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FORORD 

MA-diagnosen för sågverk, som nu har använts vid ett tiotal företag, har givit upphov ti l l 
en hel del erfarenheter, som redovisas i denna rapport. 

Det är författarnas förhoppning att dessa rön skall få en bred spridning och att detta "nya" 
synsätt därmed skall få en mer omfattande tillämpning i branschen än vad den hitintills har 
fått genom de genomförda diagnoserna. 

Vi vill också passa på tillfället att tacka Nils Vågman, ITL, som har utvecklat MA-diagno-
sen och som har varit ett värdefullt stöd i TRÄ50-projektet, Svante Magnusson som har 
varit med vid de första MA-diagnoserna och har delgivit oss sitt kunnande inom logistikom-
rådet, Fredrik Cederqvist, Arcono, som med stöd av Goldratts teorier har enmsiasmerat oss 
och hjälpt oss att hitta nya vägar, samt alla andra som har bidragit till demia rapports tillbli
velse. 

Ett särskilt tack riktas t i l l de framsynta företag som deltog i arbetet att anpassa MA-diagno-
sen t i l l sågverk: Anderssons Sågverk, Hasselfors Timber, Limmareds Skogar och Notnäs. 

Lima, Stockholm och Jönköping i mars 1995 

Eva Tarre, Karin Brodin och Håkan Lundberg 



1. INLEDNING 

Företagens mål är, eller borde i alla fall vara, att maximera vinsten. Konstaterandet kan 
tyckas vara banalt, men hur ofta tänker man egentligen i de banorna? Oftast har man mål, 
som egentligen är medel, framför ögonen. " V i måste sänka våra kostnader", " V i måste öka 
faktureringen" och så vidare. Dessa så kallade mål är strängt taget inga mål utan i bästa fall 
delmål att uppnå på vägen till vinstmaximeringen. I värsta fall motverkar de dessutom 
måluppfyllelsen eftersom man på ett alltför enögt sätt fokuserar uppnåelsen av dessa delmål. 
Exempelvis kan ett alltför ensidigt betraktande av konstnaderna och därpå följande kostnad
sjakt lätt medföra att avsevärda intäkter på så sätt uteblir. Det är på så vis lätt hänt att 
lönsamheten blir lidande. 

Nyckeln kan vara att man ansätter en helhetssyn och försöker att betrakta företaget "från 
ovan". En annan hjälp kan vara att man tillgriper ett aimat betraktelsesätt än det vanliga. 
Att använda ett materialadministrativt betraktelsesätt inom sågverksnäringen uppfyller båda 
dessa krav. Att bara byta vokabulär löser dock inga problem. Det krävs även att grund
synen förändras. 

Svenska sågverk av idag representerar en förhållandevis långt gången teknisk utveckling. 
Automatiseringsgraden i de enskilda operationerna är hög och maskinerna är sofistikerade. 
Inom flera områden förefaller man att vara på väg att nå "taket" för vad som är tekniskt 
uppnåeligt. 

Sågverkens materialflöden har samtidigt kommit att bli alltmer komplicerade i takt med att 
antalet processteg, produktvarianter, leverantörer och kunder har ökat. 

I denna rapport vill vi visa på hur sågverken hanterar sitt materialflöde idag och vilka 
möjligheter som bjuds till att förbättra det. 

2. BAKGRUND 

Att sönderdela stockar till plank och bräder är en affärsidé som i industriell skala har fun
nits i ca 150 år. Många av de sågverksföretag som finns idag lever kvar sedan industrigre
nens vagga. De flesta företagsledare har tagit över och utvecklar redan befintlig verksam
het. Få nyetableringar sker i branschen. De omstrukmreringar som görs, sker i form av 
nedläggningar av sågverk, sammanslagningar av sågverk till sågverksgrupper och produk
tionsökningar på de kvarvarande sågverken. Lönsamheten har dock under långa perioder 
varit svag och ligger över en konjunkmrcykel sett ej på en tillfredsställande nivå. Sågverks
branschen är dessutom en konjunkturkänslig bransch. 

Branschen uppvisar tydliga tecken på mognad. För att bibehålla lönsamheten i en mogen 
bransch är det viktigt att ständigt genomföra rationaliseringar. De rationaliseringar som sker 
görs nästan uteslutande i befintlig struktur. Rationaliseringarna har kunnat göras genom 
tekniska landvinningar vilka medfört att man kunnat sänka kostnaderna per producerad 



enhet. Sågverksbranschen har under en längre tid surfat på produktivitets vågen. När denna 
ebbar ut måste man finna nya grepp för att driva rationaliseringar. Idag ligger den stora 
potentialen i ökat genomflöde och snabbare flöden. 

Mot denna bakgrund startade Trätek projekt TRÄ50. Projektet syftar till bättre gemensam 
rationalitet i hela tillverkningsflödet från avverkning av skogen ti l l förbrukning av trävaran, 
vilket man kan uppnå genom att tillgripa en logistisk helhetssyn för hela flödet. Rationalise
ringspotentialer framträder vid detta betraktelsesätt och steget t i l l konkreta åtgärder blir 
därmed inte långt. 

Arbetet med MA-diagnosen är en del i projekt TRÄ50. MA-diagnosen är framtagen som ett 
analysverktyg för att förbättra det enskilda företagets lönsamhet. Metoden finns utvecklad 
för sågverk och för träindustri. 

3 MA-DIAGNOS 

MA-diagnosen är ett redskap för de företag som insett att materialadministration är viktig 
och där man har en vilja att förbättra sig inom området. Diagnosen ger en bra överblick 
över företagets starka och svaga sidor. Den kan vara första steget i ett förändringsarbete 
och ger kunskap som kan ligga till grund för viktiga strategiska beslut. Genom att på ett 
systematiskt sätt gå igenom företagets alla delar säkerställs att man i senare förändringspro
jekt arbetar med de högst prioriterade förbättringsområdena. 

A 

Figur 3.1. Att producera och leverera trävaror kan vara som en krokig och farofylld färd. 

3.1 Arbetsmetoden 

En grundläggande faktor i MA-diagnosen är förståelsen för de mekanismer som styr mate
rialflödet inom företaget. Därför inleds arbetet med att söka förankra det logistiska synsättet 
hos företagets ledning, att fatta ett beslut om att fortsätta det logistiska arbetet framgent. 



När denna fas är avklarad inleds själva diagnosen med ett utbildningspass. Denna utbildning 
kan ges antingen till hela personalen eller till utvalda grupper, som representerar alla delar 
inom företaget. Eftersom delar av personalen sedan kommer att intervjuas är det lämpligt 
att åtminstone dessa får ta del av utbildningen. Det är namrligtvis att föredra att så stor del 
av personalen som möjligt får ta del av utbildningen. Passet tar ca tre timmar, och inne
hållet varierar lite beroende på deltagare. Tyngdpunkten ligger på den s k flaskhalsproble
matiken. Utifrån den presenteras de olika mekanismer som styr verksamheten. Ett kortare 
grupparbete kan snabbt identifiera vilken uppfattning de olika avdelningarna har om vilken 
flaskhalsen är i företaget. I detta skede inriktar man sig inte på att söka förklaringar eller 
lösningar på problem. 

Själva diagnosen ställs med hjälp av intervjuer och analyser. Vid intervjuerna följs en fråge
sammanställning som omfattar frågor inom områdena: 

Strategiska frågor 
Organisationsfrågor 
Produkter 
Kunder 
Framgångsfaktorer 
Orderhantering 
Produktion 
Leveransservice t i l l kunderna 
Materialförsörjning 
Råvaruleverantörer 

De intervjuade har att ta ställning i ett antal frågor och genom betygsättning svara på dem. 
Dessutom uppmuntras de intervjuade att utveckla sina svar. Intervjuerna görs med personal 
från alla avdelningar, inklusive arbets- och företagsledning. Hur man väljer ut vilka som 
skall delta kan diskuteras. Generellt sett bör man eftersträva att en så stor andel som möjligt 
av de operativt verksamma deltar. Vid intervjuerna, som tar ca två timmar, deltar mellan en 
och fem personer. Erfarenheten visar att personal från arbets- och företagsledning föredrar 
enskilda intervjuer medan kollektivanställda föredrar intervjuer i mindre grupper. 

De i intervjuerna framkomna svaren och kommentarerna ställs samman och presenteras för 
de intervjuade vid ett möte. Detta möte har två syften. Det ena syftet är att förhindra att 
missuppfattningar och/eller felaktigheter finns med i materialet. Dessa plockas efter diskus
sion bort. Det andra syftet är att skapa eller förstärka en grund för en gemensam uppfatt
ning om företagets starka och svaga sidor. 

Parallellt med intervjuerna görs analyser av en rad nyckelfaktorer inom företagen. Exempel 
på dessa är: 

KapitaJomsättningshastighet 
Lageromsättningshastighet 
Medellager 
Serielängder i såg och justerverk 



En sammanställning av intervjuer och analyser ger en tydlig bild av förhållandena vid före
taget. Som resultat härav analyseras orsakerna till förhållandena och detta utmynnar i för
slag på förändringsåtgärder. De olika förslagen och resonemangen bakom dem presenteras 
för företagets projektledare och personer ur bl a företagsledningen. Dessa har att ta ställ
ning till förslagens relevans och betydelse. Nästa steg blir att välja ut ett antal förslag, rang
ordna dem och omforma de mer omfattande förslagen till projekt. De mindre omfattande 
förslagen omformas till åtgärder. De rangordnade åtgärderna och projekten presenteras 
slutligen vid ett möte dit alla kallas som deltagit i utbildningen och/eller intervjuats. 
Projekten bör vara klart och tydligt formulerade med tidssatta mål. Dessutom måste en 
projektledare som ansvarar för projektets genomförande utses. Denne skall självfallet ha 
tillräckliga resurser och befogenheter för att målet skall kunna nås. I och med detta har 
arbetet med själva MA-diagnosen avslutats. MA-arbetet har precis börjat! 

MA-diagnoserna har drivits med personal från Trätek tillsammans med en ansvarig projekt
ledare på företagen. Träteks personal har tagit hand om utbildning, intervjuer och analyser 
samt framtagning av förslag på förändringsprojekt och åtgärder. Företagens projektledare 
har haft en mycket viktig uppgift i att tydligt deklarera företagsledningarnas vilja att anam
ma det logistiska synsättet och att genomföra de åtgärder man enas om. Dessutom har pro
jektledarna haft att sammankalla till möten och intervjuer. Det är viktigt att diagnosen ge
nomförs under en väl avgränsad, intensiv period. Beräkna ca 10-12 veckor för själva diag
nosen. 

Detta upplägg har fungerat bra och metoden är utan tvekan effektiv. Det finns dock planer 
på att till vissa delar förändra upplägget. Det gäller främst omfattningen av Träteks aktiva 
roll i arbetet, som hitintills varit tämligen stor. En svårighet för företagen är att avsätta den 
tid som krävs för att driva diagnosen under den intensiva perioden. För små eller medelsto
ra företag kan det även i fortsättningen vara riktigt att anlita extern hjälp för denna fas. 

3.2 Företagets mål 

Lagren har i de flesta fall varit den orsak man angivit till varför man valt att göra en M A -
diagnos. På företagen har man sagt sig ha problem med ett eller flera lager - råvarulager, 
lager före tork, mellanlager eller färdig varulager. Ambitionen hos flera av dem har primärt 
varit att minska sina lager. Orsaken är namrligtvis att lagren binder kapital. Dessutom blir 
virket förstört om det får ligga för länge, framkomligheten för truckarna minskar, hante
ringsskadorna ökar, det är svårt att finna varorna. Listan kan göras lång. 

En annan orsak till att man valt att göra en MA-diagnos har varit att man mer och mer 
börjar kundorderstyra sin produktion och ser behov av att minska genomloppstiden från 
order t i l l leverans. En tredje orsak har varit att man inför ett större förändringsarbete velat 
få en ordenUigt genomarbetad samsyn kring företagets starka och svaga sidor. 



Figur 3.2. MA angår alla på företaget. 

4 MA-TEORI FOR SÅGVERK 

Materialflöden är komplicerade dynamiska system som påverkas av alla de människor som 
arbetar i företagen längs flödet. För att förstå hur ett materialflöde fungerar måste man först 
ha en begreppsapparat som man bygger en teoribildning på, för att sedan med teorins hjälp 
komma fram till slutsatser om hur man skall gå till väga för att förbättra materialflödet. I de 
följande kapitlen beskrivs MA-teorin. 

Teori är praktiskt 

I affärsdrivande företag är målet för verksamheten att tjäna pengar. Detta gäller namrligtvis 
även för sågverksföretag. Räntabiliteten, vinsten ställd i förhållande t i l l insatt kapital, är ett 
mått på hur duktigt företaget är på att tjäna pengar. I dagligt tal pratar vi oftare om företa
gets lönsamhet, vilket är samma sak som räntabilitet. Lönsamheten kan uttryckas på följan
de sätt. 

Lönsamhet = 
Intäkt - Kostnader 

Tillgångar 

Vinst 
Tillgångar 

Alla företag strävar efter att förbättra sin lönsamhet. Detta kan vi göra genom att öka intäk
terna, minska kostnaderna eller minska det kapital som är bundet i tillgångarna. Men de 
åtgärder vi gör för att höja företagets lönsamhet påverkar sällan endast en av faktorerna. 



Minskar vi tillverkningskostnaderna kanske tillgångarna i form av varulager ökar i högre 
grad. Lönsamheten har då inte förbättrats. Det gäller för företaget att agera på ett sådant 
sätt att förbättring av en faktor påverkar de andra faktorerna i positiv riktning eller att de 
åtminstone bibehålls på samma nivå. Detta är oftare lättare sagt än gjort. 

Ovanstående ekvation kan skrivas om på följande sätt 

(Intäkt-Kostnader) Omsättning 
Lönsamhet = 

Omsättning Tillgångar 
Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet 

Vanligt är att företag försöker öka sin vinstmarginal för att förbättra lönsamheten, men i 
vikande konjunkturer minskar ofta gapet mellan intäkter och kostnader varigenom vinstmar
ginalen försämras. Kapitalomsättningshastigheten brukar däremot vara relativt konstant över 
en konjunkturcykel. Det går även att förbättra lönsamheten genom att öka kapitalomsätt
ningshastigheten. I figur 4.2 visas två företags lönsamhetsutveckling under en femårsperiod. 
Företag A förändrar sin vinstmarginal allt efter vad konjunkturen tillåter. I högkonjunkmr 
är man mycket lönsamt, men i lågkonjunkmr uppvisar man svag lönsamhet. Företag B har 
år för år förbättrat sin lönsamhet genom att höja kapitalomsättningshastigheten, men man 
har haft en relativt konstant vinstmarginal. 

Kapital 
omsättning 

Räntabilitet 

Vinstmarginoi 

Figur 4.1. Figuren visar lönsamhetsutvecklingen för två företag. Företag A påverkar 
lönsamheten genom att förändra vinstmarginalen. Företag B höjer lönsamheten genom att 
öka kapitalomsättningshastigheten. 

Kapitalomsättningshastigheten förbättrar man genom att antingen öka omsättningen med 
samma kapital bundet i tillgångar, minska tillgångarna med bibehållen omsättning eller helst 
öka omsättningen och minska tillgångarna samtidigt. Det är alltså storheterna omsättning 
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och tillgångar (lager och anläggningar) som man skall påverka för att höja kapitalomsätt
ningshastigheten och därmed förbättra lönsamheten. 

Det finns alltid någon begränsning för hur hög omsättning ett företag kan ha i en given 
simation. Begränsningen kan ligga antingen i marknaden, den egna produktionen eller i 
tillgången på råvara. Det kan vara en begränsning av fysisk karaktär t ex bristande produk
tionskapacitet, men det kan även vara en begränsning i form av en mental barriär såsom 
beslutsregler, traditioner etc. Rationellt agerande för att maximera lönsamheten blir olika 
beroende var begränsningen i systemet ligger. Det gäller ju att sträva efter att öka genom
flödet, d v s i vilken takt företaget tjänar pengar. Därför är det viktigt att veta vad som 
begränsar genomflödet, att veta var trånga sektorn finns i systemet. 

Genom att införa begreppet genomflöde kan formeln för räntabilitet skrivas om. Faktorn 
genomflöde bestäms av systemets begränsning och kan i ett system utan begränsningar som 
mest bli oändlig. Storheterna i den omskrivna formeln definieras (Goldratt) såsom följer: 

Råvarukostnader är de kostnader företaget har för inköp av råmaterial till produkter som 
skall säljas. 

Tillverkningskostnader definieras som alla de pengar systemet gör av med för att förvandla 
lager t i l l genomflöde. 

Genomflöde defineras som den takt med vilket systemet genererar pengar. 

Lager definieras som alla de pengar systemet investerat i köp av saker som det kan sälja. 
(Allt går på sikt att realisera.) 

Sjunkna tillgångar är alla pengar systemet investerat i köp av saker som man inte kan sälja. 

Intäkt - Kostnader Intäkter - (råvarukostnader + tillverkningskostnader) _ 
Lönsamhet = = :—; 

Tillgångar Lager + Sjunkna tillgångar 

Genomflöde - Tillverkningskostnader 

Lager + Sjunkna tillgångar 

För att erhålla genomflöde har företaget investerat pengar i lager. (Enligt definition skall 
även anläggningar betraktas som lager eftersom de går att sälja.) Investerar företaget mer i 
form av t ex större lager minskar företagets lönsamhet. Minskar däremot företaget sina 
lager förbättras lönsamheten. Företaget skall alltså sträva efter att minska tillgångarna i 
lager och anläggningar, men på ett sådant sätt att genomflödet kan hållas på samma nivå 
eller helst öka. 

Företaget har sedan kostnader i form av löner, förbrukningsmaterial, drivmedel, räntor för 
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att kunna göra om lager till genomflöde. Minskar företaget kostnaderna för att göra om 
lager till genomflöde förbättras företagets lönsamhet. 

För att förbättra lönsamheten kan man grovt arbeta efter följande strategi: 

1 Öka genomflödet, d v s den takt i vilken företaget tjänar pengar 
2 Gör om lager, alltså tillgångar, till genomflöde så snabbt som möjligt 
3 Minska kostnaderna för att göra om lager till genomflöde 

I kapitel 6 ges exempel och förslag till hur denna strategi kan tillämpas i sågverk, men först 
skall vi titta lite närmare på fler begrepp och vilka verktyg som står t i l l buds för att öka 
intäkterna, minska tillgångarna samt att minska kostnaderna. 

4.1 Begrepp och samband 

4.1.1 Flöde och lager 

Tillverkning av varor kan ses som en kedja av bearbetningsoperationer med lager mellan 
varje operation. Vid tillverkning av träprodukter skall materialet passera ett stort antal 
bearbetningsstationer från avverkning av trädet tills virket blivit en användbar produkt för 
konsumentmarknaden. Tillverkningsflödet för trä är långt och komplicerat. I figur 4.3 ser 
vi en schematiskt bild över flödet från skog ti l l bord. 

v o = t > v o v o v o = t > v o y © v o v 

V lager 

O operation 

ZlC> transport 

© processlager 

Figur 4.2. Tillverkning av konsumentprodukter där trä ingår sker i en lång förädlingskedja. 
I figuren är tillverkningen åskådliggjord dels med bilder, dels genom det gängse sättet i 
logistiksammanhang med symboler. 



12 

För att systemet skall vara i balans måste - något förenklat - konsumtionen på marknaden 
vara lika stor som avverkningen av träd i början av tillverkningsflödet, annars sker en la
geruppbyggnad eller lagerminskning. För att tydliggöra detta resonemang kan vi likna ma
terialflödet vid en hink med en kran för påfyllning och en kran för avtappning. Mängden 
vatten som flödar representerar flödet och mängden vatten i hinken representerar varulag
ren. 

Figur 4.3. Hinken är här fylld med vatten, påfyllningen och avtappningen är lika stora 
vilket betyder att lagret är konstant. 

För att minska lagret måste utflödet momentant vara större än tillförseln, men för att bibe
hålla lagret på den lägre nivån måste återigen tillförsel och utförsel ur lagret vara lika. 
Flödets storlek påverkas i egentlig mening inte av lagervolymen utan kan vara lika stor vid 
ett litet lager som vid ett stort. Flödet blir däremot känsligare för störningar när lagret är 
litet. Stora lager utjämnar och tar upp svängningar i flödet. Hindras fillförseln till lagret av 
någon anledning påverkas ju utflödet snabbare om det inte finns något vatten i hinken som 
buff rar. 

I materialflödet trä finns många lagerpunkter och relativt stora lagervolymer som buffert i 
systemet. Stora lager bromsar upp flödet. I figur 4.5 ses skillnaden mellan ett långsamt och 
ett snabbt flöde beroende på lager volymerna i systemen. I det långsamma flödet kan man 
tillåta större variationer i produktion mellan de olika operationerna. (Dessa variationer ger i 
sig upphov ti l l de stora lager volymerna.) I det snabba flödet är det viktigt att kranarna är 
ställda med samma öppning, armars blir det snart brist i någon av hinkarna och systemet 
som helhet riskerar att förlora flöde, flöde som skulle kunnat ha inbringat pengar. 
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Å 
J-1 

b 

Figur 4.4. Skillnaden mellan ett snabbt och ett långsamt materialflöde beror på skillnader i 
lagervolymer. 

