre än ledningens 

påstående om 11 bitar/min. Under observationer vid sorteringsplatsen upplevdes dock 

hastigheten vara betydligt högre än 10,26 bitar/min. Det beslutades därför att mäta 

sorteringshastigheten under den faktiska drifttiden, där drifttiden beräknades enligt Formel 6: 

 

 Drifttid = Planerade produktionstid – Stopptid  (6) 

 

Sorteringshastigheten per månad för 2021 beräknades utifrån produktionsrapporter och 

sammanställdes till Figur 10 nedan. 

 

 
 

Figur 10. Sorteringshastighet vid Justerverket 2021. Här framgår sorteringshastigheten vid drifttid och vid 

planerad produktionstid, samt deras medelvärde under 2021 för respektive sorteringshastighet. 

(5) 
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Från Figur 10 framgår det att operatörerna kontinuerligt håller en betydligt högre hastighet än 

vad ledningen tror. Exempelvis var sorteringshastigheten vid drifttid uppe på 17 bit/min under 

augusti. Enligt operatörerna beror variationen i sorteringshastigheten troligtvis på vilken 

virkesdimension som sorteras. Mindre virkesdimensioner, 19x75 (mm), går vanligtvis fortare 

att sortera än större virkesdimensioner, 63x100 (mm). I genomsnitt var sorteringshastigheten 

under drifttid för 2021 14 bitar/min. Tyvärr fanns endast aggregerad data och därmed kunde 

inte orsaker till variationen i sorteringshastigheten fastställas. Resultatet från Figur 10 är i linje 

med tidigare observationer och intervjuer gällande att det inte är operatörernas 

sorteringshastighet som är orsaken till flaskhalsen vid Justerverket. 

 

Eftersom sorteringshastigheten under drifttid kontinuerligt var betydligt högre än 11 bitar/min, 

beslutades det att undersöka andelen driftstopp sett till den planerade produktionstiden under 

2021. Figur 11 visar förhållandet mellan planerad produktionstid och driftstopp. Den vänstra 

y-axeln avser antalet timmar och den högra y-axeln anger den procentuella andel som 

driftstoppen utgör av produktionstiden.  

 

 
Figur 11. Planerad produktionstid och procentuell andel driftstopp vid Justerverket 2021. 

I Figur 11 framgår det att driftstopp utgjorde en betydande del av den planerade 

produktionstiden under 2021. I genomsnitt under 2021 var det stopp i 27 % av produktionstiden 

vilket motsvarar en Tillgänglighet på 73 %, enligt Formel 2 för Tillgänglighet i avsnitt 2.6.1 

OEE/TAK. Det visade sig dock att datasystemet inte registrerar stopp kortare än 60 sekunder. 

Därmed antogs den faktiska tillgängligheten vara lägre än 73 %. Enligt operatörerna skulle den 

höga andelen driftstopp i juli månad kunna förklaras genom en tillfällig lägre kompetensnivå 

då semestervikarier arbetar vid Justerverket. Den höga andelen i december tror operatörerna 

bero på att virket blir mer svårarbetat när det är vintermiljö. Endast aggregerade data över 

driftstoppen fanns tillgängligt. Därmed kunde inte orsaken till variation fastställas. Orsaker till 

driftstopp kartläggs ej heller och det är därmed svårt att avgöra utifrån tillgängliga data vad som 

orsakar driftstoppen.  
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 5.2.3 Beräkning av driftstoppens påverkan på Justerverkets tillgänglighet 

För att undersöka hur mycket driftstoppen behövde reduceras för att Justerverket ska kunna 

tillgodose den årliga efterfrågan om 50 000 m3 genomfördes nedan beräkningar. 

Produktionsdata för 2021 som användes vid beräkningarna kan ses i Tabell 7. Även övertid om 

totalt 600 h under 2021 framgår från erhållna produktionsdata. 

 
    Tabell 7. Produktionsdata över Justerverket 2021. 

Produktionsdata 2021 

Schemalagd produktionstid (h) 4629 

Övertid (h) 600 

Stopptid (h) 1419 

Producerad kubik (m3) 45 117 

 

Den faktiska tiden som produktionen vid Justerverket var i drift under 2021 beräknades enligt 

Formel 7. 

 

  

Drifttid 2021 = (Schemalagd produktionstid + Övertid) - Stopptid =  

 

= (4629+600) - 1419 = 3810 h  

 

Baserat på resultatet från Formel 7 beräknades produktionshastigheten under drift för 2021 ut 

enligt Formel 8. 

 

Produktionshastighet under drift 2021 = 
Producerad volym (m3)

Drifttid 2021 (h)
 = 

45 117

3810g
  11,86 m3/h 

 

Den drifttid som krävs för att producera ledningens efterfrågan om 50 000 m3 beräknades enligt 

Formel 9. 

 

Drifttid ( 50 000 𝑚3) = 
Årlig efterfrågan (m3)

Produktionshastighet under drift för 2021 (h)
 = 

 

= 
50 000

11,86
  4216 h 

 

Differensen mellan Drifttid 2021 och Drifttid (50 000 m3) ges från Formel 10. 

 

Differens drifttid = Drifttid (50 000 m3) - Drifttid 2021 = 4216 - 3810 = 406 h 

 

För att Justerverket ska klara av att producera 50 000 m3 per år behöver därmed stopptiden 

reduceras med 406 h till 1013h jämfört med 2021 års totala stopptid på 1419 h. En reducering 

till 1013 h stopptid innebär att Justerverkets tillgänglighet, enligt formel för Tillgänglighet i 

avsnitt 2.6.1 OEE/TAK, skulle uppgå till ca 85% vilket av ledningen bedömdes vara 

genomförbart. Ett alternativ till att reducera stopptiden är att i stället införa mer övertid. Övertid 

är emellertid ett kostsamt alternativ och åtgärdar inte de problem som orsakar driftstoppen 

(Lundahl, 2009). Införandet av ytterligare övertid uteslöts som ett alternativ för Justerverket då 

det kommer ge upphov till kvalitetsbristkostnader och går därmed emot LSS-projektets syfte.  

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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 5.2.4 Beräkning av besparingspotential 

För att ta reda på vilka kostnader Derome har som följd av att Justerverket är en flaskhals 

sammanställdes de identifierade kvalitetsbristkostnaderna i Tabell 8. Summan av 

kvalitetsbristkostnaderna utgör den besparingspotential som Derome kan uppnå om 

tillgängligheten höjs till 85%. 

 
Tabell 8. Sammanställning av besparingspotential genom reducerade kvalitetsbristkostnader. En höjning av 

tillgängligheten vid Justerverket till 85% skulle innebära en total besparingspotential om 14Mkr. 

Kvalitetsbristkostnad Mängd Resurskostnad (kr) Total kostnad (kr) 

Kassationer 200 (m3) 2600 520 000 

Övertid 600 (h) 800 480 000 

Förlorade intäkter 5000 (m3) 2600 13 000 000 

Besparingspotential   14 000 000 

 

Kvalitetsbristkostnaderna beräknades fram tillsammans med ledningen utifrån deras 

uppskattningar och dokumentation. Mängden kassationer och förlorade intäkter uppskattades 

till 200 m3 respektive 5000 m3 medan antalet övertidstimmar fanns dokumenterade. Det 

framkom under beräkningarna att ledningen inte tidigare sett förlorade intäkter som en 

kvalitetsbristkostnad, vilket de bör göra enligt Sörqvist och Höglund (2007). 

 

5.3 Analyze 

Förbättringsprojekt enligt DMAIC använder sig vanligtvis av statistiska verktyg för att 

analysera det insamlade datamaterialet från föregående fas. Det visade sig dock under Measure-

fasen att Derome endast mäter antalet stopptimmar per dag som sedan har aggregerats till 

stopptid per månad och år. Därmed var möjligheten till att kvantitativt analysera stopptid med 

avseende på variabler, som till exempel skift, stopporsak och sorterad virkesdimension, 

begränsad. Baserat på den begränsade mängden data beslutades det därför att tillämpa 

kvalitativa verktyg i Analyze-fasen för att analysera och identifiera orsaker till att driftstopp 

förekommer i Justerverket. Verktygen Ishikawadiagram och 5 Varför tillämpades i denna fas. 