I ett materialflöde är de olika deloperationerna beroenda av varandra. Man kan se det som 
en rad underordnade händelser, där den andra operationen är beroende av vad som hände i 
den första, den tredje operationen är beroende av vad som hände i den andra o s v . Kring 
varje operation finns en variation. Vissa dagar när allt flyter har man hög produktion, andra 
dagar krånglar allt. Dessa variationer tar tyvärr inte ut varandra utan de adderas i produk
tionssystemet och materialflödet tänjs ut. 

Hur detta hänger ihop kan vara lättare att förstå om vi tänker oss en grupp scouter som 
skall förflytta sig mellan punkt A och B. När de börjar att gå går varje person så fort som 
hans egen förmåga medger. Fältet dras ut, några i täten, en grupp i mitten och ett par 
eftersläntrare. För att samla ihop gruppen stannar de som ligger först och vilar. Snart är 
gruppen samlad och man börjar gå igen. Fältet dras snart ut igen. Men det är samma 
scouter som kommer på efterkälken. En person av dessa faller och blir liggande en smnd på 
marken. De andra fortsätter. Personen reser sig och forsätter att gå så fort han kan, men är 
ändå hjälplöst efter. De andra i gruppen inser att "drullputten" aldrig kommer att komma 
ikapp och att de ändå måste vänta på honom vid punkt B. De väljer att invänta den lång
sammaste och går sedan den sista biten i hans takt. 

Denna liknelse kan användas för att förstå hur ett materialflöde fungerar. Vi vil l att alla 
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operationer skall gå för full maskin, detta leder till att materialflödet tänjs ut - lagren ökar. 
När lagren blir för stora bromsar vi tillverkningen - fältet dras ihop, lagren minskas. Men 
så snart vi samlat fältet gasar vi tillverkningen, fältet dras återigen ut och lagren ökar. På 
detta sätt tror vi att vi är effektiva. V i jobbar ju så fort vi kan hela tiden. Men det som 
egentligen bestämmer hur fort hela flödet kan arbeta är den operation med lägst kapacitet -
trånga sektorn. Alla de operationer som har högre kapacitet än trånga sektorn kan arbeta 
ikapp produktionsavbräck, men sker något avbrott (jmf med eftersläntraren som ramlade) i 
trånga sektorn kan detta aldrig tas igen. Hela flödet blir då lidande. Eftersom alla operatio
ner är beroende av vad som har hänt tidigare är det ingen idé att jobba snabbare än den 
operation som är långsammast. Systemet som helhet fungerar bäst om alla operationer arbe
tar i samma takt. 

Om alla resurser i ett system utnyttjas fullt ut är systemet som helhet inte ejfektivt 

Hur uttänjt ett materialflöde är kan vi ta reda på genom att mäta genomloppstiden. Genom
loppstiden är den tid det tar för materialet att passera ett smderat produktionsavsnitt, exem
pelvis från inmätning av timmer till utleverans av sågad vara. Genomloppstiden består i 
huvudsak av väntan, materialet ligger i lager inför bearbetning i varje operation. Opera
tionstiden brukar utgöra 2% av den totala genomloppstiden och liggtiden i lager brukar 
utgöra de resterande 98%. Liggtiden i ett enskilt lager mäter man på följande sätt: 

Liggtid = 
Periodens längd 

Lageromsättningshastighet 
Periodens längd x medellagret 

Utflödet ur lagret 

Storleken på flödet kan antingen mätas i värde (kr) eller i volym (m^). Perioden man smde-
rar är valfri, vanligtvis en månad eller ett år. 

Tabell 4.1. Exempel 

Flöde 
(365 dagar) 

Medellager Lageromsätt
ningshastighet 

Liggtid 

Levererad volym 100 000 m^sv 

Färdigvarulager 12 000 m^sv 100 000/12 000 
= 8,3 ggr 

365/8,3 = 
44 dagar 

Justerad volym 105 000 m^sv 

PIA (Produkter i arbete) 8 000 m^sv 13,1 ggr 28 dagar 

Sågad volym 210 000 m^flib 

Timmerlager 14 000 m^fub 15 ggr 24 dagar 

GENOMLOPPSTID 96 dagar 
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Genom att addera de olika liggtiderna för respektive lager erhålles den totala genomloppsti-
den för företaget, vilket i exemplet är 44-f-28+24 = 96 dagar. 

4.1.2 Styrning och planering 

Hur materialflödet fungerar och vad det innehåller kan vi påverka genom styrningen av 
flödet. Vid styrning av produktionen strävar vi efter att så bra som möjligt styra tillverk
ningen efter förbrukningen på marknaden. Om tillverkningen kunde ske i direkt anslutning 
till förbrukningen skulle styrningen inte vara något större problem. Då skulle vi ha tillgång 
till all behövlig information om vilka varor som efterfrågades och när de behövdes. Produk
tion och konsumtion är dock nästan alltid åtskilda dels av ett geografiskt avstånd, dels av ett 
tidsmässigt avstånd. Konsumtionen och produktionen länkas ihop av distributionen. För att 
detta skall stämma behövs någon form av utvecklad planering och styrning. 

Konsum
tion 

Distri
bution 

Produk
tion 

Figur 4.5. Konsumtion, distribution och produktion är tre kugghjul som skall passa. 

Tillverkning kan ske i tre principieUt olika typer av materialflöden: konvergerande flöden, 
raka flöden eller divergerande flöden. I konvergerande flöden sätts olika komponenter ihop 
till en produkt, i raka flöden omformas material till en produkt och i divergerande flöden 
sönderdelas material t i l l flera produkter. 

I praktiken kombineras ofta de olika typerna av flöden i ett tillverkningsflöde. 

Produktion av sågade trävaror sker i ett starkt divergerande flöde men där det finns inslag 
av raka och konvergerande flödesavsnitt, se figur 4.7. Avverkning sker av ett bestånd som 
består av träd med olika egenskaper, träden kapas och stockarna sorteras i olika rundvirkes-
sortiment. Ti l l sågen levereras timmer. Timret sorteras ofta i sågklasser efter diameter 
ibland även efter kvalitet och längd. Stockarna sönderdelas sedan ti l l centrumvirke, sidout
byte, flis, spån och bark efter olika postningsmönster beroende på vilka egenskaper stockar
na har samt vad kunderna kräver. Tillverkningen fram till och med sågning sker i ett diver-
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gerande flöde. Inför torkningen samlas virke av samma dimension ihop för att sedan torkas. 
Flödet är här att betrakta som rakt eftersom virket ändrar egenskap i processen utan att 
sättas ihop eller delas. När virket sorteras i olika kvalitetsklasser blir flödet återigen diver
gerande. 

Process
steg 

Produkt-
struk+ur 

Borkning 

Sönderdelning 

Torkning 

Sortering 
Justering 

centrum
virke 1 

torkat cen-
trumvirkel 

/ / k u n I A / / , kVQl k / / 

stock 

barkad 
stock 

6kval B Y/ 

sido-
bräda 1 

torkad 
sido bräda 

sbl 
, kval A 
/' y y ' ' 

flis spön/ / 

^kval Cy> 
{ ^ ( ^ / 

Figur 4.6. Produktstruktur för sågat virke. Ur en och samma stock har det i detta exempel 
producerats nio olika produkter. 
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För att tillverka varor i ett produktionssystem måste det fimias någon form av planering, 
styrning och samordning. Styrning kan ske enligt tre grundprinciper, kundorderstyrd pro
duktion, prognosstyrd produktion eller råvarustyrd produktion. 

Kundorderstyrd produktion är produktion som sker direkt mot kundorder d v s en order 
där specifikation, kvantitet och leveranstid är bestämd. 

Vid prognosstyrd produktion även kallat lagerstyrd produktion sker produktionen mot 
någon form av prognos. Prognosen kan vara framtagen på flera olika sätt och vara mer eller 
mindre säker. Exempel på prognoser är: marknadsundersökningar, ramavtal (halvårskon
trakt med avrop successivt under halvåret) eller beställningspunktsystem grundat på försälj
ning från färdig varulager. 

Råvarustyrd produktion är produktion där man utgår ifrån råmaterialets egenskaper och 
dessa får bli avgörande för vilka produkter som produceras. Volyms- och/eller värdeopti-
merande sågstyrningsprogram är exempel på system utvecklade för råvarustyrd produktion. 

I ett divergerande flöde kombinerar man ofta dessa styrningsprinciper, en del av produk
tionen är kundorderstyrd, en del prognosstyrd och en del råvarustyrd. Styrningsprincipen är 
ofta kopplad till olika produkt- och kundgrupper. 

När man pratar om styrning av ett flöde finns det en annan principiell uppdelning man kan 
göra. Den bygger på att styrningen av flödet antingen kan vara påtryckande (push) eller 
framdragande (pull). Principen för ett påtryckande flöde är att beordring av produkter sker i 
början av tillverkningsflödet och att materialet flyttas framåt i den takt det blir klart i 
respektive operation. Principen för ett framdragande flöde är att beordring sker i slutet av 
flödet i form av att kunden köper en specifik vara och att brist på denna vara uppstår, vilket 
genererar beordring av tillverkning av denna vara i föregående operation, vilket i sin tur 
genererar produktion av material för denna produkt i operationen före o s v . Styrningen av 
materialflödet trä är i skogsbruksdelen och delar av sågverksdelen påtryckande. 

Den direkta styrningen av materialflödet sker vid planeringspunkter utefter flödet. En pla
neringspunkt är en operation som nås av någon form av instruktion. I ett materialflöde kan 
det alltså vara fler operationer än planeringspunkter. Vid varje planeringspunkt har man 
möjlighet att påverka utformningen av produkterna. De egenskaper som den slutliga 
produkten får bestäms sålunda vid en rad olika planeringspunkter. 

För träprodukter bestäms egenskaperna vid en mängd planeringspunkter allt från bestånd
sanläggning och skogsskötsel till limning och ytbehandling. Vissa virkesegenskaper såsom 
kviststrukmr, årsringsbredd m m bestäms under trädets levnad och påverkas av bl a den 
skogsskötseln som är utförd, medan andra egenskaper såsom virkets fuktkvot och form be
stäms vid operationssteg i tillverkningen. 

I början av tillverkningsflödet är flexibiliteten som störst, då har man möjlighet att påverka 
de flesta egenskaperna. Samtidigt är säkerheten om hur virket ska användas som lägst. Ju 
längre fram i materialflödet virket kommer desto större blir säkerheten om hur det slutgiltli-
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gen skall användas, men flexibiliteten minskar efter varje bearbetningsoperation som är 
gjord. Figur 4.7 visar en principskiss över vad som händer med säkerhet och flexibilitet 
utefter materialflödet. 

Grad av 

Stor H 

Medel -

Liten -

Genomloppstid 

Figur 4.7. I början av tillverkningsflödet är flexibiliteten som störst och säkerheten om hur 
virket skall användas som lägst. Säkerheten ökar i takt med att varan närmar sig konsu
mentmarknaden, medan flexibiliteten avtar. 

Man bör sträva efter att bibehålla flexibiliteten så länge som möjligt genom att t ex lägga 
bearbetningssteg som definitivt avgör produktens användningsområde så sent som möjligt. 
Man bör samtidigt ha största möjliga säkerhet om hur virket skall användas så tidigt som 
möjligt, allt för att undvika produktion av inkuranta varor och omarbetningar av varor. 

Materialflödet trä är till en början prognosstyrt och utgår från tillgänglig råvara. Det över
går successivt till att bli allt mer och mer kundorderstyrt ju närmare marknaden man kom
mer. Där materialflödet övergår från att vara prognosstyrt till att bli kundorderstyrt finns 
kundorderpunkten. 

Vid kundorderstyrd produktion har man full säkerhet om vilka egenskaper produkten skall 
ha. Då finns inte behovet av flexibilitet. Men vid all prognosstyrd och råvarustyrd produk
tion gäller det att bevara flexibiliteten så långt som möjligt (figur 4.9). Bearbetningssteg 
som är av avgörande betydelse för den slutliga produktens egenskaper bör helst läggas efter 
kundorderpunkten. Av namrliga skäl bestäms de flesta av träets egenskaper under trädets 
levnad som t ex kviststruktur, årsringsbredd, kärnandel m m. Virkets längd och dimension 
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brukar avgöras i tillverkningen, ofta då i den prognosstyrda delen av flödet. Nedtorkning 
och specialsortering brukar utföras mot kundorder. 

0- 9 9 % säkerhet 100% säkerhet 

\ Prognos och 
y ravarustyrd 

/ produktion 

/ Kund- \ 
I order- 1 
V punkt / 

Kund \ 
orderstyrd / 
produktion / 

/ 

Behov av att bevara 
flexibiliteten 

Inget behov av 
flexibil itet 

Figur 4.8. Vid kundorderpunkten övergår det prognos- och råvarustyrda flödet till att bli 
kundorderstyrt. 

4.1.3 Trånga sektorn 

Vilken styrningsprincip företaget än väljer att arbeta efter är det alltid viktigt att man beak
tar den trånga sektorn. Tidigare har nämnts att trånga sektorn kan befinna sig i produk
tionen, i marknaden för företagets produkter eller i tillgången på råvara. Företag brukar 
dock uppleva en trång sektor någonstans i produktionsflödet. För sågverk kan flaskhalsen 
vara i såglinjen, torkarna eller justerverket, men kan lika gärna ligga i administrationen t ex 
brist på försäljare eller dålig produktionsplanering eller rent av i felaktiga beslutsregler. 
Enligt definition är trånga sektorn den faktor som begränsar genomflödet. Trånga sektorn 
behöver alltså inte vara en fysisk operation trots att man ofta upplever någon av produktion
senheternas kapacitet som begränsande. 

För företaget gäller alltid att hålla reda på var flaskhalsen i systemet just vid tillfället befin
ner sig. Flaskhalsen bestämmer nämligen i stort vad som är rätt och fel agerande i en 
mängd beslutssituationer för företaget. I beslut rörande exempelvis nedanstående områden 
är det viktigt att man har rätt uppfattning om var flaskhalsen i företaget befinner sig: 

Produktionstakt i respektive operation 
Serielängder 
Körordning 
Bemanning 
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Underhåll 
Kvalitetskontroll 
Produktsortiment 
Prissättning 
Försäljning 
Materialinköp 

Det är vanligt att företag har en felaktig hantering av trånga sektorn. Stelbent bemanning 
och låsta lönesystem kan göra det svårt att flytta folk till trånga sektorn vid behov. Invanda 
arbetssätt från tider när flaskhalsen befann sig i annan del av produktionen kan vara svåra 
att ändra på. Felaktig hantering av trånga sektorn leder till att företaget som helhet går 
miste om genomflöde. Därför kan följande enkla regel vara bra att lägga på minnet. 

En förlorad timme i flaskhalsen är en förlorad timme för hela företaget och kan aldrig 
arbetas igen. En sparad timme i en icke flaskhals är ett bländverk 

4.1.4 Ledtid och mer om styrning 

Ett begrepp som ofta nämns i logistiksammanhang är ledtid. Detta begrepp är något oprecist 
men ändå väldigt användbart. 

Ledtid är den tid det tar från att en order är lagd tills att den har levererats i sin helhet, an
tingen till kund eller t i l l nästa operation Vi kan alltså betrakta ett produktionsflöde som om 
det bestod av en mängd ledtider, beordring-leverans, beordring-leverans o s v . Den ledtid 
som blir när kunden beordrar utgör ett särfall och benämns vanligen leveranstid. 

Att känna t i l l vilka ledtider man har i ett produktionssystem är grunden för all planering 
och också grunden för hur man lägger upp försäljning och produktionsstyrning. Nedanstå
ende samband, sambandet mellan kundens krav på leveranstid och ledtiden i produktionen, 
är viktigt att göra klart för sig. 

När kundens krav på 
leveranstid > Ledtiden i produktion 

Då är kundorderstyrd 
produktion möjlig 

När kundens krav på 
leveranstid < Ledtiden i produktionen 

Då är kundorderstyrd produktion inte 
möjlig. Leverans måste ske från 
produktlager eller komponentlager i 
tillverkningen. 
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I nedanstående figurer 4.9 och 4.10 visas hur dessa samband kan se ut hos ett sågverk. 

LEDTID 

MOT 

KUND 

6s 

LEDTID I PRODUKTIONEN KUNDORDERPUNKT 

Figur 4.9. Ofta är ledtiden i produktionen längre än kundens önskemål på leveranstid var
för styrning av produktionen måste ske utifrån prognoser och/eller råvarutillgång. 
Längden på pilarna motsvarar ledtiden. 

Det är naturligtvis möjligt att påverka både kundens krav på leveranstid, den verkliga leve
ranstiden och ledtiden i produktionen. Vil l ett företag öka andelen kundorderstyrd produk
tion måste man förändra antingen kundens krav på leveranstid och/eller ledtiden i produk
tionen. Den vanligaste vägen är att man förkortar ledtiden i den egna produktionen, efter
som kundens krav är svåra att ändra om företaget befinner sig på en konkurrensutsatt mark
nad. 
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L E D T I D 
MOT 

KUND 

K U N D O R D E R P U N K T LEDTID ( PRODUKTIONEN 

Figur 4.10. Korta ledtider i produktionen gör kundorderstyrning möjlig. 

Valet av styrningsprincipen är också förknippat med andra faktorer än krav på ledtid. Om 
kunderna köper olika mycket beroende på vilken årstid det är, måste sågverket periodvis 
producera mot förväntad efterfrågan, förutsatt att man vil l belägga anläggningen med pro
duktion hela året. Styrning mot prognos är då ett måste. 

4.1.5 Lagermotiv 

Varför har man lager? Den frågan kan vara relevant att ställa sig. Företagen strävar ju efter 
att ha så små lager som möjligt, men få företag skulle klara tillverkningen utan några lager 
alls. Där måste alltså finns motiv och orsaker till lager, annars skulle lager inte finnas. 

Här följer en uppställning av olika typer av lager beroende på vad motivet t i l l lagret är. 

Utjämningslager Skillnader i kapacitet mellan olika operationer i flödet ger 
upphov till lager. När operationerna arbetar utan samordning 
sinsemellan blir utjämningslagren stora. 
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Flaskhalslager 

Omloppslager/ 
Omsättningslager 

Innan flaskhalsen byggs det upp lager om man har ett produk
tionstryck (push) i flödet. Om man har ett produktionsdrag 
(pull) i flödet bygger man upp ett lager innan flaskhalsen som 
skydd. 

För att få en rationell produktion bygger man upp serier. Det 
lager som serieuppbyggnaden ger upphov till är i genomsnitt 
halva seriestorleken. 

Säsongslager 

Säkerhetslager 

Koordinationslager 

Spekulationslager 

Processlager 

Leveranslager 

Om det finns en variation i efterfrågan eller produktionen bero
ende på säsongen ger detta upphov ti l l lager om produktion 
och efterfrågan inte följs åt. 

Störningar i flödet som t ex driftsavbrott, leveransförseningar, 
kassationer m m motiverar att man har lager. 

Samproduktion av varor som ej säljs vid samma tidpunkt ger 
upphov ti l l lager 

Förväntad prisuppgång kan motivera lageruppbyggnad om man 
tror sig kunna tjäna pengar på att sälja senare. 

Material som finns i bearbetning och under transport utgör ett 
lager. 

Lagerhållning åt kund antingen som tjänst eller service. 

De ovanstående lagermotiven kan anses vara rationella, men där finns också en rad irratio
nella skäl till att det blir lager. V i människor tar in fler aspekter än de rent rationella när vi 
fattar våra beslut. Det kan t ex vara svårt att stoppa produktionen p g a dålig orderstock om 
följden blir att man måste säga upp folk. Då kanske man hellre väljer att producera mot 
lager och tar en evenmell förlust. Vid ändrade förutsättningar har organisationer ofta en 
ganska lång reaktionstid. Under den tiden hinner företaget producera mycket varor som har 
svårt att finna sin marknad, vilket resulterar i ett omotiverat lager. Orsakerna till lager kan 
alltså vara många fler än ovanstående uppräknade lagermotiv. 

4.L6 MA-kostnader 

Alla företag har kostnader. Kostnader har man för inköp av råmaterial, råvarukostnader 
samt för att överföra lager till intäkter, tillverkningskostnader. Kostnader vill företaget hålla 
så låga som möjligt, men alltför stark fokusering på kostnader leder ofta t i l l att företaget 
fattar beslut som hämmar genomflödet. 

Hur man delar upp kostnader och hur man fördelar kostnader är en hel konstart för sig. V i 
vill här visa på ett sätt som i logistiksammanhang är användbart. 
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En flödesmässig uppdelning av kostnaderna kan göras genom att dela upp dem i kostnader 
för att flytta materialet framåt i flödet - logistikkostnader och kostnader för lagring - lager
kostnader. 

Logistikkostnaderna kan delas in materialförsörjningskostnader, produktionskostnader och 
distributionskostnader. Lagringskostnaderna kan delas in i kapitalkostnader, lagerplatskost
nader, lagerhanteringskostnader och kvalitetsbristkostnader. Genom denna uppdelning kan 
man se vilka av kostnaderna som går att påverka vid en annan utformning av materialflödet. 