På grund av verktygens relativt enkla utformning valdes dessa då det tidigare inte fanns någon 

erfarenhet av att använda kvalitativa verktyg vid Justerverket. 

 

 5.3.1 Ishikawadiagram 

Ett antal potentiella orsaker till att driftstopp sker i Justerverket identifierades under intervjuer 

och observationer i tidigare faser, men för att visualisera och systematiskt kartlägga dessa 

orsaker upprättades ett Ishikawadiagram. Ishikawadiagrammet genomfördes under två 

arbetsdagar där operatörer från två olika skiftlag i Justerverket deltog. I syfte att ta del av så 

många olika synpunkter som möjligt beslutades det att använda verktyget tillsammans med två 

skiftlag. Då tillämpning av kvalitativa verktyg var en ny upplevelse för deltagarna förklarades 

verktyget och dess syfte grundligt innan genomförandet. Ishikawadiagrammet ritades upp på 

en whiteboardtavla enligt de sju M:en Miljö, Metod, Människa, Management, Maskin, Mätning 

och Material. Deltagarna fick därefter skriva ned alla tänkbara orsaker på post-it lappar som de 

ansåg förklara frågeställningen: varför förekommer det driftstopp i Justerverket? Därefter 

placerades de identifierade orsakerna ut under respektive område under diskussion. De två 

skiftlagens resultat sammanställdes och vid ett skiftbyte presenterades sammanställningen för 

de båda skiftlagen som då hade möjlighet att verifiera och utbyta idéer med varandra. Resultatet 

av det sammanställda Ishikawadiagrammet som verifierats av båda skiftlagen kan ses i Figur 

12.  
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Figur 12. Ishikawadiagram över identifierade orsaker till att driftstopp förekommer i Justerverket. 

Från resultatet av Ishikawadiagrammet framkom det att många orsaker berodde på att det inte 

fanns några dokumenterade rutiner för att arbeta med driftstopp. De rutiner som fanns var 

muntligt överförda operatörerna emellan. Samtliga deltagare ansåg att det fanns för lite 

instruktioner. Inte minst de operatörer som hade varit på Justerverket en kortare tid. Flera av de 

nya operatörerna beskrev att det troligtvis hade underlättat deras inlärningsprocess om de hade 

haft instruktioner att luta sig mot.  

 

Att inte arbeta med att systematiskt reducera driftstopp har medfört att det saknas förståelse i 

företaget om vad driftstopp innebär och varför de behöver reduceras. Det framkom även att 

man inte vet var driftstopp förekommer mest frekvent. Flera deltagare menade att deras arbete 

skulle underlättas om de visste var driftstoppen sker mest frekvent för att kunna börja arbeta 

mer proaktivt med att reducera dessa. 

 

 5.3.2 5 Varför 

Det kvalitetstekniska verktyget 5 Varför användes för att analysera fram rotorsaker till att 

operatörerna inte vet var i Justerverket som driftstopp sker mest frekvent. Att inte veta var 

driftstoppen sker mest frekvent var den orsak som operatörerna såg mest fördelaktigt på att 

undersöka efter verifieringen av Ishikawadiagrammet. Därför valdes den för vidare analys i 5 

Varför, se Figur 13. Deltagarna och arbetsgången var densamma som under 

Ishikawadiagrammet med en grundlig förklaring inledningsvis för att deltagarna skulle förstå 

syftet med verktyget.  

 



 

 33 

 
Figur 13. Resultat av användningen av 5 Varför på den tidigare identifierade orsaken till att driftstopp 

uppkommer, benämnd ’Vet ej var driftstoppen sker mest frekvent’.  

Under det första ”Varför?” identifierades tre orsaker till att Derome inte vet var driftstoppen 

sker mest frekvent: Har inte behövts förut (kultur), Sällan avstämning med ledning och Saknar 

data över var det sker stopp. Att Derome inte har behövt veta var driftstoppen sker tidigare 

visade sig bero på att Justerverket inte var en flaskhals tidigare. De erfarna operatörerna 

berättade att Justerverket inte tidigare hade lika hög belastning då den totala produktionen i 

sågverket var lägre. De investeringar som har genomförts i andra avdelningar, kombinerat med 

en ökad efterfrågan från marknaden, har medfört att Justerverket blivit en flaskhals.  

 

Det visade sig också att operatörerna upplevde att de sällan hade en avstämning med ledningen. 

Att inte få en regelbunden feedback ansågs vara en nackdel då man inte vet hur väl man har 

presterat eller vad man ska prestera kommande tid. Anledningen till detta antogs bero på att 

ledningen varit upptagen med andra avdelningar där flera nyinvesteringar har gjorts, vilket har 

resulterat i att Justerverket har blivit bortprioriterat. 

 

Den främsta orsaken var enligt operatörerna att det saknades data över var i Justerverket det 

sker stopp. Operatörerna berättade under övningarna att de flesta tror sig veta var i Justerverket 

som driftstoppen oftast sker, men detta är inte något som diskuterats sinsemellan. Den allmänna 

uppfattningen bland operatörerna framgår från följande citat: 

 

”Blir det stopp så åtgärdar man det och sen återgår man till att sortera. Man 

tänker inte mer på det efteråt.” 

 

Operatörerna menar att en av anledningarna till att det inte diskuteras eller reflekteras över är 

att det saknas objektiva data. Data saknas för att orsaker till stopp inte mäts och kartläggs. Om 

orsakerna hade registrerats hade en objektiv bild över var det sker stopp och hur frekvent de 

sker erhållits. Anledningen till att man inte gör det idag tros enligt operatörerna bero på att det 

saknas kunskap om varför man ska mäta stopp samt att det inte finns några arbetsrutiner kring 

det. Under övningens gång enades operatörerna om att det hade varit en fördel i deras arbete 
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om stoppen hade börjat mätas och kartläggas. Avslutningsvis konkluderade operatörerna med 

att rotorsaken till att driftstoppen inte mäts är för att det inte är prioriterat av ledningen. 

 

5.4 Improve 

I Improve-fasen ska förbättringar identifieras, jämföras och implementeras (Montgomery, 

2013). Implementering av förbättringsförslagen hann inte genomföras under studien. Förslag 

till förbättringar vid Justerverket togs fram i denna fas med hjälp av verktygen Brainstorming, 

Matrisdiagram, Pick-chart och Benchmarking.  

 

 5.4.1 Brainstorming 

Potentiella förbättringsförslag har kontinuerligt samlats in via observationer och intervjuer i 

studiens tidigare faser, men för att inte missa några lösningsförslag genomfördes också en 

brainstormingssession. Sessionen genomfördes med samma deltagare och under liknande 

förhållande som i föregående fas. Syftet med brainstormingen förklarades och reglerna om att 

alla uppslag till idéer var tillåtna klargjordes. Frågeställningen som låg till grund för sessionen 

var: vad kan göras för att reducera driftstoppen i Justerverket? Under brainstormingen 

identifierades flertalet förbättringsförslag se Figur 14. 

 
Figur 14. Framtagna förbättringsförslag från brainstormingen som ämnade svara på frågeställningen ”Vad kan 

göras för att reducera driftstoppen i Justerverket?”. 

Nedan beskrivs de tankegångar från deltagarna som framkom under brainstormingen om 

respektive förbättringsförslag.  

 

 Kontinuerligt underhåll av maskiner 

I dagsläget sker det inget kontinuerligt underhåll av maskinerna i Justerverket. Visserligen var 

underhållstekniker snabbt på plats när produktionen stannade, men när delar i produktionen 

behövde bytas ut kunde det ta tid. Detta ansåg flera operatörerna vara en orsak till att onödig 

stopptid uppstod då ett haveri behövde inträffa innan det åtgärdades. Ett förslag var därför att 

underhållsteknikerna och Justerverkets personal skulle ha en veckovis avstämning för att 

planera vad som behöver åtgärdas framgent i syfte att förebygga haveri.  
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 Utbildning 

I nuläget sker det endast en väldigt kort introduktionsutbildning till nyanställda. Detta medför 

att värdefull kunskap från mer erfarna operatörer inte nyttjas fullt ut. Genom att ha en mer 

systematisk utbildning där kunskap förs vidare på ett strukturerat sätt ökar chansen till att 

nyanställda och semestervikarier snabbare når önskad kompetensnivå. Justerverket är en 

anläggning med äldre maskiner som många operatörer saknar fullständig kunskap om. De mer 

erfarna operatörerna menade att detta är ett problem då många driftstopp hade kunnat undvikas 

om de nyanställda hade erhållit mer kunskap om maskinerna. 

 

 Regelbundna avstämningar med ledning 

Idag sker det sällan avstämning mellan operatörer och ledning vilket gör det svårt för 

operatörerna att veta hur de presterar och vad som ska produceras längre fram. En regelbunden 

avstämning med ledningen gör det möjlighet för operatörerna att lyfta fram förbättringsförslag 

samt tankar och idéer om vad som går bra och vad som kan göras bättre. I nuläget så upplever 

operatörerna att arbetet i Justerverket sker slentrianmässigt utan reflektion från vare sig 

operatörer eller ledning om vad som kan förbättras. 

 

 Mäta frekvensen av uppkomna driftstopp 

Dokumentering över hur ofta driftstopp sker kan användas som faktaunderlag gentemot 

underhållsteknikerna och ledning för att visa på var i Justerverket det behöver implementeras 

åtgärder. Att veta frekvensen av driftstopp gör det även lättare att prioritera åtgärder. 

 

 Kartlägg driftstopp 

Det finns inget arbetssätt eller rutiner för att kartlägga orsaker till att driftstopp sker i 

Justerverket. Ett förbättringsförslag var därför att man ska börja dokumentera varje gång ett 

driftstopp sker. Genom att dokumentera när, var och varför driftstoppet sker erhålls en tydligare 

bild över orsaker till driftstopp. 

 

 Upprätta arbetsrutiner 

Att upprätta arbetsrutiner för att säkerställa att alla vet vad, hur och varför olika arbetsuppgifter 

ska genomföras var ett förbättringsförslag som diskuterades. I nuläget sker utbildning och 

instruktioner endast mellan medarbetare med risken att vissa arbetsuppgifter lärs ut fel eller inte 

alls. Att dokumentera arbetsrutinerna gör det även lättare för nyanställda samt semestervikarier 

att sätta sig in i arbetet på ett korrekt och snabbare sätt. 

 

 Engagemang från ledningen 

Under brainstormingen diskuterades ledningens engagemang flitigt. Många var överens om att 

förbättringsförslagen hänger på om ledningen visar engagemang för att reducera driftstoppen i 

Justerverket. Utan ledningens engagemang och direktiv bedömer operatörerna det sannolikt att 

driftstoppen fortsätter vara en icke prioriterad fråga.   

 

 5.4.2 Matrisdiagram 

Förbättringsförslagen från brainstormingen viktades mot orsakerna till att driftstopp uppstår 

som identifierades tidigare i Ishikawadiagrammet. I Tabell 9 benämns orsakerna som problem 

i ett Matrisdiagram. De problem som återfinns i Matrisdiagrammet representerar de problem 

som operatörerna ansåg vara viktigast att åtgärda. Vid matrisdiagrammets genomförande deltog 

samma deltagare som under Ishikawadiagrammet, 5 Varför och Brainstormingen. 

 

Innan upprättandet av matrisdiagrammet förklarades syftet med verktyget för medarbetarna. 

Syftet var att tilldela varje problem och förbättringsförslag ett effektvärde för att få en 
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uppskattning om vilka förbättringsförslag som bör prioriteras. Deltagarna fick rangordna 

genom att vikta de identifierade problemen med ett värde mellan 1–6. Problemet med högst 

tilldelad siffra, värde 6, antas ha störst påverkan på varför det förekommer driftstopp och lägst 

siffra, värde 1, har minst påverkan. Varje förbättringsförslag tilldelades en siffra mellan 0, 1, 3 

eller 9, vilket är en uppskattning över förbättringsförslagets förväntade effekt på respektive 

problem. Vid ett värde på 0 förväntas förbättringsförslaget ha låg effekt på problemet och 9 en 

hög effekt. Till slut multiplicerades och summerades problemens vikt med respektive 

förbättringsförslags effekt. Resultatet från matrisdiagrammet ses i Tabell 9.  

 
Tabell 9. Matrisdiagram över problem identifierade via Ishikawadiagrammet viktade mot förbättringsförslag 

framtagna genom Brainstormingssessionen.  
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Varierande erfarenhet bland operatörer 4 9 3 0 1 0 0 

Vet ej var driftstoppen sker mest frekvent 6 1 1 1 3 3 9 

Äldre anläggning 2 1 3 9 0 1 1 

Inget standardiserat arbetssätt 3 3 9 3 3 3 3 

Orsaker till driftstopp mäts ej 5 3 3 1 3 9 9 

Bristfällig uppföljning 1 3 0 0 9 0 0 

SUMMA  71 66 38 55 74 110 

 

Från Matrisdiagrammet återges att Kartlägg driftstopp var det förbättringsförslag som fick 

högst poäng följt av Mäta frekvensen av uppkomna driftstopp, Utbildning samt Upprätta 

arbetsrutiner. De fyra förslagen fick högre poäng än övriga och bör därmed prioriteras. Utifrån 

viktningen antas ”Vet ej var driftstoppen sker mest frekvent” vara det problem som anses mest 

betydelsefullt och ”Bristfällig uppföljning” av minst betydelse. Kartlägg driftstopp var det 

förbättringsförslag som fick högst poäng och Kontinuerligt underhåll lägst poäng. 

 

 5.4.3 Pick–chart 

Efter Matrisdiagrammets genomförande upprättades även ett Pick-chart, se Figur 15. 

Deltagarna, samma deltagare som under Matrisdiagrammet, fick placera ut 

förbättringsförslagen i förhållande till insatsen som krävs för att genomföra förslaget och den 

väntade effekten vid implementering.  Genom att värdera in den insats och effekt som 

förbättringsförslagen skulle medföra, bidrog Pick-chart diagrammet som beslutsunderlag vid 

eventuell implementering. Pick-charten verifierades av ledningen efter framtagning. 

 

 

Problem 

Förbättringsförslag 
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Figur 15. Pick-chart över de framtagna förbättringsförslagen med avseende på dess insats och förväntad effekt. 

I Pick-charten framgår att förbättringsförslagen Regelbunden avstämning med ledning, 

Utbildning och Upprätta arbetsrutiner placerades i fältet ”Genomför”. Förbättringsförslag som 

hamnar i Genomför-fältet bör prioriteras och implementeras. Utbildning anses ge högst effekt 

och regelbunden avstämning med ledning anses kunna genomföras med lägst insats. Utbildning 

av personal, nya arbetsrutiner och regelbundna avstämning med ledningen kan bidra till en ökad 

medvetenhet om driftstoppens betydelse och därmed möjliggöra för bättre förutsättningar för 

att reducera driftstopp. 

 

Det lösningsförslag från Matrisdiagrammet som fick högst poäng, Kartlägg driftstopp, var även 

det förslag som ansågs ge högst effekt i Pick-charten. Insatsen bedömdes dock vara utmanande 

på grund av att det inte finns några system i Justerverket som klarar av att kartlägga driftstopp. 