O Logistikkostnader 

De kostnader sågverket har för materialförsörjningen är dels priset på varan, dels de kost
nader som företaget har för att administrera materialförsörjningen. För att säkerställa 
materialförsörjningen krävs en mängd aktiviteter i form av leverantörssökning, bedömning 
av rotposter/timmerpartier, förhandlingar om pris med leverantörer och speditörer, avverk
ning och transport, inmätning, uppföljning och utvärdering m m. De kostnader som dessa 
aktiviteter genererar kan delas in i transportkostnader, kostnader för transportpersonal, 
kostnader för inköpsadministration, mätningskostnader, hanteringskostnader för lossning 
samt kostnader för uppföljning och utvärdering. 

För att omföra timmer till sågade trävaror har sågverket en mängd kostnader. De flödesre-
laterade kostnaderna är kostnader för interna transporter, kostnader för personal för interna 
transporter, ställkostnader i trånga sektorn, kostnader för hanteringsskador, styrnings- och 
planeringskostnader samt kostnader för uppföljning och utvärdering. Därutöver har man 
naturligtvis driftskostnader för själva produktionen. 

Alla aktiviteter för distributionen av varorna genererar kostnader. Distributionskostnaderna 
kan sägas utgöras av: transportkostnader, kostnader för transportpersonal, försäkringskost
nader, lastningskostnader, transportplaneringskostnader, emballagekostnader, kostnader för 
godsskador samt kostnader för uppföljning och utvärdering. 

0 Lagerkostnader 

1 ett sågverk har man vanligtvis fem till sex större lager: rotpostlager, osorterat timmerla-
ger, timmerlager, mellanlager före tork, mellanlager efter tork och färdig varulager. Ofta 
kan det även vara lämpligt att betrakta torken som ett lager, eftersom det är en operation 
som kräver att virket behandlas under längre tid. Nedanstående tabell visar på kostnaderna 
för respektive lager. Lager för biprodukter är inte medtaget. 
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^ \ K o s t n a d s -
I ^ \ s l a g Lager " ^ ^ ^ f 

Kapitalkostnader Lagerplatskostnader Lagerhanterings
kostnader 

Kvalitetsbrist-
kostnader 

Rotpostlager - rotstående skog - avläggsunderhåll - administration av 
rotpostlagret 

- stormfällning 

Timmerlager - timmer 
- timmerpian 
- försäkringar 

- underhåll av planer 
- bevattningsanläggning 

- truckar 
- personal 
- drivmedel 

- blånad 
- insektsskador 
- sprickor 
- hanteringsskador 

Mellanlager - virke 
- lagerplatser 
- försäkringar 

- underhåll av planer - truckar 
- personal 
- drivmedel 

- sprickor 
- vädergrånad 
- hanteringsskador 

Färdigvaru
lager 

- virke 
- magasin 
- lagerplatser 
- försäkringar 

- underhåll av magasin 
- imderhåll av planer 

- truckar 
- personal 
- drivmedel 

- inkurens 
- hanteringsskador 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är logstikkostnader och vad som är lagringskostna
der. Truckarna används ju såväl för att flytta varor framåt i flödet, som för att flytta om 
varor i lagret. Hur stor del av kostnaderna som skall hänföras till logistikkostnader och hur 
stor del som skall hänföras t i l l lagerkostnader beror på hur trucken används. 

Undersökningar i sågverksbranschen och i andra branscher visar på att kostnaden för att 
hålla lager är 30-35% av lagervärdet. Då är alla kostnader som är förknippade med lagring
en medtagna. Följande argument för en lagersänkning brukar användas: Om lagervärdet 
minskar med 1 milj kr, minskar kostnaderna med 300 000-350 000 kr. 

4.2 Bättre och snabbare flöde 

Materialflöden är stora dynamiska system. Stora händelser såsom innovationer, befolk
ningstillväxt, naturkatastrofer, politiska skeenden m m påverkar materialflödena i stort. 
Men även mer vardagliga händelser som t ex ramhaveri, utslagna datasystem, tjällossning 
m m har när de adderas ihop stor påverkan. Materialflödena är i ständig förändring. För 
den enskilda företagaren gäller det att hänga med. Han måste vara rätt informerad om läget 
samt veta hur han skall agera utifrån de föränderliga förutsättningarna för att bli verkligt 
framgångsrik. 

En vanligt förekommande uppfattning bland sågverksfolk är att förutsättningarna i mångt 
och mycket är givna och att sågverkets handlingsutrymme därmed är litet. Möjligheterna att 
påverka lönsamheten känns då som små. V i vill föra in ett aimat synsätt. Som sågverksföre-
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tagare har man stora möjligheter att påverka företagets lönsamhet. Inom givna ramar har 
företagaren ett stort handlingsutrymme inom vilket han kan agera på ett sätt som förbättrar 
företagets lönsamhet. Det finns exempel på sågverksföretag utanför Sveriges gränser som 
varaktigt höjt sin lönsamhet t i l l den dubbla nivån. Detta har man lyckats med genom att 
hela tiden beakta materialflödet och marknadsbehovet för stunden och utveckla företaget 
från där man står idag. I följande avsnitt beskrivs delar av teorin bakom hur detta kan vara 
möjligt. 

4.2.1 Ökat genomflöde 

Om vi tänker oss att vi enbart försökte få så höga intäkter som möjligt i företaget, hur skul
le vi bete oss då? Naturligtvis skulle vi försöka sälja så mycket varor som möjligt till så 
högt pris som möjligt. Men vi kan inte höja intäkterna hur mycket som helst. Någonstans 
finns en begränsning - flaskhalsen. Det finns en gräns för hur stor kvantitet produktions
systemet kan producera och det finns en gräns för hur högt pris marknaden är villig att 
betala samt hur stora kvantiteter marknaden kan svälja. De flesta företag har dock långt 
kvar till alla dessa gränser. 

Eftersom de flesta företag har varit och är kostnadsfokuserade finns det en stor dold poten
tial som blir tillgänglig när företaget börjar fokusera intäkterna. Det som begränsar intäkter
na är då flaskhalsen. Det är därför hantering av flaskhalsen blir så viktig. 

Genom att hela tiden tiden beakta genomflödet gör man det enklare för företaget att veta om 
man agerar rätt eller inte i en given situation. Genomflöde uppstår först när försäljningen är 
klar i sin helhet, när det blir klirr i kassan. Genomflöde mäts i kr/dag, kr/månad eller kr/år 
beroende på vilken upplösning man vill ha. För att beräkna genomflödet ställs intäkterna för 
varje försäljning mot de direkta kostnaderna som uppstår vid respektive försäljning. Sum
man av all försäljnmg under vald period blir genomflödet för perioden. 

Genomflöde = Summa (intäkter-direkta kostnader) av alla slutförda försäljningar under 
perioden. 

Företaget skall sträva efter att hela tiden öka genomflödet. Hur sågverk kan göra för att öka 
genomflödet beskrivs i kapitel 6.1. 

Sälja dyrt och köpa billigt - världens äldsta affärsidé 

Genomflödestänkandet går naturligtvis att tillämpa i ett större sammanhang än på företags
nivå. Det går att tillämpa samma tänkande för ett helt materialflöde från råvara t i l l slutkon
sumtion. Ser vi t i l l produktionssystemet Trä finns där en reell flaskhals som begränsar 
genomflödet. Uppfattningarna om var eller vad denna flaskhals är går dock isär. Vilken 
föreställning enskilda aktörer har rörande flaskhalsen i systemet påverkar starkt deras age
rande i strategiska beslut. Olika uppfattningar om flaskhalsen och det gemensamma målet 
leder till att aktörerna drar åt olika håll. En riktig lokalisering av flaskhalsen däremot lägger 
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grunden för en samsyn bland träaktörer som borgar för ett samlat agerande för att förbättra 
tillverkningsflödets rationalitet. 

4.2.2 Minskade tillgångar - kortare ledtider 

V i har konstaterat att alla tillverkande företag har lager. De flesta företag strävar efter att 
hålla lagren på så låg nivå som möjligt därför att små lager har fördelar i form av: 

- kortare ledtider 
- mindre kapitalbindning 
- mindre lagringsskador 
- mindre lagringskostnader 
- bättre likviditet 

Mindre lager kan även ge: 

- högre pris 
- Ökad produktivitet 
- större genomflöde 
- bättre leveransservice 

Men framför allt ger mindre lager företaget en konkurrensfördel framför andra: större möj
lighet att snabbt reagera på förändringar på marknaden. 

Mindre lager och kortare ledtider är två sidor av samma mynt 

I detta kapitel skall vi visa på de handgrepp som står till buds för att minska lagren. V i tar 
dem i mr och ordning. I kapitel 6 redovisas vad dessa mer konkret kan innebära för ett 
sågverk. 

Följande åtgärder är verksamma för att minska lagrens storlek: 

1. Ta bort en hel operation 
2. Flödesorientera 
3. Kapacitetsutjämna 
4. Kortare serier 
5. Säkra processen 
6. Utjämna säsongs variationer 
7. Sortimentsreduktion 
8. Okad kundorderstyrning 
9. Ökad koordination 

10. Säkrare kontrakt 

Ta bort en hel operation. Detta innebär att man tänker igenom varje bearbetningssteg och 
ser om där finns någon operation som är onödig. Finner man då att det går att tillverka den 
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tänkta produkten utan att behöva utföra denna operation kan operationen tas bort. På detta 
sätt vinner man inte bara processtiden utan även den tiden materialet ligger i lager i väntan 
inför operation. 

Flödesorientera. Flödesorientering i produktionen är ett effektivt sätt att minska genom
loppstiden. Detta åstadkoms genom att flera ifrån varandra skilda operationer förs samman 
och utförs i en operation. Vid flödesorientering försvinner lagren mellan operationerna 
varmed genomloppstiden minskar. 

Kapacitetsutjämna. En orsak till lager är att man vil l ha högt kapacitetsutnyttjande på alla 
operationer. Samtidigt vet vi att företaget som helhet ej kan producera mer än vad flaskhal
sen medger. Genom att underordna alla andra operationer flaskhalsens produktionstakt kan 
man minska utjämningslagrens storlek. 

Köra kortare serier. Omloppslagrets storlek bestäms av seriestorleken. Genom att köra 
kortare serier minskar omloppslagrets storlek både i lagret före operationen som i lagret 
efter.Vid kortare serier ökar dock andelen omställningsarbete. Det är dock endast i trånga 
sektorn som ställtiden är intressant. Ökad andel omställningsarbete i trånga sektorn riskerar 
att minska företagets genomflöde varför denna åtgärd måste föregås av arbete med att mins
ka ställtiderna. 

Säkra processen. I ett materialflöde uppstår alltid lager p g a osäkerheter t ex i form av 
varierande andel kassationer och varierande produktionsutfall. Genom att arbeta bort 
osäkerheter kan man successivt minska andelen säkerhetslager och på så sätt korta ned 
genomloppstiden. 

Utjämna säsongs variationerna. Det är vanligt att det förekommer säsongs visa skillnader i 
produktion och leveranser. Dessa differenser visar sig som ett lager - säsongslager. Den 
tydligaste säsongsskillnaden är industrisemestern då produktionen kan stå helt stilla. Genom 
att låta produktionen följa utleveranserna månad för månad kan man minska säsongslagret. 
Säsongsvariationerna kan man få bort genoma att t ex ta bort semesteruppehållet, hitta mot-
cykliska varor eller använda legokapacitet vid anhopningar. 

Sortimentsreduktion. Fler produkter ger upphov till större lager. Stort produktsortiment 
innebär att många produkter måste lagerhållas, men även att det dröjer längre innan en och 
samma produkt läggs in i produktion. Detta sammantaget ger långa ledtider. Genom att 
reducera antalet produkter kan man minska lagrets storlek. Ett varnande finger bör nog 
resas för sortimentsreduktion. Var noga med att iaktta kundnyttan. 

Okad grad av kundorderstyrning. Vad som är hönan och vad som är ägget i detta fall är 
svårt att veta? Kundorderstyrd produktion ger mindre lager, men små lager, d v s korta 
ledtider är en förutsättning för kundorderstyrd produktion. Ökad grad av kundorderstyrd 
produktion ger mindre lager, eftersom produktionen då styrs mot säker avsättning. 

Okad koordination. Eftersom plank- och brädproduktion sker i ett divergerande flöde, där 
man utgår ifrån ett hetrogent råmaterial, är god koordination avgörande för lagerbilden. 
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Man pratar ofta om förmåga att lägga försäljningspusslet och ökad samordning skog-mark
nad. Bättre koordination i försäljningen, d v s att få försäljningen av hela sågningen att 
stämma i tiden och bättre koordination mellan råvaruanskaffningen och försäljningen bidrar 
till att minska lagren. 

Säkrare kontrakt. Kontraktens utformning påverkar lagerbilden i företaget. Genom 
kontraktskrivningen har företaget stor möjlighet att påverka lagren. Långa kontrakts
perioder ökar momentet av spekulation, vilket i sin mr medför att lagervolymerna ökar. 
Genom kortare avtalsperioder och tydligare kontrakt kan lagren minskas. 

Det är viktigt att valet av åtgärd föregås av en grundlig analys. Det som var bra för grann-
företaget kanske inte är bra för det egna företaget. Lagermekanismerna i ett företag är alltid 
komplexa. 

I ett lite större perspektiv är ovanstående åtgärder fullt lika tillämpbara på hela flödet från 
hygge till bygge. Det är dock svårare att genomföra åtgärderna när det är flera parter in
blandade. I gränssnitten mellan företagen blir det alltid svårare, eftersom beslut om ledtids-
reducerande åtgärder ligger på två olika företagsledningar. Åtgärderna som är verksamma 
kan dessutom ge upphov till kostnader i det ena företaget och vinster i det andra, varför 
åtgärderna kanske inte blir utförda trots att det är lönsamt för hela flödet. Vid gränssnitten 
måste man därför arbeta på ett utökat sätt och tillföra vissa steg. Arbetsgången kan t ex se 
ut så här: 

- Sök fasta kund-leverantörsförhållande, tänk som ett företag 
- Arbeta med ledtidsreducerande åtgärder 
- Avtala om hur vinsterna ska delas 

Vid gränssnitten i ett flöde tenderar lagervolymerna att öka p g a att osäkerheterna här är 
stora, att leveransvolymerna (eg serielängden) ofta är relativt stora och att stora moment av 
spekulation förekommer. Potentialen är därmed jämförelsevis stor just vid gränssnitten. För 
att komma åt dessa potentialer krävs att de företag som möts utvecklar starkare kund-leve
rantörsförhållande. Företagen måste ha ett ömsesidigt förtroende för varandra och spela 
med öppna kort. Tillsammans tittar man på ett större avsnitt av flödet och tänker där som 
ett företag för att på så sätt försöka finna lösningar som ger stor effekt på genomloppstiden. 
När man bestämt sig för vad man ska göra kan man avtala om hur vinsterna ska delas. 

4.2.3 Minskade kostnader 

Genom att i första hand fokusera genomflödet och i andra hand lagren kan företaget minska 
sina kostnader. Företaget fungerar rationellare när flaskhalsen styr produktionstakten och 
lagernivåerna hålls på en låg nivå, varför kostnaderna minskar. 

De fasta kostnaderna blir mindre i proportion när genomflödet ökar. En hel del av tillverk
ningskostnaderna minskar när lagren blir mindre, t ex kapitalkostnaderna eftersom behovet 
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av kapital minskar, kvalitetsbristkostnader eftersom lagerskadorna minskar och lagerhante
ringskostnader eftersom det fmns mindre lager att hantera. 

När vi ser på begreppet genomflödet är den direkta kostnaden i sig inte intressant, utan det 
är skillnaden mellan intäkten och den direkta kostnaden som är det viktiga. Högre direkta 
kostnader kan vara bra i en simation där genomflödet ökar. 

Vad gäller tillverkningskostnaderna har företaget kostnader för att omföra lager till intäkter. 
Dessa kostnader skall man försöka hålla på så låg nivå som möjligt. 

5. RESULTAT AV 10 MA-DIAGNOSER 

5.1 Beskrivning av värdföretagen 

Utförda MA-diagnoser som här refereras till är gjorda under perioden 1992 till 1994. Sam
manlagt har det blivit 10 diagnoser utförda i 8 företag. MA-diagnoserna är utförda på såg
verk från Småland till Norrbotten, dock företrädesvis i norra Sverige. Tre av företagen har 
haft fler än ett sågverk. I två av dessa koncerner har två sågverk analyserats och i den tredje 
koncernen endast ett av sågverken. Fem av företagen har vid den tidpunkten när diagnoser
na utfördes haft ett sågverk. Flera av dessa företag har därefter köpt upp sågverk eller in
gått i sågverksgrupperingar. 

Ägarförhållandena har varierat från familjeföretag till sågverk ägda av börsnoterade företag. 
Diagnoserna har utförts på sågverk i storleksordningen 35 000 m ŝv ti l l 200 000 m^sv, med 
tyngdpunkten på sågverk över 100 000 m^sv. Företagen har överlag varit välskötta och haft 
tillfredsställande till god lönsamhet. 

Några sambandssmdier mellan lönsamhet och olika påverkande faktorer har ej gjorts. Vid 
arbetet med MA-diagnoserna har man stött på alltför många paradoxer för att dessa sam
bandssmdier skall kännas meningsfulla. Sågverk med extremt hög kapitalbindning har upp
visat mycket god lönsamhet, medan sågverk som arbetat med stark produktreducering trots 
detta har haft höga lager. Redovisningen av värdföretagen har därför valts att göras i be
skrivande form. 

5.1.1 Lager bindning 

Vid MA-diagnoserna har lagerbindningen varit en central del i företagen att smdera. Lager
bindningen påverkas starkt av konjunkmren varför en jämförelse mellan de utförda MA-
diagnoserna är svårt att göra. Många av diagnoserna utfördes under lågkonjunkturen, då 
lagren ofta tenderade att öka. Några av företagen uppvisade då genomloppstider på 125-130 
dagar, d v s för virket tog det i genomsnitt ett tredjedels år att passera genom sågverket. 
Dessa företag har när konjunkturen vände minskat sina lager betydligt. 
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Siffror för genomloppstiden väljer vi därför att redovisa från en undersökning som utfördes 
som ett seminariearbete på skogsmästarlinjen våren 1994 där sex företag studerades. I den 
undersökningen fick man fram följande jämförbara resultat. 

Tabell 5.1. Genomloppstider för sex svenska sågverk i mellersta och norra Sverige våren 
1994. 

Sågverk Timmerlager 
(dagar) 

PIA 
(dagar) 

Färdigvarulager 
(dagar) 

Total genomloppstid 

L 31 27 24 82 dagar 

M 18 21 63 102 dagar 

N 24 20 51 95 dagar 

0 23 16 45 84 dagar 

P 18 21 26 65 dagar 

Q 12 20 59 91 dagar 

Undersökningen som visas i tabellen ovan är gjord i en tid med bra efterfrågan på trävaror. 
Siffrorna speglar till stor del den lagerbindning som produktions- och försäljningsupplägget 
ger upphov t i l l . Variationen i lagerbindning är minst vad gäller produkter i arbete - PIA. 
Störst variation uppvisar färdigvarulagret. Med stöd av gjorda MA-diagnoser och ovan
stående utredning kan man hävda att det traditionella svenska produktions- och försäljning
supplägget ger upphov till genomloppstider på ca 90 dagar vid god efterfrågan på trävaror. 
Den av STEF (Svenska Trävaruexportföreningen) insamlade statistiken om sågverkens 
produktion, leveranser och lager bekräftar iakttagelserna. I nedanstående tabell visas den 
genomsnittliga genomloppstiden för de svenska sågverken vid årsskiftet 1993/94 respektive 
1994/95. 
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Tabell 5.2. Genomloppstiden vid de svenska sågverken ligger pä drygt 90 dagar enligt 
STEFs statistik. Uppställningen visar lagerläget vid årsskiftet 1993/94 och 1994/95. 

Lager av sågade och hyvlade varor (inkl mellanlager) i dagar 

Område 1994-01-01 1995-01-0J 
Furu Gran Furu Gran 

Norra 62 60 61 65 

Östra 65 50 60 56 

Västra 48 51 58 56 

Södra 95 79 79 74 

Sverige totalt 69 60 61 65 

Lager av sågtimmer i dagar (furu och gran sammanslaget) 

Område 1994-01-01 1995-01-01 

Norra 38 35 

Östra 30 26 

Västra 28 26 

Södra 36 31 

Sverige totalt 35 30 

Lagren vid sågverk uppvisar tydliga säsongsvariationer. Liknande variationer har observe
rats vid de 10 smderade sågverken. Säsongs visa variationer i utleveranser, intransport och 
produktion är orsaken till de lageruppbyggnader och lagersänkningar som sker. I figur 5.1 
visas en principskiss Över hur timmerlagret och färdigvarulagret utvecklar sig över året. 
Lageruppbyggnad i timmerlagret sker främst innan tjällossningsperioden. Under sommarpe
rioden vill man ha ett så lågt timmerlager som möjligt för att undvika lagringsskador, vilket 
gör att man stryper intransporten i maj-juni. Säsongsvariationerna i färdigvarulagret beror 
främst på kontraktsperioderna och på semesterstoppet. Kontraktsperioderna är ofta ett 
halvår långa. I slutet av perioden ökar utlastningen, såvida man har haft eftersläpningar i 
leveranserna. Semesterstoppet är dock den stora orsaken till lagervariationerna. I jul i när 
sågverket stänger för semester pågår ofta utlastning. I augusti då de europeiska kunderna tar 
semester minskar utlastningen vilket medför att lagret kan byggas upp ti l l en normal nivå 
igen. 



33 

Färdigvaru loger 

7000 

OFVL 
• Produiction 
A Leveranser 

IB jon feb mor opr maj jun jul oug sep oki- nov dec 
män ad 

Tim mer loger 

120000 

60000 

.̂000 O 

20000 

O Intransport 
• Produktion 
A Timmerlog er 

IB jon feb mor opr maj jun jul oug sep okt nov dec 
m&nod 

Figur 5.1. Principskiss över säsongsvariationer i timmerlagret och i färdigvarulagret. 
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Färdigvarulagret kan utgöra en betydande del av den totala lagerbindningen vid ett sågverk. 
De olika produkterna har ofta en högst varierande liggtid i färdig varulagret. Koordination
svaror och de lägre kvaliteterna brukar ha de längsta liggtiderna, medan kundanpassade 
varor har en snabbare omsättning. Ofta förekommer s k hyllvärmare vars efterfrågan nästan 
helt har försvunnit. För att skaffa sig en bild av hur olika produkter rör sig i lagret är det 
bra att göra en s k ABC-analys, där produkterna rangordnas värdemässigt. Därefter räknas 
lageromsättningshastighet per produkt ut. I tabell 5.3 visas en ABC-analys som är gjord på 
ett sågverk i Mellansverige. I tabellen ser man att lagerstyrningen brister. En del produkter 
med hög volym och högt leveransvärde uppvisar en hög lageromsättningshastighet vilket 
tyder på att varan kan gå i brist, vilket kan ge upphov ti l l leveransstörningar. Kapitalbind
ningen i lagret utgörs till 50% av de 80% av produkterna som utgör 20% av leveransvär
det. De varor som utgör 20% av leveransvärdet omsätts i medeltal 3,7 ggr om året. 

Tabell 5.3. ABC-analys av färdigvarulagret vid ett mellansvenskt sågverk. 

ABC-analys levererat levererat lageromsätt lagervärde lagervärde 
Dimension värde värde ningshastighet (kkr) (%) 

(kkr) (%) (värde) 

50x125 8096 19,4 12,9 628,4 13,7 
50x150 4989 12,0 12,0 414,7 9,0 
50x100 4564 11,0 16,8 271,1 5,9 
50x225 2982 7,2 23,6 126,5 2,7 
75x150 2271 5,5 8,9 255,3 5,5 

12 dimensioner 22x150 2021 4,9 13,4 151,3 3,3 
50x200 I84I 4,4 n,3 162,7 3,5 
22x125 1775 4,3 17,6 100,6 2,2 
63x150 1423 3,4 23,4 60,8 1,3 
38x150 1201 2,9 45,0 26,7 0,6 
50x175 1009 2,4 27,0 37,4 0,8 
50x250 873 2,1 20,8 41,9 0,9 

44 övriga dimensioner 8597 20,3 3,7 2324,9 50,5 

total 41612 100,0 9,0 4602,2 100 

5.1.2 Styrningsprinciper 

Att kategorisera sågverken i det kundorderstyrda, det prognosstyrda eller det råvarustyrda 
sågverket låter sig inte göras. Samtliga 10 studerade sågverk använder sig av en blandning 
av dessa styrningsprinciper och varje sågverk har utvecklat ett högst individuellt sätt att 
styra och planera sin verksamhet. Här nedan följer en redogörelse för hur några av sågver
ken arbetade med sin materialstyrning. 
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Sågverk a 

Sågverk a hade hög grad av kundanpassning, samtidigt som man strävade efter att ha 
högt materialutnyttjande. Företaget hade därför långa genomloppstider d v s stora lager. 
Stor del av produktionen såldes t i l l limträkunder. Vid kontraktskrivningen specificeras 
volym, kvalitet och tjocklek. När virket avropas kompletteras beställningen med vilken 
bredd virket skulle hålla. Planeringen av försäljningen blev därmed svår. Man visste att 
man täckte in sågverkets produktion men man visste inte hur försäljningen fördelade sig 
över timmerklassema. Följden blev brister på vissa timmerklasser och överskott på 
andra. Problemet löstes genom att köpa in mer timmer än vad som förbrukades och sälja 
bort överskottet. 

Företaget hade som profil hög grad av kundanpassning. Viss del av kundanpassningen 
skedde från timmerplan, där man sorterade om timret för att erhålla efterfrågad längd och 
kvalitet, alternativt lade man utsorteringskriterier för visst slags timmer i timmersorte
ringen. För denna kundanpassning blev ledtiderna mycket långa eftersom det tar en viss 
tid att samla ihop timret och därefter få kundordern att passera igenom tillverkningsflö
det. Största delen av kundanpassningen skedde från bearbetningsoperationer inne i flödet, 
antingen vid sågningen, torkningen eller justeringen. En del av kundanpassningen utför
des vid första produktionstillfället, annan skedde genom att köra om virket och modifiera 
detta till efterfrågad utformning. 

Kundorderpunkten låg i detta företag antingen i timmersorteringen, sågningen, tork
ningen eller justerverket beroende på hur kundordern såg ut. Ledtiden mot kund blev på 
detta sätt högst varierande. Vid krav på snabb leverans skedde kundanpassning genom att 
omarbeta färdiga paket. De problem som försäljningen av kundanpassade varor gav upp
hov till löstes i takt med att dessa skulle levereras. Produktionen blev på så sätt ryckig 
med mycket omplaneringar och ilorders. 

Eftersom sågverket strävade efter att ha högt materialutnyttjande blev även stockens 
geometri styrande för vilka produkter som togs fram. Detta gällde i första hand bräderna, 
vilka producerades utifrån principen högsta möjliga sågutbyte. Avsättningen av bräder 
följde dock ej samma fördelning som tillverkningen vilket innebar att viss mängd bräder 
så att säga fastnade i flödet. Något tryck från försäljningssidan att få fram dessa varor 
fanns inte. Följden kunde bli att dessa varor blev lagerskadade och att man så småningom 
blev tvungen att vidta åtgärder för att göra varorna säljbara (omtorkning, omsortering 
m m). 

Lönsamheten för detta företag var mycket god. 
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Sågverk p och y 

Sågverk p och y ingick i samma koncern. Företaget strävade efter att ha låga kostnader. 
Detta försökte man åstadkomma genom att ha högt utnyttjande på maskinerna, högt 
materialutnyttjande och ett litet produktsortiment. Trots det smala produktsortimentet var 
lagervolymerna relativt höga. Företaget drev en hård standardisering av produktsortimen
tet där produktion av olika dimensioner var förlagda till ettdera av de två verken. Utifrån 
bedönmingar om optimal postning ur stock och produktionsförutsättningarna vid de två 
verken utformades givna postningslistor. Serielängden vid sågningen bestämdes av arbet
spassens längd. Ompostningarna förlades till rasterna. Timmerlagrets storlek bestämdes 
av vilken mängd som krävdes för ett, två eller tre arbetspass sågning. När en lagom stor 
välta samlats ihop för sågning sågades denna. Timmerklasserna sågades varefter de fy l l 
des på. Timmerlagret hölls på detta sätt på en konstant låg nivå. Tack vare gott samarbe
te med timmerleverantören, som hade hög leveransservice uppstod aldrig timmerbrist, 
trots låga lager. 

Serielängden för justerverket och torkarna bestämdes utifrån produktionsförutsättningarna 
i respektive anläggning. Serielängden blev därmed olika i de olika produktionsställena, 
eftersom optimal serielängd för respektive operation var olika. Produktionsbudgeten var 
lagd på respektive verks såglinje. Företaget tryckte så att säga fram virke i materialflö
det. Trånga sektorn befann sig i båda verken efter såglinjen, i torkarna respektive i jus
terverket. Sågverken fick på detta sätt mellanlager som varierade i storlek. Vid höga 
lagernivåer drog man av på produktionstakten i såglinjen för att få ned lagernivåerna. 
Eftersläpningar gentemot budget uppstod då, vilket man försökte jobba ikapp senare. 

Kundorderpunkten låg i detta företag antingen i färdigvarulagret eller i mellanlagret efter 
tork. Utleveransvolymerna var relativt stora av enskilda produkter. Stor del av leveran
serna gick med båt. För vissa leveranser behövdes flera produktionstillfällen för att få 
ihop virke för en leverans. Koordinationen mellan utlastning av de tre olika kvaliteterna, 
osorterat, kvinta och utskott var relativt dålig. Av bl a dessa anledningar blev färdigvaru
lagret stort, trots hård standardisering. 

Produktionsflödet i detta sågverk var utpräglat prognosstyrt. Utifrån erfarenhet av vad 
som faller av olika dimensioner och kvaliteter gjordes försäljningen. Produktionen ticka
de sedan och gick och produkterna producerades i relativt förutsägbara mängder som 
passade väl mot gjorda försäljningar. 

Lönsamheten för detta företag var god. 
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Sågverk 6 

Sågverk 6 hade flexibilitet som honnörsord. Trots detta producerade man ti l l övervägan
de del standardprodukter. Specialprodukter stod för en mindre del av produktionen och 
man arbetade medvetet med att utveckla nya nischprodukter i takt med att specialproduk
terna blev mogna. Den omtalade flexibiliteten gällde i första hand leveranstiden. Kunder
na kunde med kort varsel få sina varor. Man strävade efter att hålla leveransservicen på 
en hög nivå. För att klara detta initierades produktion i god tid innan leveransen skulle 
gå, för att man skulle vara säker på att virket blev klart tills dess det skulle levereras. 

Det som försvårade planeringen var att företaget även strävade efter högt materialutnyt
tjande. I såglinjen faims en blockautomat som utifrån stockens geometri optimerade ut
bytet på varje enskild stock. Produkterna producerades därför i icke förutbestämbara 
mängder. Sågning kunde därför inte ske mot order. För att få fram en viss mängd vara 
för en viss leverans hade man därför ett stort mellanlager att plocka ur. Utifrån leveran
sernas prioriteringsordning beordrades olika dimensioner fram för bearbetning i torkarna 
och justerverket. Även färdigvarulagret hölls på en hög nivå p g a att en stor del av koor
dinationsvarorna producerades i mindre mängder än vad som krävdes för leveransen. 

Kundorderpunkten låg i färdigvarulagret, mellanlagret efter tork eller i mellanlagret före 
tork. Specialvarorna beordrades från timmerlagret. 

Genomloppstiden från avlastning av timmer till utlastning av varor blev p g a detta ar
betssätt mycket lång. Företaget upplevde sig ha en situation med hoppande trång sektor 
där t ex ströna tillfälligtvis kunde utgöra en produktionsbegränsning. Eftersom företaget 
band så mycket varor i lagret och justerverkets planering ej hörde ihop med såglinjens 
planering blev tillgången på strön den faktor som momentant begränsade sågproduktio-
nen. Planering för de båda produktionsavsnitten genererades från helt olika grunder: 
produktionsbudget, timmerlagersituation och materialutnyttjande för såglinjen och priori
teringsgraden för leveransen för justerverket. Den verkliga trånga sektorn låg i torkarna, 
vilka man såg till att utnyttja maximalt. 

Lönsamheten för detta företag var god. 



38 

Sågverk e 

Sågverk e producerade både hyvlade och sågade varor. Ungefär hälften av den sågade 
volymen hyvlades. Företagets profil var att hålla en hög grad av kundanpassning och god 
leveransservice. Företaget ombesörjde för huvuddelen av försäljningarna leveransen till 
kund. Hyvlingen skedde enbart mot kundorder med hög grad av kundanpassning. Pro
duktsortimentet för den sågade varan var mer standardiserat, men även på den sågade 
varan förekom en hel del kundanpassning. 

Kundorderpunkten låg för de hyvlade varorna i färdigvarulagret. En hel del av de sågade 
varorna kunde antingen vara råvara för egen hyvling eller sågad vara för avsalu. Risken 
för dubbelbokning av varor var därför hög eftersom ledtiderna på de hyvlade varorna var 
mycket kort och planeringen för leveranserna av sågade varor låg på en längre horisont. 
Problemet hanterade sågverket till stor del genom att ombesörja frakten för både sågade 
och hyvlade varor. Eftersom kundorderpunkten för ca hälften av produktionen (allt hyvlat 
virke) låg i lagret med justerade varor hölls detta på en relativt hög nivå. Detta lager 
fungerade som ett kombinerat färdigvarulager och komponentlager. 

Det som ytterligare komplicerade simationen var att produktionsordningen i sönderdel-
ningen var relativt låst. För barkning av timmer utnyttjades två olika barkmaskiner, en 
för klentimmer och en för grovtimmer. Att byta barkmaskin innebar en hel del jobb, 
vilket gjorde att man föredrog att såga en längre period med grovt timmer, följt av en 
längre period med klent timmer. 

Trånga sektorn låg i justerverket, vilket gjorde att mellanlagret periodvis blev mycket 
högt. För att råda bot på detta körde man periodvis tre skift på justerverket och arbetade 
då ner mellanlagret. 

Genomloppstiden för detta företag var relativt lång och lönsamheten för företaget var 
god. 

5.2 Typiska MA-problem 

5.2.1 Symptom på brister i MA 

Vid utförda MA-diagnoser har en rad brister i materialadministrationen påträffats. Det före
tag som har en perfekt fungerande materialadministration existerar med all säkerhet inte i 
sinnevärlden. Kartläggningen av de materialadministrativa problemen måste dock göras, 
inte med syfte att åtgärda alla problem, utan snarare med syfte att typen av materialadmi
nistrativa problem ger ledtrådar till de bakomliggande grundorsakerna ti l l att materialflödet 
fungerar dåligt. 

Ett företag med klart bristande materialadministration är ett företag som, förutom bristande 
lönsamhet, karaktäriseras av en eller flera av nedanstående faktorer; 
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- Ständigt ökande antal produkter 
- Låg lageromsättningshastighet 
- Höga kvalitetsbristkostnader 
- Ständig stress 
- Oklara befogenheter 
- Höga och ökande ledtider 
- Uppgifter faller mellan stolarna 
- Omotiverade medarbetare 
- Realisation av hyllvärmare 
- Horder är legio 
- Bristande ordning och reda 
- Stark optimering av deloperationer 
- Ökande inkurans 
- Avsaknad av mätbara mål 
- Fastlåsta, svårförklarliga mål 
- Svåröverskådlig kostnadsbild 
- Konstanta förseningar 
- Bristande informationstillgänglighet 
- Omfattande reklamationer 
- Missnöjda kunder 
- Dålig leveranssäkerhet 
- Hög andel ställtider 
- Ströbrist 
- Svårt att hitta varor i lager 
- Dåligt uppmärkta paket 
- Produktionsordern kommer alltid försent 
- Stora kvalitetsbrister 

Drag av ovanstående faktorer har observerats vid samtliga MA-diagnoser på sågverk. 

5.2.2 Symptom på brister i företagsledning 

Symptomen på bristande företagsledning kan vara många. Kännetecknande för dem alla är 
att de tyder på att ledningen av företaget fungerar otillfredsställande. Ett företags främsta 
resurs är oftast dess personal, utan vilken produktionen skulle vara omöjlig. Av detta följer 
att företagsledningen måste vara duktig när det gäller att motivera och att leda medarbetar
na. Tron att man kan leda framgångsrika företag utan att ha de anställdas stöd och förtroen
de borde snarast överges. En positiv människosyn och en förmåga att få samtliga att dela 
vissa grundläggande värderingar måste därför ligga i botten. 

O Vad styr företaget? 

Av tradition har sågverksindustrin styrts av skogsbruket genom att råvarusammansättningen 
har varit den faktor som enskilt har haft det största inflytandet. Detta har lett t i l l att utbytes-
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talen har varit oerhört centrala - ju högre utbyte desto duktigare sågverkare. Beslutsunder
lagen var enkla och målformuleringen entydig. I och med att förutsättningarna har förän
drats har situationen försvårats, bl a genom att mer omfattande beslutsunderlag har erfor
drats. Framtagandet av bättre beslutsunderlag har dock inte hållit jämna steg med efterfrå
gan varför den relativa kvaliteten har försämrats. Företagen styrs ofta genom användande 
av mmregler och/eller optimering av deloperationer. Ett exempel på tumregel kan vara att 
fortfarande hänvisa t i l l sågutbytet medan en optimering av deloperation kan exemplifieras 
genom ett alltför enögt fokuserande av ett icke begränsande produktionsavsnitt. (Det har 
sagts att om alla löften om utbytesförbättringar som har motiverat investeringar realiserades 
skulle utbytet förmodligen väl Överstiga 200%.) 

0 Klimatet och förmågan att genomföra förändringar kunde vara bättre 

De svenska sågverksföretagen har varit avvaktande när det gäller att ta t i l l sig nya synsätt 
och att anpassa sin organisation. Detta har lett till att det inom branschen bland annat fmns 
en ovana vid att arbeta i projekt av vad slag det än vara månde. Ovanan vid att delegera, 
engagera och motivera medarbetarna måste angripas på alla nivåer. Inte förrän man har en 
engagerad personal kan man egentligen få en dynamisk organisation av det slag som framti
den kommer att kräva, eller i många fall redan kräver. Förmansrollen kommer som ett 
exempel, i de fall det inte redan har skett, att behöva omprövas i grunden. Det som nu 
observeras är ofta en förmanskår angripen av svår stress och en hemlöshet i sin arbetsroll. 
Stressen orsakar, förutom mer eller mindre svåra personliga problem, även en ineffektivitet 
1 flödet. En stressad människa glömmer lättare vilket kan leda till att en bild av bristande 
lyhördhet uppstår. Felaktigheter påpekas gång efter annan men åtgärdas inte. 

Detta med förmågan att genomföra förändringar är naturligtvis ett mycket omfattande 
problemområde som till stora delar handlar om att förändra attityder, någonting som inte är 
gjort över en natt. Här fordras tålmodigt, målmedvetet och långsiktigt arbete för att nå 
resultat. 

5.3 Orsaker till oönskade effekter 

De oönskade effekterna, eller problemen, som blir följden av ett dåligt fungerande företag 
är vanligen flera till antalet. Dessbättre är de ofta inte olösliga. Svårigheten brukar ligga i 
att beskriva dem på ett objektivt sätt så att de kan åtgärdas så effektivt som möjligt. Detta 
innebär bland annat att man bör avstå från att leta efter syndabockar och i stället koncentre
ra sig på vad som inte fungerar. 

O Marknadsstrategi 

Marknadsstrategin är i vissa fall klart uttalad och är resultatet av noggranna överväganden, 
medan det i andra fall snarast verkar förhålla sig så att företagets agerande på marknaden 
mer är resultatet av smndens ingivelse än av en väl genomtänkt och formulerad strategi. 
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Minimikraven på en marknadsstrategi bör vara att den anger på vilka marknader man avser 
att agera, vilka produkter som där skall marknadsföras och att den har ett mål för vilka 
volymer det skall röra sig om. Vidare skall anges hur man antingen önskar förändra denna 
bild eller hur man skall se t i l l att det rådande läget bibehålls. 

O Felstyrande löneformer 

Löneformerna för de kollektivanställda vid svenska sågverk är ofta upplagda för att stimule
ra till hög produktionsvolym, i såghuset. Om det är såghuset eller något annat produktion
savsnitt som egentligen sätter gränsen för vilken produktionsvolym som kan uppnås har 
man många gånger inte beaktat. Vad produktkvaliteten anbelangar är den oftast inte direkt 
berörd i lönesystemet. Det kan finnas passusar om att kvaliteten icke må sänkas vid ökande 
produktion, men att man mäter kvalitetsutfallet på annat sätt än genom den vanliga sorte
ringen är ovanligt. 

Det fakmm att man genom att överstimulera produktionen i en icke-flaskhals kan få för
ödande konsekvenser för flödet genom sågverket är för den initierade självklart. Här fram
står tydligt behovet av ett förändrat synsätt. 

På tjänstemannasidan finns ofta premier som faller ut om hela företaget går väl, något som i 
och för sig kanske inte alltid ligger inom den enskilde tjänstemannens påverkanssfär, men 
ändå kan verka stimulerande. 

0 Företagets organisation fungerar inte 

Ett företags organisation, alltså inte organisationsschemat utan hur det fungerar i verklig
heten, är naturligtvis något av det allra viktigaste för att få verksamheten att löpa friktions
fritt. Egentligen torde det handla mindre om hur den formella organisationen ser ut än om 
de personer som bemannar den. Att det inte fungerar bra kan bero på ett otal faktorer. Åter
igen gäller att det inte finns några färdiga lösningar, utan man får söka egna vägar. Grund
regler och saker att undvika, såsom andras misstag, finns dock att tillgå som vägledning. 