Då inga system finns blir det därför upp till operatörerna att manuellt dokumentera orsaker till 

driftstopp vilket ses som en höjd arbetsbelastning. Ett ytterligare arbetsmoment kan införas om 

alla är införstådda av betydelsen. Risken är dock överhängande att driftstoppen inte blir 

kartlagda kontinuerligt enligt operatörerna, då det tar produktionstid i anspråk. Operatörerna 

efterfrågade möjligheten för automatisk registrering av driftstopp och att stopporsaken snabbt 

ska kunna anges. Mäta frekvensen av uppkomna driftstopp ansågs ha betydande effekt på att 

reducera driftstoppen men förbättringsförslaget bygger på att driftstoppen dokumenteras. Även 

här var resonemanget att ett system som kan registrera driftstoppen och mäta frekvensen hade 

varit att föredra framför manuell dokumentering. Kontinuerligt underhåll var det 

förbättringsförslag som skulle kräva störst insats. Då Justerverket är en äldre anläggning skulle 

det behöva kontinuerligt underhåll för att fungera optimalt vilket tar tid från underhållstekniker 

som för tillfället prioriterar andra avdelningar. 

 

 5.4.4 Benchmarking 

De åtgärder som ansågs kunna bidra med störst effekt var Kartlägg driftstopp och Mäta 

frekvensen av uppkomna driftstopp. Under de kvalitativa övningarnas gång framkom det att en 

annan avdelning, Hyveln, på företaget nyligen hade börjat att mäta och kategorisera sina 
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driftstopp. Med anledning av detta besöktes Hyveln (se Figur 7) för att undersöka hur deras 

arbete med driftstopp fungerar. 

 

Under besöket vid Hyveln visade det sig att de tillämpar ett produktionssystem vid namn RS 

Production. Systemet implementerades för fyra år sedan i samband med en nyinvestering i 

anläggningen, men har inte använts kontinuerligt för att mäta och kartlägga driftstopp. Dock 

har systemet börjat att användas igen sen ett antal månader tillbaka. Vid varje driftstopp har 

operatörerna möjlighet att ange i systemet var stoppet skedde och dess orsak. Stoppen och 

stopporsakerna visualiseras sedan på datorskärmar och det är möjligt att analysera och kartlägga 

via rapporter och analysverktyg. Operatörer vid Hyveln berättade dock att de inte hade börjat 

att analysera genererade data över stopporsaker än, men tanken var att börja göra det inom en 

snar framtid. Ett förbättringsförslag blir därmed att utvärdera hur RS Production fungerar vid 

Hyveln och att därefter möjligen implementera detsamma vid Justerverket.  

 

5.5 Control 

De föreslagna förbättringsåtgärderna i föregående fas genomfördes inte under LSS-projektets 

gång. Om förbättringsförslagen implementeras rekommenderas Derome att även införa nedan 

två rekommendationer för att kontinuerligt styra och övervaka sina processer i syfte att reducera 

sina kvalitetsbristkostnader. 

 

 5.5.1 Implementering av SPS 

Vid implementering av produktionssystemet RS Production i Justerverket rekommenderas 

Derome att börja utforska möjligheterna att implementera SPS. Med SPS och tillämpande 

styrgränser blir det möjligt att identifiera trender och avvikelser snabbt, samt att orsaker till 

systematiska driftstopp kan urskiljas från slumpmässiga. SPS är även ett lämpligt verktyg för 

att utvärdera om en förbättring gav önskad effekt eller inte. Produktionsdata från RS Production 

i kombination med SPS skulle göra det lättare för operatörerna att kontinuerligt övervaka 

processen vilket leder till färre kvalitetsbristkostnader som i slutändan resulterar i en 

kostnadsbesparing för företaget. 

 

 5.5.2 Införande av nytt nyckeltal 

Den andra rekommendationen är att undersöka möjligheten med att använda nyckeltalet TAK, 

se avsnitt 2.5.1 OEE/TAK, som komplement till nyckeltalet bitar/min. Detta för att utvärdera 

Justerverkets produktionsprocess över tid. Under Measure-fasen av LSS-projektet visade det 

sig att nyckeltalet bitar/min inte var representativt för operatörernas arbete. Ledningen trodde 

att den faktiska sorteringshastigheten var betydligt lägre än vad den var. Detta berodde på att 

det använda nyckeltalet inte tog hänsyn till andelen uppkomna driftstopp. 

 

Nyckeltalet TAK innefattar de tre delkomponenterna; Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande 

och Kvalitetsutbyte, och därmed fås en bättre helhetsbild av Justerverkets prestation än att 

endast kolla på bitar/min. Genom att implementera TAK och övervaka nyckeltalet blir det 

möjligt för både ledning och operatörer att få en mer sanningsenlig överblick över Justerverkets 

prestation. Skulle TAK-värdet vara lägre än önskat så kan man förslagsvis börja med att 

undersöka varje delkomponent var för sig, i syfte att se var i processen som problem uppstått. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet utvärderar och jämför LSS-projektets resultat med den teoretiska referensramen i syfte 

att utvärdera huruvida systematiska förbättringsarbeten via DMAIC är ett gångbart arbetssätt 

i sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. 

 

Inledningsvis presenteras resultatet kring identifiering och kartläggning av 

kvalitetsbristkostnader, följt av åtgärder för att reducera dessa. Avslutningsvis presenteras en 

utvecklad konceptuell modell som illustrerar hur företag med hjälp av systematiska 

förbättringsarbeten kan reducera sina kvalitetsbristkostnader. 

 

6.1 Identifiering av kvalitetsbristkostnader 

En rad kvalitetsbristkostnader identifierades. De synliga var kassationer och övertid. Dock 

utgjorde dolda kvalitetsbristkostnader merparten i form av förlorade intäkter.  

 

Innan LSS-projektets början hade Deromes ledning identifierat kvalitetsbristkostnader i form 

av kassationer i deras mellanlager innan Justerverket. Kassationer är en kvalitetsbristkostnad 

som Sörqvist och Höglund (2007) definierar som synlig. Under LSS-projektet Define och 

Measure fas identifierades det dock att det fanns fler former av kvalitetsbristkostnader. Bland 

annat identifierades det att Derome ofta tillämpar övertid för att försöka hinna med 

produktionen. Att Derome tillämpar övertid i stället för att åtgärda de bakomliggande 

rotorsakerna är en observation som är i linje med Lundahls (2009) iakttagelser. Lundahl (2009) 

menar att övertid är ett defensivt och kostsamt tillvägagångssätt som dock är vanligt 

förekommande bland svenska sågverk.  

 

Andra kvalitetsbristkostnader som identifierades var förlorade intäkter. Förlorade intäkter är 

enligt Sörqvist och Höglund (2007) exempel på en dold kvalitetsbristkostnad vars betydelse 

och omfattning företag inte alltid är medveten om. Förlorade intäkter var den 

kvalitetsbristkostnad som beräknades vara störst för Derome. Fyra till fem veckors produktion 

per år som inte blir sålt på grund av Justerverkets kapacitetsbrist, är förlorade intäkter av 

betydande karaktär. Från LSS-projektet visade det sig att Deromes dolda kvalitetsbristkostnader 

var betydligt högre än de synliga, vilket är i linje med Sörqvist och Höglund (2007) och Juran 

och Godfrey (1999) slutsatser. 

 

LSS-projektets fokus på att identifiera kvalitetsbristkostnader präglade den inledande 

informationsinsamlingen av observationer, intervjuer och processkartläggning och bidrog till 

en ökad medvetenhet om dess omfattning bland personal hos Derome. En ökad medvetenhet 

om omfattningen av kvalitetsbristkostnader utgör enligt Sörqvist och Höglund (2007) en 

grundläggande förutsättning för att företag ska känna behov av att börja implementera 

förbättringsarbeten. Ett känt exempel är Motorola som på 80-talet började arbeta med 

systematiska förbättringsarbeten genom Sex Sigma för att reducera sina synliga 

kvalitetsbristkostnader i form av defekter och reklamationer (Sörqvist & Höglund, 2007). För 

Motorola blev implementeringen avgörande för att kunna hävda sig mot sina japanska 

konkurrenter.  