Plattare organisationer löser många problem medan de ger upphov ti l l andra. Här måste 
såväl förändringen av förmansrollen som ändrade krav på interninformation och styrning tas 
1 beaktande. En platt organisation ställer även andra krav på kompetensnivån än en mer 
hierarkiskt uppbyggd dito. Delegering av krav fordrar delegering av befogenheter. 

Angeläget är återigen att få de anställda att känna engagemang för uppgiften. Detta är inte 
blott en bonus- eller ackordslönefråga, som vissa tycks tro, utan mer utav en företagskulmr-
fråga. 

Om ett företag under en längre tid går dåligt måste man överväga om det inte är fråga om 
bristande ledarskap. En bra ledare skall kunna identifiera såväl styrkor som brister och 
förstärka de förra medan han motverkar de senare. Ledarens uppgift är även att få persona-
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len att arbeta i rätt riktning och med rätt saker. Någon har sagt att "en bra ledare får folk 
att göra som han vill genom att få dem att tro att det de gör är det de verkligen vil l göra". 
En skiftning på chefsposten är inte en patentmedicin, men man kanske alltför ofta drar sig 
för att genomföra vad man uppfattar som drastiska lösningar. Genom att avvakta alltför 
länge ökar risken för att simationen skall bli akut, varefter man i egentlig mening ofta inte 
har något val. Stäm hellre i bäcken än i ån! 

O Företagets affärsidé är inte känd eller är felformulerad 

En av de allra viktigaste grundförutsättningarna för att personalen skall ftingera väl i sina 
befattningar och därmed nå de uppsatta målen är att den har kännedom om företagets affärs
idé. Saknas kännedom om de mål och metoder som företaget har för att tjäna pengar fmns 
det risk för att man agerar felaktigt. 

Figur 5.2. Att beskriva läget och peka ut riktningen är företagsledningens uppgift. 

Det förefaller vara allmänt förekommande att företagets affärsidé antingen inte alls är känd 
eller att den är uppenbart missförstådd. Med tanke på de ansträngningar som trots allt läggs 
ned på att få affärsidéerna väl kända är detta beklämmande. Troliga anledningar t i l l att det 
förhåller sig på det här sättet är att resonemangen rörande affärsidén är för fjärran från den 
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dagliga verksamheten. Man ser inga möjligheter att påverka eller att beskrivningarna sker 
med sådana ord att de anställda får svårt att förstå vad som avses. En affärsidé bör vara 
okomplicerad, men ej banal. Helst skall också anges hur man avser att uppnå de mål som 
affärsidén anger. 

O Mätbara mål för företagets verksamhet saknas 

Väl formulerade, relevanta och uppnåeliga mål krävs för att ett företag skall kunna fås att 
fungera väl och nå framgång. 

Primärt handlar det om att bestämma vad som skall mätas och hur det skall mätas. Vid 
valet av vad som skall mätas måste övervägas hur dessa mätetal styr 

Även här ser man ofta att målen är satta på ett sådant sätt att de antingen inte är mätbara 
eller att de anställda upplever sig ha ingen eller ringa möjlighet att påverka utfallet. Ett i 
och för sig mätbart mål som aldrig följs upp är inte heller bra. 

Anslags t Q [/la. 

Figur 5.3. Att översätta rämabilitetsmålet till ett för operationen relevant och påverknings-
bart mål är alla gånger inte så lätt. För att räntabilitesmålet skall bli meningsfullt är detta 
nödvändigt. 

Man bör även beakta att företagsledningens trovärdighet antagligen kommer att ifrågasättas 
om man alltför snabbt byter ut gamla, traditionella mål mot nya, sågverksfrämmande 
sådana. Om man ena dagen sätter utbytet i högsätet för att dagen därpå enbart fokusera på 
genomflödet kommer personalen antagligen att reagera negativt. 
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0 De anställda vet inte vad som händer utanför företaget 

Hur väl företaget de facto klarar sig i förhållande till konkurrenterna och hur de anställda 
upplever att det förhåller sig kan bero på olika saker. En faktor, som är nog så viktig och 
som knyter an till flera problemområden, är interninformationen. I vissa stycken tycks man 
prioritera information om tillsättande av ny chefssekreterare och glömma bort uppgifter om 
hur verksamheten löper. 

Ett något så när kompakt veckoblad med företagsinformation bör utgöra en miniminivå för 
informationsspridningen inom företaget. Det behöver inte vara så layoutmässigt eller redak
tionellt högtstående. Huvudsaken är att informationen rent fysiskt når ut t i l l de anställda 
samt att den läses och förstås. En uppfattning som har framkommit under arbetenas genom
förande är den att det alltid verkar efterfrågas mer information än vad som ges. De an
ställda tycks alltså i gemen vara mer intresserade än vad man tidigare har trott. En enkel 
åtgärd kan vara prenumeration på någon branschtidning till de olika matsalarna. 

Företaget utvecklar sig dels i förhållande t i l l konkurrenterna, dels i förhållande till sig 
självt. Oftast mäter man i första hand sin utveckling i förhållande t i l l konkurrenterna, vilket 
1 och för sig är relevant då det är dessa som man i första hand skall klå. Å andra sidan är 
det av intresse att avläsa hur förändringar har påverkat verksamheten inom företaget. Ett 
större intresse för hur olika företeelser utvecklar sig över tiden skulle med säkerhet bidra 
ti l l att alstra bättre besluts- och jämförelseunderlag. 

Hur företaget utvecklar sig i förhållande till konkurrenterna kan man, i alla fall delvis, 
tycka vara en rent subjektiv fråga, vilket det också är. Emellertid förhåller det sig så att 
framgång föder framgång och att det är angeläget att delge medarbetarna en känsla av att 
företaget lyckas väl, i de fall det är befogat. 

O Beroende av alltför få personer 

Den typiska bilden förefaller vara den att vissa nyckelbefattningar såsom produktionsplane
ring är svåra att upprätthålla en dubbel kompetens på. På kollektivsidan är läget nu på väg 
att bli bättre genom att arbetsväxlingen utvecklas vidare och ökar i omfång. Det kärvare 
bemanningsläget med allt färre anställda ute i produktionen, å andra sidan, gör saken svåra
re. Summan av faktorerna torde, trots allt, vara positiv. Kraven på utbildning ökar dock 
ständigt. Se vidare nästa punkt. 

O Utbildningsplaneringen fungerar inte eller saknas 

Den typiska bilden är att man från personalsidan efterfrågar mer utbildning, utan att man 
för den sakens skull vet vilken slags utbildning det är tal om. "Ja, nånting åt datahållet vore 
nog bra". Från företagshåll är inställningarna varierande från "vi godkänner alla ansök
ningar som kan motiveras" till en mer njugg inställning där man snarast betraktar utbildning 
som någon slags belöning. 
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Formellt upprättade och genomförda utvecklings- och utbildningsplaner vore förmodligen 
ett gott bidrag ti l l att få det hela att fungera bättre. Det förhåller sig förmodligen så att 
utbildningsinsatserna generellt sett understiger de verkliga behoven, även om man tillämpar 
en ganska så snål behovsbeskrivning. Detta har sin upprinnelse i att maskiner och utrust
ningar blir alltmer komplicerade att handha samtidigt som ökade krav ställs på produktkva
litet, genomflöde med mera. Utbildningen har även, förutom att ge nya kunskaper och 
färdigheter, en motiverande inverkan genom att medarbetaren som utsätts för utbildnings
insatser vanligen känner sig uppmärksammad och uppskattad. 

O För- och efterkalkyler finns inte eller brister 

Många företag arbetar med förkalkyler och har då som grund för detta ett eller annat såg-
simuleringsprogram. Få, om några, sågverksföretag gör i dag efterkalkyler. Detta är en 
uttalad brist då en förkalkyl som aldrig följs upp av en efterkalkyl är högst osäker. Att inte 
veta vad man egentligen tjänar sina pengar på, eller var de stora förlusterna uppstår, kan i 
längden inte duga. Som exempel kan nämnas att en förändring av kundstrukturen namrligt-
vis måste bygga på någon slags kunskap om vilka kunder som är lönsamma, men hur görs 
det om man aldrig efterkalkylerar? 

O Rutiner för att se Över företagets sortiment brister eller saknas 

Regelrätt översyn av produktsortimentet blir allt vanligare. Uppdelning av produktsortimen
tet mellan olika verk inom samma företag kan ses som ett tecken på detta. En viss speciali
sering kan även ske genom att man är mer sparsmakad då det rör de produkter som man 
tillverkar. Skall man verkligen tillfredsställa kundens alla behov? Svaret på denna fråga är 
antagligen att det helt och hållet beror på vad det kostar. 

För att man skall kunna få dessa rutiner att fungera på ett smidigt sätt krävs att man utfor
mar rutiner, rutiner som görs så smidiga att de det inte finns risk för att man avvaktar allt
för länge med att vidta åtgärder. 

O Ryckig eller bristande produktionsplaneringen 

Produktionsplaneringen är en hörnsten i det väl ftingerande företaget. Generellt är det svårt 
att svara på hur bra planeringen görs, men ett tecken på att planeringen är bra torde vara att 
den sällan spricker helt och hållet. Det kan, i och för sig, vara i enlighet med intentionerna 
att hela tiden genomföra omplaneringar, men ett sådant system torde vara förenat med stora 
svårigheter. 

Det är en fördel om detaljplaneringen kan delegeras ti l l arbetsledar- eller operatörnivå då 
man där förmodligen har den bästa överblicken. Så sker också i en ökande omfattning, men 
kanske inte alla gånger i tillräcklig utsträckning. Att ansvaret ej heller kopplas med tillräck
liga befogenheter är också ofta förekommande. 
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Figur 5.4. Hög kvalitet på arbetsordern krävs för att arbetet skall bli rätt utfört. Många av 
felen i produktionen härrör från felaktiga underlag. 

En produktionsorder skall vara enkel och lättfattlig. Det finns olika system för överföring 
av dessa order allt ifrån avancerade datasystem där produktionsplaneringen ingår som en 
modul i det sågadministrativa systemet till enklare lappsystem. 

O Otillräcklig ordning och reda 

Det kan konstateras att ordningssinnet är olika väl utvecklat från företag till företag och 
från person ti l l person. Avsikten är inte att upprätthålla en preussisk ordning i sig utan att 
få till stånd rutiner för städning, arkivering med mera så att produktionen inte blir lidande. 
De tidigare ofta förekommande hustomtarna vars uppgifter vanligen inbegrep städning är i 
de allra flesta fallen bortrationaliserade. 

Figur 5.5. Städa! 
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O Kundstrukturen är skev 

Ett sågverksföretag som har lönsamma kunder för allt man producerar och en kundstruktur 
där kunderna kompletterar varandra torde vara något av ett idealtillstånd. Detta idealtill
stånd har hittills endast uppnåtts av få om ens några sågverksföretag, detta givet att man 
beaktar problemet över en hel konjunkturcykel. Varför förhåller det sig då på detta sätt? 

En av anledningarna kan vara att man har svårt att bedöma olika kunders lönsamhet efter
som kalkylunderlagen är bristande. En annan orsak kan vara att man som sågverksföretag 
ser sig som en av nöden ganska passiv aktör vilket kan bottna i att man producerar stan
dardvaror och är en relativt liten aktör på marknaden. 

Detta eventuella fakmm får dock inte tas som intäkt för att inte göra någonting åt saken. 
Det finns alltid någon åtgärd som kan vidtas i riktning mot en lämpligare kundstrukmr. 

O Rutiner för att se över företagets kundgrupp finns ej 

De allra flesta studerade företag saknade regelrätta rutiner för att se över sin kundgrupp. 
Flera företag har emellertid börjat att vidta mått och steg i avsikt att aktivt styra samman
sättningen på sin kundgrupp. Detta är ett förhållandevis nytt grepp som kan innebära stora 
fördelar för sågverken om man kan genomföra förändringarna under gynnsamma marknads
betingelser d v s främst när utbudet understiger efterfrågan. 

O Kundernas grad av uppbundenhet är otillfredsställande 

Sågade trävaror av standardsnitt (bulk) är en vara av ungefär samma slag som kaffe eller 
vete. De olika producenterna tillverkar i stort samma produkter, men köparna har i vissa 
fall preferenser för ett eller annat producentområde. Den normala bilden är därför den att 
om företaget inte tillverkar några specialprodukter så har dess kunder normalt sett relativt 
lätt att byta leverantör. Dock kan uppbundenhet råda på grund av leverantörens förmåga att 
erbjuda stora kvantiteter. Produktbegreppet bör härvidlag ses något vidare än vad som är 
normalt och förutom dimension, kvalitet och fiiktkvot även inbegripa emballage, leverans
form med mera. 

O Anpassning av råvaruanskaffningen till försäljningen av trävaror sker ej 

Den allmänna bilden verkar vara att det dels finns oerhört mycket kvar att göra inom detta 
område, dels att utvecklingen verkar vara på väg åt rätt håll. De flesta företag arbetar i dag 
med någon slags anpassning av timret, antingen genom att man apterar mot speciella pro
dukter i sina egna rotposter eller att man går ut med en företags- eller verksspecifik timmer
prislista. 
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O Timmerspecifikationerna är inte tillräckligt genomtänkta 

Timmerspecifikationernas sofistikeringsgrad varierar högst avsevärt, detta dels beroende på 
de olika förutsättningarna och ambitionerna för en aktiv styrning, dels beroende av de olika 
företagens faktiska behov. Ett företag som baserar större delen av sin försäljning på prog
noser är antagligen mer betjänt av stabilitet i inflödet än stor styrbarhet och detaljerings-
grad. De flesta sågverken har klara önskemål vad rör timmerkurvan, d v s timrets diameter
fördelning. Då det gäller längdfördelningen brukar det röra sig om önskemål i enstaka 
sågklasser. 

O Kunskapen om kundernas syn på trävarorna förs inte bakåt i organisationen 

Reklamationer och, i förekommande fall, beröm staimar ofta på säljsidan eller ute i juster-
verket och förs ej bakåt i kedjan. I de fall uppfattningarna förs vidare avtar signalstyrkan i 
riktning mot skogen så att barkavdelningen är den avdelning på sågverket som normalt sett 
vet minst. 

Denna typ av information ar vanligen mycket efterfrågad ute på avdelningarna. Det är 
mycket lättare att göra ett bra arbete om man vet vilka preferenser kunderna har. 

O Kunskapen om vilka krav som kunderna ställer på produkten brister och/eller är 
inte allmänt spridd 

Kunderna ställer allt högre och mer detaljerade krav på de varor man köper. 

Personal som inte arbetar vid marknadsavdelningen eller motsvarande är vanligen rätt så 
säker på att marknadsavdelningen vet snart sagt allt medan marknadsavdelningen ofta er
känner sig vara dåligt orienterad om kundernas krav. Detta senare förhållande bottnar i alla 
fall delvis i de många mellanleden ute på marknaden. 

Allt fler företag inrättar nu funktioner som teknisk kundtjänst för att komma ti l l rätta med 
detta problem. Då dessa funktioner är tämligen nya har ännu ej något samlat omdöme om 
hur pass bra de fungerar kunnat ställas upp. 

O Bristande styrning av intransporten av timmer 

Det förefaller som det mer sällan än ofta förekommer en från sågverkets sida aktiv styrning 
av intransporten av timmer. Trenden förefaller dock vara att omfattningen på styrningen 
ökar. Mer detaljerade leveransplaner är ett steg i denna riktning. 
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Figur 5.6. Timmerflödet är som att vända upp och ner på en ketchupflaska, först kommer 
ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer allting. 

O Samarbete med de viktigaste råvaruleverantörerna 

Bland de integrerade sågverksföretagen, det vill säga de som ingår i massapapperskoncer-
ner, tycks nu bilden vara den att man i de flesta fall har ett relativt bra samarbete med den 
egna skogsavdelningen. Detta verkar ha förändrat sig t i l l det bättre bara under de senare 
åren. Tidigare förekommande avarter som att skogsavdelningen medvetet eller omedvetet 
gynnat externa kunder, plockat ut specialsortiment med mera, verkar dessbättre ha gått 
tillbaka i omfattning. 

0 Information om förändringar på marknaden når sågverket alltför sent 

1 de företag som har egna försäljningsbolag ute på den europeiska kontinenten är uppfatt
ningen ofta den att man får goda indikationer om svängningar i efterfrågebilden. 

För andra typer av företag som mestadels arbetar genom agenter eller liknande blir 
informationen naturligtvis sämre. 

O Företagets beställningsrutin till leverantörerna av förbrukningsmaterial och 
reservdelar fungerar inte 

De beställningsrutiner som man har baseras ofta på beställningspunkter. Brister rutinerna 
kommer detta antagligen att leda till uppbyggnad av perifera akutlager, ofta av "skrubb
typ". Intrycket är att beställningspunkterna är låga, kanske till och med alltför låga då man 
ofta får brister på rena förbrukningsartiklar. Lagerhållningen för reservdelar och förbruk-
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ningsmaterial måste analyseras utifrån fler utgångspunkter än ren kapitalbindning. Bristande 
tillgänglighet på reservdelar och förbrukningsmaterial får i förlängningen konsekvenser för 
kvaliteten och storleken på flödet. 

O Företaget arbetar inte aktivt med att minska lagrens storlek 

Många av de aktuella företagen har tidigare varit inbegripna i lagerreduktionsarbete under 
kapitalrationaliseringens fanor. Några egentliga MA-inriktade lagerminskningar hade ej 
tidigare anträtts. 

Lagrens storlek uppfattas inte alltid som besvärande, även om så borde vara fallet. I stället 
ser man stora lager som garderingar för osäkerheter. Det är också ofta bekvämt att ha stora 
lager. Ett stort, välsorterat fårdigvarulager ger möjlighet att effekmera snart sagt varje 
kundönskemål på stående fot. Ett välfyllt timmerlager signalerar oberoende av skogen. 

O Driftstörningar inverkar menligt på produktionen 

Produktionsstopp på grund av störningar i maskiner och kringutrustrningar är ett vanligt 
inslag i verksamheten. Hur pass omfattande dessa störningar egentligen är är svårt att upp
skatta då stopptidsregistreringen vanligen inte sker på ett ensartat sätt. Det finns även skäl 
att anta att inrapporteringen vanligen är behäftad med större eller mindre felaktigheter. Som 
exempel kan nämnas bristande detaljeringsgrad (svårt att utläsa varför felet uppstår) samt 
alltför få felkoder vilket leder till att fel felkod används i brist på bättre. 

Här måste namrligtvis avvägas vilken detaljeringsgrad som är att föredra. Rapporteringen 
är ju inget självändamål. 

5.4 Låsningar 

Bland de ti l l synes helt vitt skilda problem som varje sågverk upplever finns klara grund
läggande orsak och verkan samband. Av de MA-diagnoser som Trätek har utfört kan man 
dra slutsatsen att sågverken hamnar i liknande typ av problem eftersom de har liknande 
beslutsprocesser och liknande förutsättningar. Til l synes enkla problem som blånadsskador i 
lagren, ströbrist för ströläggaren, bristande truckkapacitet, stor andel ilorders, leveransför
seningar o s v uppträder på nästan vartenda sågverk. 

Av erfarenhet har de flesta sågverk kommit fram till en grundläggande beslutsregel liknan
de: högt materialutnyttjande ur varje enskild stock samt högt kapacitetsutnyttjande på såg-
linjen ger hög lönsamhet för företaget. Beslutsregeln bygger på ett antal antaganden, bl a att 
sågverket måste köpa skogfallande timmer, att sågverket måste få fram så mycket trävaror 
som möjligt ur den fina råvaran som växt i hundra år, att sågverket måste utnyttja den dyra 
såglinjen så mycket som möjligt o s v . Sågverkets omvärld förändras hela tiden - nya krav 
gör sig gällande. Numera skall sågverket dessutom vara lyhört mot kundens krav, kunna 
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leverera snabbt och ha låga lager, förutom att förädla den svenska skogen. Nya beslutsreg
ler läggs till de gamla. Ofta går de nya beslutsreglerna stick i stäv mot vad som tidigare var 
riktigt. Resultatet blir en hel rad oönskade effekter. Man klarar kanske kraven men på be
kostnad av något annat. 

För att verkligen komma åt till synes enkla problem som blånadsskador och ströbrist måste 
man utröna grundorsakerna till dem. Bristande konsekvens i fattade beslut leder till allsköns 
problem. Det är namrligtvis ingen företagsledning som vill ha blånadsskador, det finns 
ingen företagsledning som vill ha ströbrist o s v , men ändå uppträder denna typ av problem 
på så gott som samtliga av de 10 smderade sågverken. Ofta är ordergivningen motsägande: 
företaget skall ha små lager, högt kapacitetsutnyttjande, högt materialutnyttjande samtidigt 
som man skall vara kundanpassad. Denna typ av ordergivning ger ofta upphov till förvir
ring och problem i företaget. 

Anledning t i l l att sågverken ofta hamnar i denna typ av problem är att företagen sitter fast i 
olika typer av konflikter. För det första har man inte formulerat konflikten för sig och för 
det andra har man svårt att hantera den. Personer inom företaget upplever ofta att det är 
flera krafter som drar åt olika håll. 