 

Till skillnad från Motorola har inte Derome erfarit synliga kostnader i samma utsträckning. 

Derome har sällan behövt hantera reklamationer då deras produkter blivit sålda trots defekter, 

om än till ett lägre pris, då det funnits en global efterfrågan även på produkter av lägre kvalitet. 

Man skulle därmed kunna tro att hög efterfrågan på den globala marknaden talar för att 

förbättringsarbeten inte är nödvändiga för den svenska sågverksindustrin. Dock kan man 
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argumentera för att detta i stället inneburit en tradition av framför allt dolda 

kvalitetsbristkostnader då sågverk inte har fått den direkta kritik från kunder som Motorola 

tvingades utstå. Sågverksindustrin har med andra ord troligen inte haft samma höga krav på sig 

från sina kunder som övriga industrier. I Motorolas fall utgjorde reklamationerna ett stort och 

direkt hot mot företagets lönsamhet (Sörqvist & Höglund, 2007), medan sågverk som Derome 

har blivit av med sina varor trots leverans av defekta produkter. I och med att Derome inte 

tvingats arbeta med sina synliga kvalitetsbristkostnader i samma utsträckning som till exempel 

Motorola, har det inte funnits tillräckliga incitament till att identifiera verksamhetens samtliga 

kvalitetsbristkostnader.  

 

Den här studien visar emellertid att det finns betydande besparingspotential och därmed 

möjlighet till ökad lönsamhet, inte minst på grund av de dolda kvalitetsbristkostnaderna som 

identifierades.  

 

6.2 Kartläggning av orsaker till kvalitetsbristkostnader 

För kartläggning av orsaker till kvalitetsbristkostnader användes initialt LSS-verktyget 

insamling av frekvensdata där det framkom att driftstopp utgjorde den primära orsaken till 

förlorade intäkter, övertid och kassationer. Vidare kartlades orsaker till att driftstopp 

förekommer i Justerverket genom verktygen Ishikawadiagram och 5 Varför. 

 

Enligt ledningen vid Derome var en orsak till uppkomna kvalitetsbristkostnader att 

sorteringshastigheten vid Justerverket var för låg. De ansåg att operatörerna inte sorterade 

virkesbitarna i önskad hastighet och hänvisade till deras nyckeltal bitar/min. Via Define och 

Measure fasen i LSS-projektet visade det sig dock att operatörernas sorteringshastighet inte var 

så låg som ledningen antog. Ledningens nyckeltal bitar/min tog inte hänsyn till de driftstopp 

som sker i Justerverket och gav därför en missvisande bild över operatörernas prestation. 

Andelen driftstopp av den planerade produktionstiden var betydande då Justerverkets 

tillgänglighet beräknades fram till att endast vara 73 %. Dock upptäcktes det under 

datainsamlingen att produktionssystemet inte registrerar driftstopp som är kortare än en minut. 

Detta stämmer överens med Lundahl (2009) som berättar i sin studie att stopp under 60–90 

sekunder vanligtvis inte registreras i sågverksindustrin. Enligt Ljungberg (1998) leder det till 

att tillgängligheten därmed ofta blir missvisande då korta stopp ofta utgör en icke försumbar 

del av den totala stopptiden. Tillgängligheten i Justerverket uppskattades därför i LSS-projektet 

till att vara lägre än den beräknade. 

 

Justerverkets låga tillgänglighet till följd av den stora mängd driftstopp identifierades som 

orsaken till de uppkomna kvalitetsbristkostnaderna. Under Measure fasen framkom det att det 

saknades kvantitativa data över orsaker till driftstopp och hur frekvent olika driftstopp sker. 

Enligt Hagman och Lundahl (2006) är driftstop inte ett nyckeltal som prioriteras hos sågverk, 

vilket även visade sig vara fallet hos Derome. Bristen på tillgänglig data över driftstopp var 

något som även Hagman och Lundahl (2006) erfarade i sin studie där de försökte ta fram en 

simuleringsmodell över en såglinje. 

 

Bristen på tillgängliga data gjorde att LSS-projektet använde sig av kvalitativa verktyg i faserna 

Analyze och även senare under Improve för att kartlägga orsakerna till driftstoppen. 

Tillämpningen av kvalitativa verktyg blev även en möjlighet för medarbetare att reflektera och 

identifiera potentiella orsaker och lösningar, något som uppmuntras vid LSS-projekt. 

Involveringen av medarbetare ses som en av nyckelfaktorerna för ett lyckat förbättringsarbete 

enligt LSS, inte minst vid kartläggning av grundorsaker till ett problemområde (Pepper & 
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Spedding, 2010; The American Society for Quality, 2022). I denna stuide sågs det exempelivs 

som en fördel att involvera operatörer vid Justerverket då de ansågs ha den främsta 

kompetensen och insikter om processen. 

 

För att kartlägga orsakerna till driftstopp genomfördes en övning med operatörerna där det 

skapades ett Ishikawadiagram baserat på frågan: Varför förekommer det driftstopp i 

Justerverket? Genom detta analysverktyg kartlades en mängd olika orsaker. Den mest 

framstående orsaken visade sig dock vara bristen på kunskap om var i Justerverkets process 

som driftstopp sker mest frekvent.  

 

Vidare användes 5 Varför för att få en fördjupad förståelse om varför kunskap saknades om var 

driftstoppen sker mest frekvent. Operatörerna menade att data saknades över var i Justerverkets 

process som stoppen sker eftersom stoppen inte mäts. Anledningen till att stoppen inte mäts 

beror främst på okunskap om varför det är fördelaktigt att mäta dessa. The American Society 

for Quality (2022) understryker vikten av att förbättringsarbeten ska vara faktabaserade, något 

som försvåras i detta fall av bristande data och verksamhetens okunskap om varför man bör 

utföra dessa mätningar gällande driftstopp. Mätning av stopp i Justerverket har inte varit ett 

prioriterat område enligt operatörerna som i slutändan sågs som en ledningsfråga.  

 

Som tidigare nämnt utgör ledningens felaktiga antagande gällande sorteringshastigheten en 

ytterligare anledning till att driftstoppen inte har prioriterats. Ledningen har inte vetat om 

driftstoppens omfattning och dess påverkan på deras använda nyckeltal bitar/min. Med andra 

ord har ledningen endast varit fokuserade på att mäta sorteringshastighet och inte utfört en 

fullständig kartläggning över orsakerna till det låga nyckeltalet. En kartläggning av orsakerna 

bidrar till att ledningen får ett helhetsperspektiv, vilket enligt Deming (1993) är nödvändigt för 

att lyckas med systematiska förbättringsarbeten. Avsaknaden av helhetsperspektiv har medfört 

att ledningen inte varit medvetna om driftstoppen som den primära orsaken till att 

kvalitetsbristkostnader uppstår. 

 

6.3 Åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader 

Genom detta LSS-projekt enligt DMAIC har en rad åtgärder för att reducera 

kvalitetsbristkostnader tagits fram. Dessa togs fram genom verktygen Brainstorming, 

Matrisdiagram, Pick-chart och Benchmarking som är vedertagna verktyg att använda sig av för 

att generera och utvärdera förbättringsförslag (Ismyrlis och Moschidis, 2013; och Uluksan, 

2016).  

 

I LSS-projektets Improve fas genererades ett antal förbättringsförslag initialt genom en 

brainstorming session som följdes av en övning genom matrisdiagram. Även här involverades 

operatörerna vid Justerverket på ett liknande sätt som vid kartläggning av orsaker. De åtgärder 

som togs fram i detta skede återfinns i Tabell 10. Samtliga åtgärder stöds av existerande 

litteratur gällande LSS. Exempelvis talar Bergman och Klefsjö (2012) om vikten av 

kontinuerligt underhåll av maskiner för att säkra driftsäkerheten i processer. Vidare 

understryker Dal et al. (2000) vikten av data för att implementera relevanta åtgärder. Bristen på 

data utgjorde det primära problemet som operatörerna pekade på, exempelvis genom åtgärderna 

kartlägg driftstopp och mäta frekvensen av uppkomna driftstopp. 
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   Tabell 10. Åtgärder framtagna från brainstorming session. 

Åtgärder  

1 Kontinuerligt underhåll av maskiner 

2 Utbildning 

3 Regelbundna avstämningar med ledning 

4 Mäta frekvensen av uppkomna driftstopp 

5 Kartlägg driftstopp 

6 Upprätta arbetsrutiner 

 

När man har genererat förbättringsförslag är det enligt Montgomery (2013) viktigt att konkret 

utvärdera dessa mot det problem som tidigare identifieras. För att göra detta upprättades ett 

matrisdiagram där de åtgärderna som ansågs mest betydelsefulla inkluderade åtgärd nr 2, 4 och 

5 enligt Tabell 10. För att få en överblick över åtgärdernas möjlighet till implementering 

genomfördes ett Pick-chart med operatörerna som sedan verifierades med ledningen. Detta 

gjordes i enlighet med Montgomerys (2013) förslag om verifiering av valda lösningar. 

 

Avslutningsvis gjordes benchmarking efter att operatörerna vid Justerverket hänvisat till en 

annan avdelning vid sågverket som har tillgång till ett nytt produktionssystem. 

Produktionssystemet RS Production tillåter operatörerna att registerna orsaker till driftstopp 

och dess frekvens. Hagman och Lundahl (2006) argumenterar att registeringar av fel ska 

upplevas smidigt av operatörerna annars riskerar rapportsystemet att bortprioriteras. Det 

rekommenderas därmed att Derome utvärderar huruvida RS Production fungerar vid den andra 

avdelningen och vid goda resultat implementera det vid Justerverket. En sådan implementering 

skulle möjliggöra tillgång till data nödvädnig för utvärdering av genomförda förbättringsförslag 

(Dal et al., 2000). Dessutom skulle RS Production hjälpa till att generera en objektiv nulägesbild 

över driftstoppen och var i processen de uppstår.  

 

 6.3.1 Övervakning av åtgärder  

Utöver de åtgärder som uppkom genom deltagarna i studien och det empiriska materialet har 

ytterligare åtgärder tagits fram baserat på den teoretiska referensramen; att införa SPS och ett 

nytt nyckeltal (TAK). Dessa åtgärder är av värde framför allt efter implementering av 

produktionssystemet RS Production och syftar till att kontinuerligt styra och övervaka 

Justerverkets process. Att styra och övervaka sina processer är enligt Montgomery (2013) 

viktigt i Control fasen i syfte att utvärdera huruvida förbättringsförslagen gav önskad effekt 

eller ej. 

 

Implementering av SPS ger kontinuerlig återkoppling till operatörerna och ledningen över 

trender och avvikelser i realtid. Det blir därmed enklare att urskilja systematiska orsaker till 

driftstopp från slumpmässiga. SPS är ett effektivt och frekvent förekommande verktyg för att 

övervaka sina processer (Ismyrlis och Moschidis, 2013; och Uluksan, 2016).  

 

För att få en bättre helhetsbild över Justerverkets prestation rekommenderas användning av ett 

nytt nyckeltal, TAK då det tidigare nyckeltalet bitar/min var missvisande. Genom att analysera 

de olika delkomponenter i TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte) 

tillåts verksamheten att tydligare identifera vilken komponent som utgör ett förbättringsområde 

(Muchiri & Pintelon, 2008). 
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6.4 Konceptuell modell för reducering av kvalitetsbristkostnader 

Studien har resulterat i utvecklingen av den konceptuella modell som tidigare togs fram utifrån 

den teoretiska referensramen, se Figur 1 under avsnitt 2.2 Konceptuell modell. Den visade bland 

annat hur olika verktyg och filosofier kan användas för att ett företag ska kunna förflytta sig 

från ett tillstånd till ett annat. Vidare illustrerade modellen vad en förflyttning innebär i form av 

reducerade kvalitetsbristkostnader. 

 

LSS-projektet resulterade i att Derome gjorde en förflyttning från antaget tillstånd till 

identifierat tillstånd. Projektet kunde även klargöra hur företag kan förflytta sig till ett potentiellt 

tillstånd genom presenterade åtgärder. För att illustrera denna förflyttning visas här en 

utvecklad konceptuell modell med LSS-projektets olika faser inkluderat, se Figur 16. 

 

 
Figur 16. Utvecklad konceptuell modell där LSS-projektets faser illustrerar hur Derome har förflyttat sig från ett 

tillstånd till ett annat. 

Nedan följer en analys av hur LSS-projektets olika DMAIC-faser möjliggjorde för 

förflyttningen från respektive tillstånd i förhållande till modellen.  

 

 Antaget tillstånd. 

Som tidigare nämnt skiljde det initialt antagna tillståndet sig från det senare identifierade 

tillståndet, delvis beroende på felaktiga antaganden gällande nyckeltal och 

kvalitetsbristkostnadernas orsak och omfattning. Genom LSS-projektets faser Define, Measure 

och Analyze klargjordes det att Justerverkets tillgänglighet var lägre än vad ledningen antagit. 

Resurseffektiviteten var därmed betydligt lägre än man tidigare trott. Dessutom upptäcktes 

dolda kvalitetsbristkostnader som indikerar att ledningen i början av projektet saknat ett 

helhetsperspektiv gällande Justerverkets process. Företag som befinner sig i tillstånd B har ofta 
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ett sämre helhetsperspektiv vilket leder till att felaktiga analyser görs och stora mellanlager 

skapas (Modig & Åhlström, 2012). Det här var även fallet för Derome som led av stora 

mellanlager som resulterade i kvalitetsbristkostnader i form av kassationer. Istället för att ta 

reda på sin verkliga resurseffektivitet och implementera åtgärder tillämpades övertid som sätt 

att försöka förbättra flödeseffektiviteten.  

 

 Identifierat tillstånd. 

Som ett resultat av LSS-projektet lyckades ett identifierat tillstånd uppnås. Detta är en mer 

sanningsenlig reflektion av det faktiska tillstånd som Derome för tillfället befinner sig i. Som 

modellen i Figur 16 illustrerar innebär denna identifiering en förflyttning från tillstånd B till 

tillstånd A. Enligt Modig och Åhlström (2012) är detta inget önskat tillstånd då det innebär lågt 

resursutnyttjande och ineffektivt flöde. Att Derome befinner sig i detta tillstånd styrks även av 

det fakum att en stor andel av deras kvalitetsbristkostnader består av förlorade intäkter. 

Förlorade intänkter blir en följd av att Justerverket utgör en flaskhals då Derome inte kan 

producera enligt den efterfrågan som finns. 

 

 Potentiellt tillstånd. 

De åtgärder som togs fram under Improve och Control faserna möjliggör för en förflyttning 

från tillstånd A till tillstånd C/D. Åtgärderna syftar till att öka resurseffektiviteten som därmed 

ökar flödeseffektiviteten då operatörerna får mer tid till att sortera i stället för att åtgärda de 

driftstopp som uppkommer. Det skulle leda till att Justerverket som flaskhals minskar och att 

de identifierade kvalitetsbristkostnaderna reduceras. Att Derome kan reducera sina 

kvalitetsbristkostnader och göra en besparing bör utgöra ett starkt incitament för ledningen att 

implementera de framtagna förbättringsförslagen. 