Vi har valt att formulera sågverkens problem som en rad konflikter. Antingen befinner sig 
sågverket i konflikten, har tagit sig ur konflikten eller så hamnar sågverket i beskriven 
konflikt. Här nedan följer en uppställning av de konflikter som har formulerats i MA-diag
nossammanhang. Konflikterna presenteras enligt en bestämd mall (Goldratt) vilken visas i 
figur 5.7. 

När ordet konflikt används i detta stycke syftar det inte på konflikt mellan personer, utan 
konflikt mellan olika sätt att uppnå lönsamhet. Dessa konflikter som företag befinner sig i 
leder dock ofta t i l l konflikter mellan människor eller konflikter mellan grupper av mäimi-
skor trots att de härrör från omvärldsfaktorer som alla kan konstatera existerar. 

Ena sidans argument^ < — ^ Vad ena sidan v i l l ^ 

Det gemensamma intresset 
Vad man vill uppnå J ^ Konflikt 

Andra sidans argument) < — ^ a d andra sidan vilT^ 

Figur 5.7. En konflikt kan beskrivas med denna modell. Båda sidor av konflikten har ett 
intresse av att lösa konflikten, så länge som det finns ett gemensamt mål. 

Anledningen till att olika företag befinner sig i olika konflikter är att företagen har olika 
förutsättningar och att omvärldsfaktorerna har olika påverkan. Förmågan att påverka 
förutsättningarna och styrkebalansen i de omvärldsfaktorer som påverkar företaget avgör 
vilken konflikt företaget hamnar i (figur 5.8). 



52 

nöjda kunder 
leveransservice 
konjunkturen 
segmentering 
företagsprofil < 

konjunkturen 
teknisk utveckling 

produktivitet 
kvalitetssäkring 

Lönsamhet 
Intäkter - Kostnader 

Tillgångar 

f ^agervolymer 
räntan 

avskrivningstid 
^byggkostnader 

Figur 5.8. En schematisk bild av olika omvärldsfaktorers inverkan på lönsamheten. 

Utifrån utförda MA-diagnoser och med hjälp av Fredrik Cederqvist, Arcono och Peter 
Sondelius, Korsnäs, har vi kunnat formulera de konflikter som sågverken upplever. I kapi
tel 6 redovisas en handlingsplan för hur man kan agera för att lösa dessa konflikter. Vilken 
lösning man väljer är mycket upp ti l l vart och ett av de enskilda sågverken. Kom ihåg, det 
finns alltid flera lösningar. Den stora poängen ligger i att formulera konflikten. 

Om beskrivna konflikter inte känns igen, försök då formulera den konflikt som ert sågverk 
befimier sig i . 

5.4.1 Låsningar som uppstår när produktionsorientering får råda 

Sågverken har levt i en värld där man känt det vara svårt att påverka färdigvarupriset och 
där man känt det vara svårt att påverka råvarupriset. Mellan färdigvarupriset och råvarupri
set har sågverket varit inklämt. Det handlingsutrymme man har haft har gällt den egna 
produktionen. För att förbättra lönsamheten har sågverket slitits emellan å ena sidan högt 
utbyte och å andra sidan hög produktivitet. I figur 5.9 beskrivs varför dessa två medel att 
nå hög lönsamhet står i konflikt. 

Hög lönsamhet 

Strävan efter hög 
produktivitet 

Leder t i l l : Få bitar ur stock 
och hög volym per bit 

Konflikt 

Strävan efter högt 
materialutnyttjande 

Leder t i l l : Många bitar ur 
stock och liten volym per bit 

Figur 5.9. Konflikt I. Högt materialutnyttjande står i konflikt med hög produktivitet. Få 
bitar med hög volym är ju motsatsen till många bitar med liten volym. 



53 

De flesta sågverk löser konflikten genom att optimera verksamheten, d v s man söker en 
kompromisslösning. Med hjälp av sågsimuleringsprogram och erfarenhet har man hittat en 
medelväg där verksamheten fungerar bra. En orsak ti l l att man ofta lyckas väl med att hitta 
den gyllene medelvägen är att båda sidor av konflikten "ägs" av samma grupp, nämligen 
produktionsavdelningen. Konflikten finns dock oftast kvar i de flesta svenska sågverk. Man 
kan inte enbart fatta beslut som leder till hög produktivitet obeaktat utbytet, likväl som man 
inte ensidigt kan titta på materialutnyttjandet utan att ta hänsyn till produktiviteten. 

5.4.2 Låsningar som uppstår vid ökad kundorientering 

Vid utförda MA-diagnoser har vi konstaterat att de flesta sågverk befinner sig i konflikt I I 
och I I I (se nedan). Dessa konflikter är svårare att hantera eftersom olika avdelningar repre
senterar de olika sidorna av konflikten. Dessa båda konflikter kan leda ti l l att produktion
savdelningen står i konflikt med försäljningsavdelningen. Möjligheterna att hitta bra lös
ningar på konflikterna minskar om man låter de gå så långt som till att personkonflikt upps
tår. 

Hög lönsamhet 

Sträva mot kundanpass
ning av den sågade varans 
geometri och kvalitet ^ 

Sträva efter högt 
materialutnyttjande 

Leder t i l l : Fatta beslut 
om sågning på enskild 
produktnivå 

Konflikt 

Leder t i l l : Fatta beslut 
om sågning på stock 
eller stockmixnivå 

Figur 5.10 Konflikt IL "Såga det som är sålt eller sälja det som är sågat, det är frågan ". 

Denna konflikt bottnar i att kunderna endast önskar köpa de trävaror de har behov av i de 
mängder de önskar. Sågverken däremot önskar finna avsättning för allt som faller ur det 
timmer de handlat in. Ett vanligt sätt att resonera är att: kunden inte skall bekymra sig om 
vilka problem sågverket har för att klara av kundens beställningar, likväl som sågverket inte 
skall bekymra sig över hur kunderna löser sina råvaruleveransproblem. Detta sätt att reso
nera leder inte t i l l någon konstruktiv lösning på konflikten. Konflikten existerar och leder 
till problem både hos kunderna som hos sågverken. 

Sågverket kan genom att hörsamma kundernas krav få bättre betalt för varan, vilket kan 
förbättra lönsamheten. Men, om sågverket ensidigt producerar det kunderna efterfrågar 
skulle materialförbrukningen öka, vilket kan försämra lönsamheten. Sågverket måste på 
något sätt komma ur detta dilemma. Om sågverket inte hörsammar kundernas krav riskerar 
man i det långa loppet minskad efterfrågan på sågade trävaror. 
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Konflikt I I I liknar i mångt och mycket konflikt I I men i denna lägger kunderna till kravet på 
leveransservice. Så här kan konflikt I I I beskrivas. 

Sträva mot att få nöjda kunder 
genom att ha god leverans
service, vilket innebär leve
rans av en viss vara av en 

^^x'^volym vid en viss tidpunkt ^ 

^ H ö g lönsamhet^ 

Sträva mot att ha högt 
materialutnyttjande och 
sträva mot att ha hög 
produktivitet 

/Leder t i l l : "tvångssågning" 
d v s sågning ur brett diameter
spann och/eller forcering av 
orden i flödet, omprioriteringar 
och dylikt 

Konflikt 

Leder t i l l : sågning i 
smala diameterspann 
och få störningar i 
produktionen 

Figur 5.11 Av tradition har sågverkens leveransprecision varit dålig. I takt med att gapet 
mellan andra materialleverantörers och sågverkens leveransservice ökar, accentueras 
konflikten. 

Även i denna konflikt representeras den ena sidan av konflikten av försäljningsavdelningen 
och den andra sidan av konflikten av produktionsavdelningen. Vanligt är att produktions
sidans argument är mer välunderbyggda än försäljningsavdelningens argument eftersom 
uppföljningssystem för produktivitet och utbyte är väl utbyggda. Uppföljningssystem för att 
följa leveransservicen är däremot ytterst sällsynt. I de 10 utförda MA-diagnoserna mätte 
inget av sågverken leveransservicen. Denna sida av konflikten blir därför svag. Gjorda 
"tvångssågningar" uppfattas därför som en kostnad, trots att de i rätt simation kan vara 
väldigt lönsamma, eftersom de borgar för god leveransservice. 

5.4.3 Låsningar som uppstår vid krav på lägre kapitalbindning 

Konflikt IV är en konflikt som sågverken än så länge endast har snuddat vid. Den uppkom
mer först när kravet på låg kapitalbindning blir så högt att störningar i produktionen upp
kommer. Vid de utförda MA-diagnoserna upplevde inget av sågverken den här konflikten. 
Däremot såg vi effekterna av att kravet på låg kapitalbindning är svagt i företagen, vilket 
gör att denna sidas argument inte fungerar som en motverkande kraft mot alltför stora la
ger. 
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Krav på låg ] ̂  f Leder t i l l : små lager och 
kapitalbindning , , korta serier 

Qiög lönsamhet ^ Konflikt 

Krav på högt kapa
citetsutnyttjande 

Leder til l : stora lager och 
långa serier 

Figur 5.12. Konflikt IV. För att ha högt kapacitetsutnyttjande måste företaget ha mycket 
varor i lager inför bearbetning och köra långa serier, vilket står i motsats till effekterna av 
låg kapitalbindning som är korta serier och små lager. 

Anläggningarna i ett sågverk är dyra investeringar som man vill utnyttja så mycket som 
möjligt. Om företaget har krav på högt kapacitetsutnyttjande på alla avdelningar förutsätter 
detta stora lager, vilket är detsamma som hög kapitalbindning. För att erhålla hög kapita
lomsättningshastighet krävs däremot låga lager, vilket står i motsats till effekterna av krav 
på högt kapacitetsutnyttjande. 

Vid de utförda MA-diagnoserna ställs en fråga rörande om materialbrister ofta uppstår. I 
samtliga 10 fall där operatörer från alla avdelningar tillfrågades, har ingen operatör svarat 
att de har upplevt att verksamheten stannat p g a att det inte finns något att såga, torka eller 
justera. Detta tyder på att sågverken fyller sitt materialflöde så till den grad att högt kapaci
tetsutnyttjande alltid kan erhållas. Kraven på korta serier har heller inte gjort sig gällande. 
Produktivitetsgrundande faktorer är avgörande vid val av serielängd, vilket ofta driver upp 
serielängderna. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att krafterna för högt kapacitetsutnyttjande är mycket 
starkare än krafterna för låg kapitalbindning. Av bl a denna anledning är 90 dagars genom
loppstid från timmer till utleverans av sågad vara en accepterad nivå för sågverkens kapital
bindning. 

5.4.4 Lösningarna på låsningarna 

Om företaget lyckas lösa den konflikt som företaget befinner sig i erhålls en radikal förbät
tring av lönsamheten. Konflikten i sig är tärande på verksamheten och hindrar företaget 
från att tjäna mer pengar. 

Första steget i att finna lösningen på konflikten har man tagit i och med att man har formu
lerat själva konflikten. Alla inblandade kan då se och förstå båda sidornas argument. Kon
flikten blir uppenbar och sporrar människor till att söka lösningar. Det finns alltid många 
lösningar på en upprunnen konflikt, minst lika många som det finns inblandade människor. 
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Lösningen hittar man genom att ifrågasätta de antaganden som konflikten bottnar i (pilarna i 
konfliktbilden). Om något eller några av antagandena visar sig felaktiga löses konflikten. 

Att söka en kompromisslösning mellan de olika sidorna leder ofta inte till något gott resul
tat. Konflikten består och företaget kommer att hoppa mellan de olika sidorna, vilket i det 
långa loppet tär på verksamheten. 

Vi l l man lösa konflikterna måste man vara beredd att ifrågasätta gamla sanningar. Man 
måste slakta heliga kor för att komma vidare. 

6 ÅTGÄRDER FOR BÄTTRE FLODEN 

Alla företag måste utgå från sina egna förutsättningar när de skall förbättra sitt materialflö
de. Alla åtgärder vidtages i befmflig strukmr. Vid de MA-diagnoser Trätek har utfört har vi 
föreslagit en rad åtgärder för bättre flöden. Vi har sett att sågverken sinsemellan har ganska 
likartade problem. En hel del av åtgärdsförslagen återkommer därför, men prioriteringsord
ningen skiljer. Här följer en rad åtgärdsförslag för hur man kan erhålla snabbare och bättre 
materialflöden i sågverk. Vissa av åtgärderna är utprovade i företagen, andra är åtgärder 
som vi skulle vilja se prövas. 

Åtgärderna följer grundstrategin. 

1 Öka genomflödet, d v s i den takt företaget tjänar pengar 
2 Gör om lager (tillgångar) till genomflöde så snabbt som möjligt 
3 Minska kostnaderna för att göra om lager till genomflöde 

När det gäller en del av åtgärdsförslagen är det frågan om tekniska traditionella lösningar. 
Utförligare beskrivningar av dessa kan fås genom Träteks rapportserie. MA-åtgärderna 
beskrivs utförligt i denna rapport. 

o 

6.1 Åtgärder på strategisk nivå 

Logistik är någonting som skall angripas på alla nivåer i företaget. Det gemensamma syn
sättet måste, för att få god effekt, genomsyra verksamheten på alla nivåer. Företagsled
ningen måste dock ta det övergripande ansvaret för att mål formuleras och kommuniceras 
på ett sådant sätt att de önskade effekterna uppnås. Formuleringen av målen och affärs
idéerna är en process vid vilken man bör lägga stor möda, då dessa skall beskriva målet för 
och det sätt på vilket man vill arbeta. 
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6 . L I Affärsidé, mål och information 

O Affärsidé 

En affärsidé uttrycker det sätt på vilket företaget söker skapa uthållig lönsamhet. De 
huvudkomponenter som affärsidén består av är den nisch i omgivningen som företaget 
agerar inom, de produkter som erbjuds nischen samt de resurser och interna förhål
landen iföretaget med vilkas hjälp detta åstadkoms 

För ett sågverksföretag kan affärsidén vara någonting i stil med "Trästocka Såg AB skall 
med hjälp av sin högproduktiva såganläggning och kunniga personal producera konstruk
tionsvirke och avsätta detta, främst till bygghandlare i närområdet." 

Företagets affärsidé skall vara enkel, lättfattlig och relevant. Helst skall den också mer eller 
mindre direkt gå att applicera på det dagliga arbetet. Går detta inte måste den enkelt kunna 
översättas så att alla medarbetare förstår hur de skall kunna bidra till helheten. I ovanståen
de fall har produktiviteten betonats varför det till stor del bör handla om att hålla en hög 
produktionsvolym. Marknadsnischen, byggvaruhandlare i närområdet, framgår i klartext. 
Detta får namrligtvis konsekvenser för hur man skall utforma det dagliga arbetet, då som 
exempel hur man prioriterar olika insatser. I föreliggande fall blir antagligen följden att 
man väljer produktivitetsförbättrande åtgärder före ytfmishförbättringar. 

O Mål 

"Vi skall tjäna pengar' 

Alla företag har eller bör ha ett grundläggande mål vilket är att maximera vinsten. Alla 
andra mål är underordnade detta övergripande mål. 

Målen bör vara sådana att de är påverkbara och möjliga att direkt, eller indirekt, applicera 
på den enskilde medarbetarens dagliga göromål. Är de inte det måste de antingen formas 
om eller på något sätt översättas. (Ett avkastningskrav på det arbetande kapitalet kan vara 
svårt att direkt översätta till arbetet vid ströläggaren.) 

Ett uppsatt mål måste vara uppnåeligt. Mål som mer betraktas som strävanden är inga 
egentliga mål. Målet kan preciseras kvantitativt och/eller kvalitativt, exempelvis "hälften av 
vår produktion skall nå kunderna fyra dagar efter avrop". 

Vägen till målet är i sig ointressant. Det skall inte ha någon betydelse hur man når målet, 
bara man kommer dit och inte förbryter sig mot de regler, lagar, förordningar och andra 
begränsningar som finns. 

Sätter man upp flera mål får de inte stå i direkt konflikt med varandra. Ett avskräckande 
exempel kan vara företaget som har som mål "att producera direkt mot kundorder med 
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högsta sågutbyte". Vilket av målen är det primära? Eftersträvar man ett högt sågutbyte så 
får man antagligen lov att finna sig i att producera stora mängder varor mot lager. Skall 
man å andra sidan tillverka direkt mot kundorder får man sannolikt låta utbytet stryka på 
foten. 

Vid projektarbete bör man hellre sätta många delmål med korta intervaller än ett stort häg
rande mål som skall uppnås om ganska så lång tid. Vid varje tidpunkt då ett mål skall vara 
uppnått skall man antingen konstatera att målet är uppnått eller så skall man tillkännage att 
det ej har uppnåtts och analysera varför så ej har skett så att man undviker att upprepa 
samma misstag. 

O Information 

'Information svarar på frågor' 

Lika viktigt som att formulera affärsidé och mål för företaget, är det att informera de an
ställda om dem. Har inte alla tagit del av och förstått affärsidén och målet är det inte 
mycket bevänt med att ha dem. Informationen bör vara såväl skriftlig som muntlig och 
konstant upprepas. Förutom att informera om själva affärsidén och målet skall också perso
nalen informeras om hur väl man lyckas leva upp till dem, orsaker t i l l varför man lyckats så 
bra respektive misslyckats. Här bör man från företagsledningens sida också ange hur man 
ämnar nå de mål som finns i affärsidén. 

Information till de anställda om omvärlden är inte lika självklar, men en nog så viktig del. 
Identifiera konkurrenter och redovisa hur företaget utvecklas i förhållande till dem, samt 
orsaker därtill. Redovisa även vad som händer på den tekniska utvecklingsfronten. Tala om 
att man ligger i täten och att man klarar sig bra med befintlig utrustning eller att man halkar 
efter och att man av detta skäl måste modernisera vissa avsnitt. 

Att underlåta att informera kan visa sig vara ödesdigert. Är inte personalen rätt informerad 
uppstår lätt ryktesspridning, missuppfattningar och oro. Det är alltså av strategisk betydelse 
att man dels informerar personalen om interna och externa frågor, dels håller sig informe
rad om personalens behov av och synpunkter på den information som lämnas. 

qruncfei 

Figur 6.1. Med rätt information når man dit man vill! 
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6.1.2 Marknad, råvara 

"Marknaden är som den är. och styr hela vår verksamhet 

Ett företag är aldrig helt i händerna på marknaden utan har alltid större eller mindre möjlig
heter att påverka sin situation. Det kan här vara på sin plats att påmiima om att det lär vara 
bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. I tider av underutbud av trävaror bör man 
passa på tillfället att på bästa sätt anpassa marknaden till sina förutsättningar. 

Företaget har ett antal val vad gäller vilka marknader man i första hand avser att arbeta med 
samt hur man tänker sig att sälja sina produkter. Skall det främst ske genom mellanhänder 
eller avser man att arbeta direkt? Skall man ha egna marknadsbolag eller finner man det 
lämpligt att samarbeta med andra företag? 

Den tillgängliga råvaran bestämmer genom sin beskaffenhet i stor utsträckning vilka hand
lingsalternativ som står till buds. 

Sågverkets råvara är i grunden given så tillvida att den i de flesta fall består av ett urval av 
stamdelar inom ett visst avstånd från försågningsplatsen. Köparen kan emellertid påverka 
denna råvara på flera olika sätt. 

1. Trädslagsval - anger vilket trädslag som föredras. 

2. Timmerprislista - påverkar alla slags leverantörer, såväl stora som små. Den moderna 
generationens timmerprislistor påverkar samtidigt diameter-, längd- och kvalitetsfördel
ningarna. 

3. Leveranspremier - anges oftast i timmerprislistan och är ett grovt verktyg för att styra 
timmerflödet i tiden. 

4. Leveransplaner - upprättas med de större leverantörerna och reglerar råvaruinflödet i 
kvalitet, kvantitet och tid. En bra leveransplan bör vara upprättad i relativt korta 
tidsintervall (månadsvis) och även i övrigt vara detaljerad. 

6 .L3 Organisation 

"Företagets organisation är en spegel av de värderingar som omfattas av företags
ledningen " 

En klart urskiljbar trend är att de utpräglat hierarkiska organisationerna nu börjar få ge vika 
för plattare sådana. På vissa håll har man till och med tagit bort arbetsledarna och arbetar 
numera helt grupporienterat. Bland de värsta misstag man kan begå vid organisafionsför-
ändringar kan nämnas oförmågan att gå från ord till handling samt oviljan att ta konsekven
serna av fattade beslut. Skall man ha en "platt" organisation ställer detta helt nya krav på 
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såväl medarbetare som företagsledning. Detta medför att ansvar delegeras och med ansva
rets delegerande måste även följa lämpliga befogenheter. Arbetsledarrollen måste omformu
leras, vilket inte är gjort i en handvändning, och arbetsledarna måste fås att fungera i dessa 
nya befattningar. Behovet av kompetenshöjning får ej underskattas när man går från en 
hierarkisk organisation till en plattare. 

Ledstjärnor för organisationsutvecklingen bör vara helhetssyn och flödesorientering. Det 
kan inte längre duga att stycka upp företaget och befattningarna efter funktion. 

6.2 Ökat genomflöde i trånga sektorn 

'Trånga sektorn avgör hur mycket pengar företaget kan tjäna " 

Väl utvecklad organisation och utarbetade strategier är medel för att uppnå målet, att tjäna 
pengar. Mer pengar tjänar man om man ökar genomflödet. Skall man öka genomflödet skall 
man antingen höja priset på virket och/eller sälja mer virke eller sänka råvarukostnaderna. 
Vad är det då som begränsar företagets möjligheter att höja genomflödet? 