 

Sammanfattningsvis illustrerar den utvecklade konceptuella modellen hur systematiska 

förbättringsarbeten kan tillämpas i sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader 

genom LSS-verktyg och DMAIC. Den konceptuella modellen tillämpas genom att företag 

inledningsvis antar ett tillstånd baserat på den information de har att tillgå. Under 

genomförandet av det systematiska förbättringsarbetet, förslagsvis enligt DMAIC, verifieras 

det antagna tillståndet i relation till det senare definierade tillståndet. I detta steg framkommer 

det huruvida den information och data som legat till grund för det inledande antagandet varit 

missvisande eller ej. Därefter kan man vidta lämpliga verktyg för att nå ett nytt önskat 

potentiellt tillstånd.  
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7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I kapitlet summeras studiens slutsatser utifrån dess syfte och mål. Rekommendationer för hur 

sågverksföretag (Derome) kan arbeta med reducering av kvalitetsbristkostnader presenteras. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i 

sågverksindustrin för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Utifrån studiens syfte upprättades 

tre mål: identifiera kvalitetsbristkostnader (M1), kartlägga orsaker till kvalitetsbristkostnader 

(M2) och presentera åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader (M3). Genom ett LSS-

projekt enligt DMAIC vid Deromes avdelning Justerverket kan slutsatser gällande dessa mål 

presenteras.  

 

 M1: Identifiera kvalitetsbristkostnader 

En rad kvalitetsbristkostnader identifierades under LSS-projektet. De synliga 

kvalitetsbristkostnaderna innefattade kassationer och övertid. Merparten utgjordes dock av 

dolda kvalitetsbristkostnader i form av förlorade intäkter som Derome inte tidigare varit 

medvetna om. På grund av en global efterfrågan även på produkter av lägre kvalitet har Derome 

sällan behövt hantera synliga kvalitetsbristkostnader i form av reklamationer då deras produkter 

blivit sålda trots defekter. Det är möjligt att de låga kraven från kund har medfört att 

sågverksindustrin generellt inte behövt vara fullt medveten om sina kvalitetsbristkostnader i 

samma utsträckning som andra industrier. Denna studie visar dock att det vore lönsamt för 

sågverksindustrin att börja arbeta med kvalitetsbristkostnader då de innebär en betydande 

besparingspotential. 

 

 M2: Kartlägga orsaker till kvalitetsbristkostnader 

Genom insamling av frekvensdata framkom det att driftstopp utgjorde den primära orsaken till 

de identifierade kvalitetsbristkostnaderna vid Justerverket. Orsakerna till driftstoppen kartlades 

därefter genom Ishikawadiagram och 5 Varför tillsammans med medarbetare. Kartläggningen 

av orsaker till driftstoppen inkluderade bland annat avsaknad av data över driftstopp samt 

okunskap om värdet i att mäta dessa. Anledningen till att mätning av driftstopp inte prioriterats 

kunde härledas till ledningens omedvetenhet om driftstoppens betydelse på den uppmätta 

sorteringshastigheten. Det nyckeltal de baserade sina antaganden om Justerverkets prestation 

på visade sig vara missvisande då det inte tog hänsyn till driftstoppens påverkan. Det 

begränsande nyckeltalet medförde att ledningen saknade ett helhetsperspektiv över orsakerna 

till kvalitetsbristkostnaderna. 

 

 M3: Presentera åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader 

En rad åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader har tagits fram genom denna studie och 

återfinns under avsnitt 7.2 Rekommendationer. Dessa togs fram i LSS-projektet genom 

involvering av medarbetare vid brainstorming, matrisdiagram, pick-chart och benchmarking. 

En del lämpliga åtgärder har även identifierats från studiens teoretiska referensram.  
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7.2 Rekommendationer 

Nedan listas de rekommendationer som tagits fram genom LSS-projektet och studiens 

teoretiska referensram för att reducera de identifierade kvalitetsbristkostnaderna. 

Rekommendationerna presenteras i förhållande till förväntad effekt. 

 
Tabell 11. Lista på framtagna rekommendationer till Derome. 

Rekommendation Förväntad effekt 

Utbildning 
Utbilda ledning och personal om vikten av att arbeta 

med kvalitetsbristkostnader. 

Upprätta arbetsrutiner 
Förtydliga arbetsuppgifter och underlätta för 

nyanställda 

Skapa engagemang 
Delaktighet ger förbättringar som är enklare och 

bättre att implementera 

Regelbunden avstämning med ledning 
Forum för förbättringsförslag samt att lyfta tankar 

och idéer från operatörer 

Implementera RS Production 
För kartläggning av orsaker till uppkomna driftstopp 

samt mätning av dess frekvens 

Nya nyckeltal 
Implementering av TAK ger en mer rättvisande bild 

över Justerverkets prestation 

Implementera SPS 
Systematiska orsaker till driftstopp kan urskiljas från 

slumpmässiga genom trender och avvikelser 

Kontinuerligt underhåll 
Regelbunden avstämning med verkstaden för att 

förebygga haveri i Justerverket 



 

 47 

8. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras huruvida studien uppfyllde sitt syfte, den valda metodens lämplighet 

samt förslag till fortsatta studier.  

 

8.1 Uppfyllande av syfte 

Studien har undersökt hur systematiska förbättringsarbeten kan tillämpas i sågverksindustrin 

för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Syftet uppfylldes genom identifiering av 

kvalitetsbristkostnader, kartläggning av dess orsaker samt presentation av åtgärder för att 

reducera kvalitetsbristkostnader. Utöver detta utvecklades även en konceptuell modell som 

illustrerar hur systematiska förbättringsarbeten och verktyg kan tillämpas i sågverksindustrin 

för att arbeta med kvalitetsbristkostnader. Resultatet av denna studie visar att systematiska 

förbättringsarbeten med fördel kan tillämpas genom LSS-projekt enligt DMAIC.  

 

Studien resulterade även i ett ökat intresse hos fallföretaget för att börja arbeta mer systematiskt 

med identifiering av kvalitetsbristkostnader och dess orsaker. Bland annat har ledningen 

indikerat att ett av studiens förbättringsförslag, implementering av RS Production, kommer att 

genomföras i närtid vid Justerverket för att enklare kartlägga och mäta orsaken till driftstopp. 

Ledningen har också insett värdet i att se över de nyckeltal de använder för att utvärdera 

Justerverkets prestation. Eftersom otillgängliga data innebar en barriär för studien är dessa 

implementeringar av särskild betydelse, då det öppnar upp för användning av mer kvantitativa 

verktyg vid fortsatta förbättringsarbeten.  

 

Trots att LSS enligt DMAIC är ett etablerat arbetssätt för systematiska förbättringsarbeten 

innebar sågverksindustrin en relativt outforskad kontext för dess tillämpning då tidigare 

litteratur inom området var begränsad. Av denna anledning utgör resultatet av studien också ett 

betydande bidrag till forskarsamhället och existerande kunskap inom sågverksindustrin.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Det finns en rad begränsningar vad gäller reliabilitet och validitet av denna studie. Till att börja 

med tillåter inte enskilda fallstudier några vidare generaliseringar. Så är även fallet i denna 

studie då enbart ett fallföretag, avgränsat till en avdelning, har undersökts. Även om resultatet 

av denna studie inte nödvändigtvis går att applicera på andra företag eller avdelningar inom 

sågverksindustrin, finns det ändå ett värde för företag med liknande utmaningar som det 

studerade fallföretaget. Exempelvis bidrar studien med en användbar modell för reducering av 

kvalitetsbristkostnader och redogör för hur företag i samma situation kan förbättra sin 

verksamhet. 

 

Begränsningar av studiens reliabilitet inkluderar använda metoder som observationer och 

intervjuer. Dessa ansågs lämpliga för ändamålet, men nackdelen med dessa metoder är att de 

tillåter en viss utsträckning av subjektivitet och partiskhet. För att stärka reliabiliteten hade 

därför fler intervjuer kunnat transkriberas. Även de LSS-verktyg som användes i projektet är 

baserade på medarbetarnas subjektiva sanningar, vilket inte tillåter generaliseringar och 

ifrågasätter även reliabiliteten av dess resultat. Dessa kvalitativa verktyg användes i större 

utsträckning än initialt planerat som ett resultat av otillgängligheten på kvantitativa data. 