Sågverk brukar sälja det virke som de själva har producerat. Bestämmande för försäljnings
kvantiteten är då produktionskapaciteten, förutsatt att det som produceras går att sälja. 
Någonstans i produktionen finns en flaskhals som begränsar kapaciteten. Eftersom ett såg
verk egentligen består av en rad anläggningar som följer efter varandra, är det någon av 
dessa anläggningar som är begränsande. Flaskhalsen kan alltså finnas antingen i timmersor
teringen, såglinjen, ströläggaren, torkarna, (värmepannan), justerverket eller i truckkapaci
teten. Detta förutsätter dock att det finns timmer att såga, annars är ju flaskhalsen råvarutill
gången. 

Det kan vid första anblicken tyckas ganska självklart var flaskhalsen i företaget är, men det 
visar sig vid en närmare granskning att den egentliga flaskhalsen kan vara svår att identifie
ra. Sågverk har ofta materialflödet fiillt med varor som gör att småproppar uppstår lite 
överallt. Akuta ströbrister och bristande truckkapacitet är vanliga exempel på händelser som 
tillfälligtvis kan begränsa flödet. 

Sågverk har levt och kommer alltid att leva med flaskhalsar i produktionen. Hittills har man 
löst detta genom att investera bort flaskhalsen. Detta leder till att flaskhalsen dyker upp 
någon annanstans i produktionen. I bästa fall har man förutsett var flaskhalsen kommer att 
hamna och är beredd att vidta åtgärder där. I sämsta fall väntar man och ser var flaskhalsen 
dyker upp någonstans. 

Det finns alltid en flaskhals i en produktion. Även om man investerar för att balansera 
flödet kommer det att vara någon del av produktionen som begränsar genomflödet. Accepte
rar man detta fakmm är det lättare att hantera problematiken kring falskhalsen på ett för 
företaget lönsamt sätt. 

Följande arbetsgång är riktig att arbeta utifrån. (Notera att vidgning av trånga sektorn, 
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vilket kan innebära investeringar, kommer som punkt sex.) 

Trånga sektorn 
(O bestäm var i produktionen trånga sektorn skall vara) 
1 identifiera rådande trånga sektor 
2 planera utifrån trånga sektorn 
3 gardera trånga sektorn 
4 låt trånga sektorn bestämma takten, underordna alla andra oprerationer 
5 bestäm utifrån trånga sektorn vad som skall produceras 
6 vidga trånga sektorn 

6.2.1 Var ska flaskhalsen vara? 

En riktig hantering av trånga sektorn bygger på att företagsledningen aktivt beslutar sig för 
var i produktionen trånga sektorn skall vara. Det finns då en rad olika betraktelsesätt om 
var det lämpar sig bäst att ha trånga sektorn. Ett bygger på att trånga sektorn skall vara i 
operationen närmast marknaden och att bakomliggande led har högre kapacitet. Detta bor
gar för att brister ej uppstår i materialflödet (förutsatt att bakomliggande led följer produk
tionstakten i trånga sektorn). Leveransservicen blir därmed hög. Enligt detta betraktelsesätt 
skulle det vara lämpligt att justerverket är trånga sektorn. 

Ett annat bygger på att trånga sektorn förläggs t i l l den operation som är dyrast. Att ha 
överkapacitet i billiga maskiner kostar mindre än att ha överkapacitet i dyra maskiner. På 
detta sätt använder man investeringsmedlena bäst. 

Enligt den undersökning som gjordes 1987 rörande sågverkens kostnader var kostnaderna 
för de olika maskinutrustningarna de som visas i tabellen här nedan. Kostnaderna är redovi
sade i kronor per kubikmeter-timme, där kostnaden är utslagen på årets alla timmar. Enligt 
detta betraktelsesätt skall trånga sektorn ligga i såglinjen. Det är dock ytterst sällan att det 
är den dyra maskinen, d v s sönderdelningsutrustningen i såglinjen, som är begränsande, 
utan det är oftare billigare delar som hugg eller transportörer som begränsar. Då gäller inte 
resonemanget. 
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Tabell 6.1. Tabellen visar kostnaderna för maskiner och anläggningar för de olika avdel
ningarna i sågverk, enligt en studie gjord 1987. 

100 OOOm̂ sv 40 000 m^sv 

Sönderdelning (maskiner) 5,6 öre/m^ h 10,2 öre/m^ h 

Torkar (maskiner + byggnader) 2,7 öre/m^ h 3,6 öre/m-' h 

Justerverk (maskiner) 2,5 öre/m^ h 3,7 öre/m^ h 

Panncentral (maskiner) l .Söre /m^h 1,6 öre/m^ h 

Truckar 0,7 öre/m^ h 1,2 öre/m^ h 

Ett tredje betraktelsesätt är att lägga trånga sektorn i den operation som används flest av 
dygnets alla timmar, vilket skulle betyda att torken skulle vara trånga sektorn. De andra 
operationerna kan då fås att arbeta i samma takt som trånga sektorn genom att förändra 
arbetstiden. 

Fördelen med att ha trånga sektorn i justerverket är att denna ligger närmast marknaden och 
att bakomliggande led då tvingas följa produktionstakten i justerverket. Man kan genom att 
ha trånga sektorn i justerverket få en god kontroll över materialflödet om alla andra opera
tioner är underordnade. Sågverk som i huvudsak arbetar med ett påskjutande flöde har dock 
ofta svårt att hantera en trång sektor i justerverket. Detta kräver nämligen extremt god 
planering. Svårigheten med justerverket som trång sektor är den variabla kapaciteten. Bero
ende på vilken dimension man kör, vilken körordning man väljer och hur stor andel längd
pack man har, varierar kapaciteten betydligt. De andra avdelningarna kan därmed ha svårt 
att följa justerverkets produktionstakt, vilket ofta leder till stora mellanlager. 

Att ha torken som trång sektor innebär flera fördelar. Torken utnyttjas ju i stort sett dygnets 
alla timmar. De andra anläggningarna kan arbeta variabelt antal timmar per dygn vilket gör 
att följsamhet lätt kan uppnås. Flödet ur torken är relativt förutsägbart, vilket gör att plane
ringen blir enkel. Torkar är dessutom relativt dyra investeringar, vilket gör att det är kost
samt att ha överkapacitet i torkar. För ett sågverk är det dessutom relativt lätt att besluta sig 
för att torken är trånga sektorn. Det är bara att öka försäljningen av nedtorkat virke. 

För sågverk som arbetar med ett rent påskjutande flöde är det lämpligt att ha trånga sektorn 
i sönderdelningen. De efterkommande operationerna kan då klara av att ta hand om allt som 
produceras i såglinjen. En såglinje är ju också en dyr investering vilket också är ett argu
ment för att ha trånga sektorn i sågen. 

Vilken princip man än följer och var man än väljer att lägga trånga sektorn är det viktigt att 
ledningen gör ett medvetet val. Att transportörer, strön eller truckkapacitet tillåts bli trånga 
sektorer är inte förenligt med god ekonomi. 

Vanliga åtgärder för att minska problemen med trånga sektorn är att länka av flödet. Det 
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kan man göra genom att t ex sälja rått virke, avströa och paketera bräder för avsalu eller 
flisa mer, beroende på var i företaget trånga sektorn är. Detta är alldeles riktiga åtgärder, 
men det gäller att hålla tungan rätt i mun. Det kan nämligen mycket lätt hända att trånga 
sektorn flyttar på sig om man öppnar "övertrycksventilen" för mycket. Företaget kan 
komma i en svår situation med en hoppande trång sektor. 

Tabell 6.2. Kapaciteten i de olika avdelningarna på ett sågverk går att påverka genom att 
förändra olika materialfaktorer. 

Avdelning Material- och produktfaktorer som verkar 
emot ökad kapacitet 

Timmersortering större medelstock 
längre medellängd på stocken 

Sönderdelning större medelstock 
längre medellängd på stocken 
mindre antal sågsnitt 

Råsortering-ströläggning större medelbit 

Torkar längre medellängd 
mindre andel nedtorkat 
optimal medelbit (38-63x100-175) för torkning 

Justerverk större medelbit 
mindre andel längdsättning 

Material och produktfaktorerna har stor inverkan på kapaciteten i de olika avdelningarna på 
ett sågverk. Förändringar i någon av dessa faktorer kan få trånga sektorn att förskjuta sig, 
från den ena avdelningen till den andra. För många upplevs detta som besvärande om man 
känner att man inte behärskar flödet. Att sågverket är känsligt för förändringar i dessa 
faktorer kan dock vändas till en fördel. Genom att påverka faktorerna i en avsedd riktning 
kan man kontrollera den trånga sektorns läge. 

6.2.2 Hur hittar man flaskhalsen? 

Det är få företag förunnat att själva kunna besluta om var flaskhalsen skall vara. De flesta 
företag har så att säga bara flaskhalsen på ett mer eller mindre lämpligt ställe. För de flesta 
sågverk brukar det vara ganska uppenbart var flaskhalsen i företaget finns, men det är ändå 
värt att nämna några ord om hur man går till väga för att hitta flaskhalsen. 

När man skall ta reda på var flaskhalsen finns kan man gå tillväga på två sätt, dels genom 
att helt enkelt rent bokstavligt titta på det egna flödet, dels genom att räkna fram flaskhal
sen. Det senare är att föredra. 
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Många sågverk har dessutom fyllt upp sitt materialflöde med mycket material överallt så att 
det kan vara svårt att se något flaskhalslager. Dessa företag brukar uppleva att flaskhalsen 
växlar mellan olika resurser, ena veckan är det truckarna som begränsar, nästa vecka är det 
justerverket o s v . Företaget har då en s k hoppande flaskhals och man ligger då långt ifrån 
begränsningen av den reella flaskhalsen. I dessa företag gör man bäst i att räkna fram flask
halsen. 

Flaskhalsen kan man hitta genom att söka efter följande karrakteristiska tecken. Flaskhalsen 
är den avdelningen som man inmitivt känner alltid ligger efter. Före flaskhalsen brukar det 
byggas upp lager, som man ofta har svårt att kontrollera storleken av. De som jobbar i 
flaskhalsen upplever ofta att de sinkar produktionen. Övertidsuttag är vanligt. Flaskhalsen 
är en källa till irritation och i värsta fall till konflikter i organisationen. 

Det går också att räkna fram var flaskhalsen i produktionen ligger. Då utgår man från den 
ordersammansättning man har. För att producera dessa orders, hur mycket resurser går då 
åt? Genom att räkna fram vad dagens ordersammansättning tar för resurser i anspråk i varje 
operationsdel och ställa det i relation till varje operations kapacitet ser man tydligt vilken 
operation som är flaskhalsen. Den operation där störst andel av resursen tas i anspråk är 
flaskhalsen. Beräkningen utförs enklast genom att tänka sig att alla avdelningar skulle gå för 
ftillt, hur mycket skulle de då kunna producera. I tabell 6.3 är en sådan beräkning gjord för 
ett sågverk i Mellansverige. I beräkningen utgick man från rådande förutsättningar. Frågan 
som ställdes var: Hur mycket skulle varje avdelning kunna producera vid 2 skift under 220 
arbetsdagar, och med torkarna utnyttjade 330 dygn? 
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Tabell 6.3. Beräkningen visar tydligt att justerverket är trånga sektorn för detta sågverk, 
(mhv står för kubikmeter sågad vara ojusterad och m^jv står för kubikmeter justerad vara). 

Avdelning Högsta möjliga 
produktion 

Beräkning 

Bedömd möjligt råvaruin-
köp med dagens råvaruor-
ganisation och marknads
situation 

170 000 m t̂o 

Timmersortering 215 400 m t̂o 
motsvarar 
129 300 m^sv 

220 (dygn) x 16 (h) x (450 stock/h) x 
0,160 (m^to/stock) x 85%-tillgänglighet 

Klenlinjen 

Ramlinjen 

36 500 m^sv 

62 000 m ŝv 

220 (dygn) x 16 (h) x 85%-tillgänglighet 
X 12,2 (m^sv/h) 
220 (dygn) x l6 (h) x 75%-tillgänglighet x 
23,5 (m'sv/h) 

Totalt såglinjen 98 500 m^sv 
motsvarar 
91 600 m > 

16 torkkammare 85 200 m^sv 
motsvarar 
79 200 m > 

16 (kammare) x 330 (torkdygn) x 
100 (m^sv/kammare)/6,2 (dygns torksats) 

Justerverk 70 800 m ĵv 
motsvarar 

220 (dygn) x (16 h) x 89% tillgänglighet 
X 1370 (styck/h) x 0,0165 (m^/styck) 

Behov av timmer utifrån 
justerverkets produktion 

129 700 m t̂o 70 800 m^jv/91% utbyte (m^jv/m^sv) 
/60% utbyte (mhv/mho) 

Bedömd möjlig försäljning 
med dagens försäljnings
organisation och 
marknadssimation 

120 000 m > 

6.2.3 Planera ut ifrån flaskhalsen 

Det finns ingen tillverkande industri som inte har någon flaskhals, men det är få industrier 
som planerar utifrån sin flaskhals. Sågverken utgör här inget undantag. Inom sågverksindu
strin har det av tradition varit sågen som varit hjärtat i verksamheten. Det är här man har 
mätt! Produktionsbudgeten ligger ofta på sågen, sågutbyte beräknas efter sågningen och 
kapacitetsutnyttjande i sågen följs noga. "Sågen må gå" är en devis som ofta hörs. Bakom 
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detta synsätt ligger en tro om att sågningen betingar lönsamheten. Skall företaget styra efter 
flaskhalsen måste detta antagande ifrågasättas. 

För att få högsta möjliga genomflöde skall planering ske utifrån trånga sektorn. Har sågver
ket trånga sektorn i såglinjen krävs mindre förändring från traditionellt arbetssätt än om 
trånga sektorn ligger i andra delar. Då krävs förändring från grunden. 

Figur 6.2. Känns bilden igen? Flödet korkar igen vid flaskhalsen. 

När man planerar utifrån trånga sektorn gäller som alltid att man bedömer marknadsbeho
vet. Är marknadsbehovet större än vad produktionen i trånga sektorn klarar av måste man 
tacka nej till ordern. Då har man fördelen att kunna plocka de order som är mest lönsamma. 
Samtidigt måste man göra en bedömning av vilket kapcitetsutnyttjande som är rimligt att 
hålla i trånga sektorn, samt beräkna vilket flöde detta medför vid gällande ordersammansätt
ning. Om flaskhalsen tidigare inte varit fokuserad i företaget går kapacitetsutnyttjandet i 
trånga sektorn alltid att höja betydligt. Sätt därför ett mfft mål för tillgängligheten. 

För att klara av mesta möjliga försäljningar måste mål för tillgänglighet och produktionstakt 
i flaskhalsen sättas. Lägg därför produktionsbudgeten på flaskhalsen. Anledningen till att 
det är så viktigt att noggrant följa flaskhalsens produktion är att förlorad produktionstid där 
aldrig går att arbeta igen. Den produktion man förlorar i flaskhalsen motsvarar förlorad 
försäljning som företaget som helhet går miste om. Var noga med att följa upp produk
tionen. 

Det är endast i flaskhalsen som tillgängligheten är intressant. Det är här man skall mäta. 

.. ,. , tid då maskinen är i produktivt arbete 
rillgangligliet = — 

planerad produktionstid 
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För att klara ett extremt högt kapacitetsutnyttjande i trånga sektorn krävs god detaljplane
ring. Varje omställning, om det så är sortbyte i justerverket, tömning och satsning av tork 
eller ompostning i såglinjen skall vara väl förberedd genom att material för nästa köming i 
god tid fmns framme, truckar finns tillgängliga, verktyg är i ordning o s v . Viktigt är också 
att utforma körordningen och serielängden utifrån vad som passar trånga sektorn bäst. Övri
ga avdelningar får anpassa sig till detta. 

Detaljplaneringen för trånga sektorn skall göras så exakt som möjligt. Nedan är ett exempel 
på detalj schema. Det som skiljer från normal körorder är att tidpunkten för ompostningen 
är planerad. Genom att ange tidpunkten underlättar man planeringen för de, för trånga 
sektorn stödjande jobben, som i detta exemplet kan vara slipverkstaden och timmertruckar
na. Att planera ett tidsschema för trånga sektorn är också ett sätt att verkligen säkerställa att 
planerat arbete hinns med. Så länge man håller schemat kan man klara av inplanerade leve
ranser. Spräcker man tidsschemat måste man vidta åtgärder för att klara leveransservicen. 

Tabell 6.4. Detalj schema för trånga sektorn. 

datum kl aktivitet sågklass stockar postning 

941012 8.15 ompostning 

8.25 sågning gl75 1300 22-100-22 
19-63-63-19 

12.45 ompostning 

12.55 sågning gl90 2000 19-125-19 
22-63-63-22 

18.25 ompostning 

6.2.4 Gardera trånga sektorn 

Trånga sektorn är den viktigaste resursen i företaget. Därför är det viktigt att denna resurs 
skyddas mot störningar i så hög grad som möjligt. När trånga sektorn ligger i produktionen 
kan man göra detta genom att: 

- ha bästa möjliga förebyggande underhåll 
- ha utbildad reservpersonal 
- flexibilitet vid störningar så att personal kan omdisponeras 

Trånga sektorn skall skyddas mot avbräck. Händelser i andra delar av materialflödet kan ge 
återverkningar på produktionen i trånga sektorn. Exempelvis kan en längre period av vin
terkyla skada en trång sektor i torkarna. Fruset timmer ger lägre prestation i såglinjen, 
påfyllningen ti l l mellanlagret blir mindre än torkamas behov. Mellanlagret minskar framför 
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torken, vilket t i l l slut leder till att torkarna inte kan fyllas. Sågverket går då miste om pro
duktion i trånga sektorn. 

För att undvika produktionsavbräck i trånga sektorn skall man hålla ett säkerhetslager före 
trånga sektorn. I detta fall är det försvarbart att lägga säkerhetslagrets nivå något i över
kant. Hur stort säkerhetslager man skall ha måste grunda sig på bedömningar om hur pass 
störningskänsligt materialflödet är. Dessa bedömningar är svåra att göra, man kan ju aldrig 
i förväg veta hur det blir. Om köldperioden i exemplet ovan blir ovanligt lång kanske man 
inte har garderat sig i tillräcklig omfattning. Reserverna tar slut. 

Trånga sektorn skall även skyddas mot onödigt arbete. Ofta bearbetar man varor i trånga 
sektorn som i senare operationer kasseras. Då har man använt trånga sektorns kapacitet t i l l 
att producera något som ger negativt genomflöde. Kvalitetskontrollen skall alltid ligga före 
trånga sektorn. Det som bearbetas i trånga sektorn skall vara varor som går att sälja. 

I sågverk har man i justerverket en kombinerad kvalitetskontroll och sorteringsfunktion. 
Kvalitetsfel sorteras bort samtidigt som virket klassas i olika kvaliteter. Av denna anledning 
har man försummat kvalitetskontroll tidigare i flödet. Detta innebär att man alltid belastar 
en trång sektor i sågverket så länge som trånga sektorn ligger i produktionen med en viss 
del inkuranta varor. Urläggsprocenten brukar ligga kring 1-3% av volymen. En beräkning 
av genomflödet för dessa 1-3% visar på ett lågt eller negativt värde. Om en kvalitetskon
troll utfördes innan trånga sektorn skulle dessa 1-3% inte belasta trånga sektorn. 

6.2.5 Trånga sektorn bestämmer takten 

Ett antagande som man ofta gör i industrin är att resultatet i varje deloperation avgör hur 
pass bra det går för företaget som helhet. De MA-diagnoser Trätek har gjort har bekräftat 
att detta antagande även görs inom sågverksindustrin. Låt oss härmed slå fast att detta anta
gande är felaktigt. Vi vet att resultatet i trånga sektorn är avgörande för företagets resultat. 
Av detta följer att prestationen i trånga sektorn är viktigare än prestationen i de andra ope
rationerna. 

Detta innebär att de övriga avdelningarna i sågverket skall underlätta arbetet för trånga 
sektorn. Detta kan man göra genom att t ex 

- se till att virke finns framma i god tid för att mata trånga sektorn 
- anpassa serielängden så att den passar trånga sektorn 
- ta hand om arbete som utförs i trånga sektorn som går att flytta 

Det kan hända att prestationen sänks i de övriga avdelningarna när dessa underordnas 
trånga sektorn, ställtiderna kanske ökar, produktionstakten kanske sänks etc. Det är då 
viktigt att komma ihåg att denna prestationssänkning inte kostar företaget något, utan snara
re förbättrar företagets lönsamhet eftersom man då underlättar arbetet för trånga sektorn. 
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Figur 6.3. När flaskhalsen betämmer takten blir det flyt i flödet. 