Därmed bygger analys och lösningsförfarande till viss del på deltagarnas subjektivitet i stället 

för den objektiva bild som data kan ge. För att stärka trovärdigheten av LSS-projektets resultat 

har dock en analys genomförts med jämförelser mot tidigare studier och litteratur. Insikterna 

som uppkom genom de kvalitativa verktygen visade sig där ha stöd i teorin. 
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Med detta sagt uppdagades också en rad fördelar med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det tillät 

för involvering av många olika deltagare och perspektiv. Övningarna genomfördes på plats i 

produktionen och därmed kunde oklarheter och frågor klaras upp omgående. Detta bidrog i sin 

tur till en fördjupad förståelse åt båda riktningar. Deltagarna kunde vara delaktiga och på ett 

djupgående sätt förstå syftet med övningarna, samtidigt som författaren kunde tillgå 

utbroderade argument och idéer från deltagarna. Att ledningen verifierade LSS-projektets 

resultat i efterhand ses också som en faktor som stärker dess validitet. 

 

Vidare fanns en trygghet i användandet av DMAIC i en kontext som var relativt outforskad. Att 

arbeta enligt DMAIC och tillämpa vedertagna verktyg i respektive fas antas också ha stärkt 

reliabiliteten och validiteten. Detta eftersom DMAIC uppmanar till kontinuerlig reflektion över 

validiteten och därmed säkerställer studiens fokus på det den är avsedd att undersöka. DMAIC 

som vedertaget arbetssätt är även möjligt att replikera vid andra företag då det följer en tydlig 

arbetsstruktur. 

 

Avslutningsvis bör det poängteras att fortsatta studier kan erhålla andra resultat än detta LSS-

projektet eftersom ledningen indikerat att implementering av RS Production kommer att 

genomföras kort efter detta LSS-projektets slut. Denna implementering medför att nödvändiga 

data för tillämpning av kvantitativa verktyg blivit tillgängliga. Om kvantitativa verktyg kan 

tillämpas i fortsatta studier vid fallföretaget är det möjligt att andra insikter och 

rekommendationer presenteras. 

 

8.3 Förslag till fortsatta studier 

Under litteraturgenomgången framkom det att mängden studier på hur systematiska 

förbättringsmetoder tillämpats i sågverksindustrin är begränsad. Det vore av intresse för 

sågverksindustrin och forskarsamhället att fler fallstudier genomförs inom studiens kontext då 

detta har visat sig vara ett teoretiskt gap lämpligt för fortsatta studier. Det framkom även att 

tidigare studier anser att sågverksindustrin ligger efter övrig tillverknings- och processindustri 

gällande användningen av systematiska förbättringsverktyg. Om så är fallet vore det intressant 

att undersöka orsakerna eller barriärerna som gör att sågverksindustrin inte har börjat tillämpa 

systematiska förbättringsarbeten i samma utsträckning som övriga industrier. Den här studien 

indikerar en avsaknad av förståelse för fördelarna av implementering av förbättringsarbeten 

som en orsak. Marknadsfaktorer, traditioner och kompetensfrågor inom sågverksindustrin 

uppkom också som eventuella barriärer. Dock har denna studie inte haft som syfte att undersöka 

orsakerna till att förbättringsarbeten inte tillämpas och därför har inte heller dessa iakttagelser 

kunnat fastlås.  

 

Det vore även intressant att utföra fler kvantitativa studier via DMAIC i ett sågverk där 

tillförlitliga data finns tillgängliga. Det skulle eventuellt möjliggöra för kartläggning av andra 

typer av kvalitetsbristkostnader inom sågverksindustrin, både inom liknande justerverk eller 

andra avdelningar. Eftersom kvalitetsbristkostnader utgör en stor del av ett företags kostnader 

vore det intressant att undersöka vilka kvalitetsbristkostnader som är mest förekommande inom 

sågverksindustrin. En sådan kartläggning skulle bidra till en ökad medvetenhet om 

kvalitetsbristkostnadernas omfattning och motivera till lämpliga åtgärder.  

 

Slutligen skulle denna studies framtagna konceptuella modell och dess lämplighet med fördel 

utvärderas i andra kontexter genom framtida studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeformulär semistrukturerade intervjuer 

 

Intervjumall (Platschef) – Syfte: Förståelse för verksamheten 

 

Har ni någon gemensam definition av kvalitet på Derome? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur arbetar ni med kvalitet? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Har ni tidigare använt systematiska förbättringsarbeten? Varför, varför inte? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Använder ni eller har ni någon erfarenhet av att använda kvalitetstekniska verktyg? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Har ni någon definition av kvalitetsbristkostnader? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Mäter ni kostnader som beror på bristande kvalitet i era interna processer? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur rapporteras kvalitetsbrister/ avvikelser, internt respektive externt? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur arbetar ni kring avvikelsehantering? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur arbetar ni med reklamationer? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur ser uppföljningen ut? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Mäter ni defekter? 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

Intervjumall (Platschef) – Syfte: Arbetssätt vid Justerverket  

 

Hur utvärderar ni Justerverkets prestation idag? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Använder ni några nyckeltal? Vilka? 

 ___________________________________________________________________________  
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Hur ser uppföljningen av nyckeltalen ut? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vilka är era produktionsmål? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Når ni era produktionsmål? Om inte varför? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Intervjumall (Avdelningschef Justerverket) – Syfte: Arbetssätt vid Justerverket  

 

Hur utvärderar ni er prestation idag? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Använder ni några nyckeltal? Vilka? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur ser uppföljningen av nyckeltalen ut? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vilka är era produktionsmål? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Når ni era produktionsmål? Om inte varför? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur sker kommunikationen mellan avdelningarna? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vilka är era direktiv från ledningen? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Intervjumall (Operatör) – Syfte: Arbetssätt vid Justerverket 

 

Hur utvärderar ni er prestation idag? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Använder ni några nyckeltal? Vilka? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur ser uppföljningen av nyckeltalen ut? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vilka är era produktionsmål? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Når ni era produktionsmål? Om inte varför? 

 ___________________________________________________________________________  
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Hur sker kommunikationen mellan avdelningarna? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vilka är era direktiv från ledningen? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Intervjumall (Skiftledare Hyveln) – Syfte: Arbetssätt vid Hyveln 

 

När började ni mäta driftstopp? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur kartlägger ni orsaker till driftstopp? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Hur sker stoppkodningen? 

 ___________________________________________________________________________  

 

Har ni börjat analysera erhållna data över driftstopp? 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

 


	1. INTRODUKTION
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och mål
	1.4 Rapportens disposition

	2. TEORETISK REFERENSRAM
	2.1 Tidigare studier
	2.2 Konceptuell modell
	2.3 Lean
	2.4 Sex Sigma
	2.5 Lean Sex Sigma
	2.6 Total Productive Maintenance
	2.7 Kvalitetsbristkostnader
	2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram

	3. METOD
	3.1 Val av syfte
	3.2 Val av ansats
	3.3 Val av strategi
	3.4 Användning av litteratur
	3.5 Förberedelse inför informationsinsamling
	3.6 Informationsinsamling
	3.7 Analysmetod
	3.8 Trovärdighet

	4. FALLSPECIFIK BAKGRUND – DEROME
	4.1 Deromegruppen
	4.2 Derome Timber AB i Anneberg
	4.3 Fallföretagets erfarenhet av systematiska förbättringsarbeten

	5. LSS-PROJEKT VID DEROME
	5.1 Define
	5.2 Measure
	5.3 Analyze
	5.4 Improve
	5.5 Control

	6. RESULTAT OCH ANALYS
	6.1 Identifiering av kvalitetsbristkostnader
	6.2 Kartläggning av orsaker till kvalitetsbristkostnader
	6.3 Åtgärder för att reducera kvalitetsbristkostnader
	6.4 Konceptuell modell för reducering av kvalitetsbristkostnader

	7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
	7.1 Slutsats
	7.2 Rekommendationer

	8. DISKUSSION
	8.1 Uppfyllande av syfte
	8.2 Metoddiskussion
	8.3 Förslag till fortsatta studier

	9. REFERENSER
	Bilagor
	Bilaga 1 – Frågeformulär semistrukturerade intervjuer