Många av dessa förändringar kan kännas aviga för personalen, kanske inte rent inmitivt, 
men därför att budskapet går stick i stäv mot ledningens tidigare budskap. Hur pass bra 
sågverket lyckas med att underordna de andra avdelningarna hänger på hur pass tydlig man 
lyckas göra trånga sektorn för personalen. För ledningen gäller att hela tiden föra ut bud
skapet var trånga sektorn finns och att trånga sektorn har prioritet ett. Som exempel kan 
nämnas att det är självklart att underhållspersonalen skall ge flaskhalsen högsta prioritet. De 
andra avdelningarna kan vänta. 

KQpQci+e1-

H skyddande 
™ kapacii-Gi-

I I störning 

ra stalltid 
utnyttjad 
kapacitet 

såg tork justerverk 

Figur 6.4. Det viktiga är att ha högt kapacitetsutnyttjande i flaskhalsen. Omställningar och 
störningar i andra delar kostar inte företaget något så länge som flaskhalsen utnyttjas maxi
malt. 
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Den outnyttjade kapacitet som kan uppstå i andra avdelningar vid detta arbetssätt skall man 
vara lite rädd om. Denna "överkapacitet" är egentligen skyddande kapacitet som tar upp 
svängningar i flödet för att klara av ett jämnt och högt flöde genom flaskhalsen. Skär man 
bort den skyddande kapaciteten riskerar man att förlora genomflöde genom trånga sektorn. 

6.2.6 Beslut om produktsortimentets sammansättning 

Sågverket bör även försöka mäta värdegenomströmningen i flaskhalsen. Företaget skall som 
tidigare förklarats försöka öka sitt genomflöde. Då är det viktigt att man fyller flaskhalsen 
med så lönsam produktion som möjligt. Hur beräkningen kan göras framgår av Träteks 
rapport Vinnande aptering. 

Trånga sektorn bestämmer inte bara takten, trånga sektorn bestämmer också till stor del vad 
som skall produceras. Detta är egentligen liktydigt med att trånga sektorn bestämmer pro
duktsortimentets sammansättning. Det är nu sågverket måste ställa upp rätt målfunktion för 
hur man skall uppnå högsta möjliga lönsamhet för att besluten rörande produktsortimentet 
skall bli riktigt. 

Enligt MA-synsättet skall beräkningen göras utifrån den resurs som är begränsande. Om 
timret begränsar flödet går det bra att använda traditionella postningskalkyler. Den postning 
som ger högst bidrag till lönsamheten per kubikmeter råvara (kr/m-') skall väljas. I alla 
andra fall måste man utgå från andra beräkningsgrunder. Om begränsningen finns i produk
tionen skall man beräkna vad varje produkt tar i anspråk av den begränsande resursen och 
vilket bidrag varje produkt ger till lönsamheten (kr/h). Om begränsningen finns i markna
den är det bara att producera de produkter som marknaden önskar köpa. Mer om detta finns 
att läsa i Träteks rapport Vinnande aptering. 

När begränsningen ligger i justerverket är jämförelsegrunden genomflöde per timme, när 
begränsningen ligger i torken är jämförelsgrunden genomflöde per torkvagnstimma och när 
begränsningen ligger i såglinjen är jämförelsegrunden genomflöde per timme. Produkterna 
rangordnas efter deras bidrag till lönsamheten. 

6.2.7 Vidga trånga sektorn 

Det känns alltid frestande att bygga bort flaskhalsar. Men att planera utifrån trånga sektorn 
och att underordna övriga operationer är åtgärder som skall vidtas före man går in för att 
vidga flaskhalsen, eftersom det lägger grunden för riktigt "flaskhalsarbete". Att jobba med 
att vidga flaskhalsen är sedan ett mycket tacksamt arbete, som det är lätt att engagera folk 
ikring. 

Det går alltid att öka kapaciteten i flaskhalsen lite t i l l , även om man ser en investering som 
enda lösningen. Denna dolda kapaciteten kan man med relativt små medel komma åt, men 
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först när man satt fokus på flaskhalsen. Börja med att ställa dig följande frågor. 

Kan vi öka tillgänglighet t i l l anläggningen (minska ställtider, störningar och avbrott)? 
Kan vi öka produktionstakten i anläggningen? 
Kan vi öka fyllnadsgraden? 
Kan vi minska omkörningar av virke i anläggningen? 
Kan vi utöka driftstiden i anläggningen (ändrad schemaläggning m m)? 
Finns möjlighet att länka av delar av flödet förbi flaskhalsen? 
Finns möjlighet att höja kapaciteten genom att införskaffa enklare kompletterande utrust
ning? 

Vid de flesta utförda MA-diagnoser har projekt påbörjats för att vidga trånga sektorn. En 
del av de åtgärdsförslagen som arbetades fram presenteras i följande delkapitel. Åtgärderna 
blir ofta ganska företagsspecifika. 

Figur 6.5. Med enkla medel kan flaskhalsen vidgas. Lite fantasi och uppfinningsrikedom 
hjälper till. 

O Såglinjen - trånga sektorn 

För att öka flödet i såglinjen måste man först lokalisera vilken del av linjen som bromsar. 
Sällan är det själva sönderdelningsutrustningen som begränsar, utan oftare kringutrustning-
en som utgör flaskhals. Flaskhalsen kan vara olika beronde av timmerklass och postnings-
mönster. Blir det mycket bräder vid en postning kanske kantverken bromsar, blir det myck
et bakar kan flishuggen bromsa o s v . Gör därför en smdie av hur såglinjen fungerar för 
olika typer av sågning och lokalisera den verkliga flaskhalsen för varje typ av sågning. 

Produktionsstopp i flaskhalsen är de stopp som kostar företaget pengar. Var noga med att 
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ha en riktig stopptidsredovisning. Mäts stopptiderna på rätt ställe? Vad orsakar stoppen? 
Stopptidsredovisningen är ett sätt att komma åt orsakerna till driftsstörningar. Underskatta 
dock ej metoden att prata med operatörerna. De människor som jobbar längs linjen är de 
som har bäst kunskap om den. De är därför bäst skickade att komma med lösningar på 
problemen. 

Ändrad bemanning och ändrad schemaläggning kan vara sätt att öka andelen planerad drifts
tid. Undersök vilka möjligheter som bjuds. 

Vid ompostning måste produktionen avbrytas, produktionstid går förlorad. Av denna anled
ning vil l företaget köra så långa serier som möjligt. Då blir ju ställtiden förhållandevis 
mindre. Nackdelen med att köra långa serier är dock att ledtiderna ökar, vilket leder till 
andra typer av problem. Av denna anledning vill företaget köra så korta serier som möjligt. 
För att inte hamna i denna konfliktsimation, å ena sidan långa serier för hög produktion och 
å andra sidan korta serier för snabbare ledtider, måste man aktivt arbeta med att minska 
ställtiderna. I figur 6.6 visas ställtidens inverkan på kapacitetsutnyttjandet. Långa ställtider 
försämrar tillgängligheten drastiskt när andelen ställ ökar. 

Kapacitets
utnyttjande (%; 

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

— • — 5 min ställtid 

-—X—20 min ställtid 

Antal ompostningar 
per skift 

Figur 6.6. Vid en ställtid på 20 minuter försämras kapacitetsutnyttjandet drastiskt vid ökan
de andel ställ. Vid en ställtid på 5 minuter har man en betydligt flackare kurva. 
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Hur gör man då för att minska ställtiden? Det finns en metod som brukar kallas för SMED 
- single minute exchange of die. Namnet anspelar på att verktygsbytet skall gå på mindre 
än en minut. Metoden bygger på att man delar in ställtiden i en yttre och en inre ställtid. 
Alla moment som måste utföras när maskinen står stilla förs t i l l den inre ställtiden. De 
moment som kan utföras när maskinen är igång förs till den yttre ställtiden. På så sätt kan 
man förbereda omställningen genom att inte stanna maskinen förrän det är absolut nödvän
digt. Alla moment som hör till den yttre ställtiden utförs iiman maskinen stannar. Den iiu-e 
ställtiden skall man sedan försöka minska. Kanske kan man utföra ställen snabbare om det 
finns hantlangare på plats, kanske kan man konstruera nya verktyg som underlättar arbetet. 
Lösningarna kan vara många. Vid ett ställtidsprojekt, var noga med att verkligen mäta 
ställtiden både innan och efter. Det är alltid roligt att kunna mäta konkreta resultat. 
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Tabell 6.5. Exemplet visar på hur SMED-metoden kan användas i ett ställtidsprojket i del
ningssågen i en ramlinje. Postning av 50x125, utgångsläge. 

Tid Yttre ställtid Inre ställtid 

10.05 Plockar fram stammicklotsar 
för delningssågen 

10.06 Lägger ihop klotsarna, 
115-19-50-50-19-115 

10.07 Trär på klotsarna på stången 

10.16 Ramsågen stannar 

10.18 Sätter i fem fotjäm 
10.18 Sätter i fem sträckanglar 
10.19 Hänger in posten 
10.20 Hämtar bladen från vagn 
10.21 Pratar med förman 
10.24 Sätter in bladen i fotjärnen och i sträck-

anglarna, bladen hängs i båge 
10.25 Lodar in bladen efter överskäret, överskä

ret = hälften av matningen -H 2 
10.27 Drar åt posten med höger klämsko, uppe 

och nere 
10.28 Letar efter linjalen, hämtar 

linjalen från kantsågen 
10.30 Sätter in linjalen, kontollerar vinkeln och 
10.31 lod 

Justerar vinkeln genom att lossa höger 
10.33 klämsko och justera med vänster klämsko 
10.35 Ställer in knivstyrningen 
10.35 Justerar brädavskiljaren 

Justerar valsarna 
10.36 Ramsågen igång 

10.36 Kontrollerar centreringen av 
10.37 blocket 

Justerar inställningen av brä-
davskiljaren 

När såglinjen är trånga sektorn är det viktigt att man hela tiden fyller produktionskapacite
ten med så mycket timmer som möjligt och timmer som har potential att ge produkter med 
högt täckningsbidrag. Var noga med att jobba med att minska stockluckan för att öka fyll
nadsgraden. Om timmersammansättningen går att påverka kan man försöka styra timret mot 
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de diameterklasser som är mest gynnsamma för sågningen. Kom ihåg att lägga kvalitetskon
trollen före trånga sektorn. Belasta ej såglinjen med dåligt timmer. Lagerskadat och rötska-
dat timmer skall inte sågas. Har sågverket god tillgång på timmer finns bättre sågningsalter-
nativ. 

O Torkarna - trånga sektorn 

Vid de MA-diagnoser Trätek har gjort har trånga sektorn ofta legat i torkarna. Möjligheter
na att öka kapciteten i torkarna är ofta ganska små. Men det går alltid att åstadkomma lite. 
Som första åtgärd bör man göra en översyn på torkarna rent tekniskt. Torkportarna kanske 
läcker, flapsen kanske ska bytas ut o s v. Torkarna skall ha bästa möjliga prestanda. 

Vad gäller torkprogrammen skall man göra en översyn. Det fmns många möjligheter att 
korta ned torktiden och man kanske inte har provat dem alla. När det gäller att korta ned 
torktiden når man så småningom en begränsning. Begränsningen kan vara torkarnas för
måga att transportera ut vattnet, att torkarna inte tål högre våttemperatur eller den definitiva 
begränsningen; fiikttransporten i virket. Förändringar vad gäller torktiderna skall man 
naturligtvis göra på ett sådant sätt att kvaliteten ej äventyras. 

Sedan bör man fråga sig till vilken fuktkvot olika varor skall torkas. Kanske övertorkar man 
virke för att ligga på säkra sidan eller kostar man på för bra torkning på vissa produkter. 
Gör en genomgång av hur olika produkter skall torkas. Ett problem vid torkning brukar 
vara att veta när torkningen är klar. En lösning på detta kan vara att avsluta torkningen 
tidigare, vid en högre fuktkvot för skeppningstorrt virke, men med den nackdelen att virket 
då har en större fuktkvotsspridning. De bitar som är för fuktiga kan sorteras bort med hjälp 
av en on-line fuktkvotsmätare i justerverket, under förutsättning att man har en lösning för 
vad man gör med dessa bitar. 

Bra fungerande rutiner kring satsning och tömning är extra viktiga när torkarna begränsar. 
Likväl här, som alltid gäller att en förlorad timme i flakshalsen är en förlorad timme för 
hela företaget. Detta innebär i klartext att om virket blir klart på helgen eller på natten skall 
tömning och satsning ske då. 

Och kom ihåg, kvalitetskontroll innan flaskhalsen. Belasta inte torken med virke som ändå 
blir urlägg. 

Att torkarna är trånga sektorn är en vanlig simation på svenska sågverk. Det är dock sällan 
man har ett friktionsfritt sammarbete mellan torkskötare och sågförman. När torkarna är 
trånga sektorn skall man jobba på ett sådant sätt att torken styr sågen. Tork och såg skall 
jobba som en enhet. Sågplanen skall utformas på sådant sätt att virket kommer fram i lämp
liga mängder för torken. Om detta innebär att sågen får posta om mitt i ett arbetspass får 
man göra sig detta omak. 
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O Justerverket - trånga sektorn 

När justerverket är trånga sektorn brukar de största problemen infinna sig. Sågverken har 
svårt att hantera en trång sektor där. Detta kan bero på att många av lösningarna är ganska 
okonventionella och att problemet inte är klart formulerat. 

Ett justerverk är kapacitetsmässigt en komplicerad anläggning, eftersom kapaciteten är 
beroende av väldigt många faktorer. Denna nackdel kan vändas t i l l en fördel, eftersom 
justerverket därmed bjuder på en rad möjligheter att öka kapaciteten. 

Ett vanligt arbetssätt är att periodvis bygga upp mellanlager före justerverket, för att sedan 
lägga in extra skift för att arbeta bort mellanlagret. Detta är en ftmgerande lösning, men 
affärsmässigt ej så bra, eftersom lagerökningarna bidrar till att mmska företagets lönsamhet 
och kostnaderna för att göra om lager t i l l genomflöde ökar. Den riktiga lösningen är att få 
anläggningen att arbeta jämnt hela tiden och att justerverkets kapacitet är den flödesmängd 
man håller. 

När man skall vidga kapaciteten i justerverket bör man börja med att titta på tillgänglighe
ten. Genom att analysera stopptiderna kan man få idéer om hur man kan öka tillgänglighe
ten. Vad består stopptiden av, är sedan den självklara frågan. Följande orsaker brukar vara 
med på listan: fiil l t i facken, dimensionsbyte, störning, haveri och övriga stopp. 

När justerverket är trång sektor är den viktigaste åtgärden att påverka ställtiden, dels därför 
att ställen stjäl produktionstid, dels därför att långa ställtider driver upp seriestorlekarna. 
Möjligheterna att få ned ställtiden är många. Sätt målet högt. Alla ställ skall utföras på 
mindre än 5 minuter. Utgångsläget brukar vara att ställtiden varierar betydligt, från 5 min 
till upp till en och en halv timme. När det finns tillräckligt med fack för nästa körning går 
stället fort, när det saknas fack måste man vänta tills paketeringen arbetat undan. Anled
ningen till att så många av facken är upptagna är att man längdsätter flera kvaliteter. I varje 
kvalitet kan det finnas upp ti l l 13 längder. Har man då längdsättning på tre kvaliteter inne
bär detta att man måste använda 39 fack. Är det då längdsättning på tre kvaliteter även i 
nästa körning, innebär det att alla 39 facken från föregående körning måste vara tomma 
innan man kan köra för ftiUt. 

För att minska ställtiderna i justerverket skall man försöka att planera driften så att längd-
sättningskörningar följs av körningar med kvastpaket (blandade längder i paketen). I takt 
med att kraven på längdsättning ökar från kunderna blir det allt svårare att få t i l l bra kö-
rordningar. Då måste problemet lösas på annat sätt. 

Genom att se till att så få fack som möjligt är upptagna vid slutet av körningen kan man 
komma igång snabbare med nästa körning. Detta åstadkommer man genom att förbereda 
stället. Programvaran i justerverksdatorn måste då anpassas till att klara av denna funktion. 
Principen för förberedande ställ bygger på att när man erhållit ett ftiUt paket av någon 
längd, tas denna längd bort. Virke av denna längd kapas till närmast underliggande modul. 
När paketet av denna modul är fullt tas denna längd bort o s v . Genom att mlla lite på utby-
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tet vinner man alltså betydligt kortare ställtid. Dessutom får man hela paket, vilket brukar 
uppskattas av kunderna. 

Att utöka antalet fack löser ofta inte problemet med långa ställtider. Dessa fack kommer 
normalt att användas t i l l ökad längdsättning. Vid dimensionsbyte har man då bara fler fack 
som skall tömmas varvid ställtiden ökar ytterligare. 

Ytterligare åtgärd för att minska ställtiden kan vara förändrad bemanning vid ställen t ex 
fler personer arbetar i paketeringen under tömning. 

Man bör också försöka öka driftstiden. Går det att förlänga driftstiden genom att köra över 
kaffe och lunchraster. Förändrat arbetsschema kan ge flera timmars extra produktionstid 
varje dag. 

Produktionstakten i justerverket brukar också gå att öka. Ett justerverk är ju byggt för att 
klara av allt från 19x75 ti l l 100x225. Följden blir att taktningen på transportörer egendigen 
inte passar för någon dimension. Det gäller att hitta den matningshastighet där verket funge
rar bäst, för att sedan arbeta med att få ner störningarna så att produktionstakten kan ökas. I 
ett justerverk brukar det ofta vara en uppsjö av anledningar till att det krånglar. För att få 
en klar bild av vad som strular bör man göra en frekvenssmdie under en kortare period. En 
frekvensstudie kan läggas upp så att operatörerna under en veckas tid noterar alla störningar 
i ett kortare avsnitt, störningar i intag, störningar i rotkap och sorterarplatser, störningar i 
facken, och störningar i paketläggaren, bandning och emballering. 

Resultatet av en frekvensstudie i paketeringen kan se ut som i exemplet nedan. 
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Tabell 6.6. Med hjälp av en frekvensstudie kan man enkelt komma åt huvudorsakerna till 
produktionsstörningar. Tabellen visar ett exempel från paketeringen vid ett sågverk. 

Datum Skiftlaj 

I 
Dimension 

56 A' / ^ S 

LP/Kvast 

LP 
Styck 

Störning Frekvens 

Fel antal styck i paketet, rättning av paket-
spec 

Bröte i elevatorn 

Stopp i huggrännan 

Bitar ramlar av paketet 

Bandmaskinen krånglar 

Underslag fastnar 

Kapning av utstickande bitar 

Övrigt 

När man gör en frekvenssmdie brukar det komma fram en hel del nya störningsorsaker. 
Gör därför om studien efter en vecka med nya blanketter där varje störning är exakt formu
lerad. För att få bort störningen måste man åtgärda grundorsaken. För att komma åt grun
dorsaken måste problemet vara klart formulerat. 

Ställ frågan Varför? fem gånger så når du grundorsaken 

Omkörningar i justerverket är ett problem som de flesta sågverk har. När justerverket är 
trånga sektorn blir dessa omkörningar extremt kostsamma. De tränger ju undan produktion 
som man annars kunde ha tjänat pengar på. En beräkning som gjordes vid en MA-diagnos 
visar på följande kostnad: 
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Kostnad för extra köming genom verket (ordinarie tid) 41 :-/m^ 
Bortfall av teoretiskt uthålligt TB 275:-/m^ 
Kostnad för extra hanteringsskador och avkap 5:-/m-' 

321:-/m^ 

Vad beror då omkörningar på? Orsakerna kan vara avslutspaket, längdsortering, omsorte-
ring, ompaketering (täckning/ej täckning) blånadsskador m m. Varje orsak måste åtgärdas 
för sig. 

Avslutspaket brukar vara en orsak till omkörningar. En stor del av sågverkets kunder 
accepterar inte att få paket som innehåller flera längder eller som inte är fulla. Har sågver
ket tillverkat denna typ av paket och kunderna inte tar emot dem måste dessa sorteras om. 
När justerverket är trånga sektorn skall inga avslutspaket köras om. Anledningen ti l l detta 
är att problemet går att lösa på annat sätt. Genom att göra förberedande ställ erhåller man ju 
både hela paket och kortare ställtid. 

En stor del av omkörningarna har faktiskt med ledtid att göra. Vid produktionstillfället vet 
man inte vilken kunden för samtliga kvaliteter är. Man blir tvungen att gissa vilket utföran
de koordinationsvarorna skall ha. När sedan virket säljs visar det sig att kunden skulle ha 
virket i ett annat utförande. Virket måste då köras om. För att komma åt denna typ av om
körningar måste sågverket arbeta dels med standardisering, dels med sina interna ledtider. 
En åtgärd kan vara att göra klart för kunderna att vissa varor, de varor som för sågverket är 
koordinations varor, bara finns i ett standardiserat utförande. 

Längdsortering brukar anges som en orsak till omkörning. Har sågverket brist på fack 
måste kanske en kvalitet längdsorteras vid ett senare tillfälle. Den åtgärd man då först tän
ker på är utbyggnad av fack. Men innan man gör denna investering bör man tänka igenom 
hur stor del av omkörningarna som man faktiskt får bort genom denna investering. De 
omkörningar som orsakas av för lång ledtid i produktionen kommer man inte åt, ej heller de 
som orsakas av kvalitetsbrister eller avslutspaket. Dessutom riskerar man att förlänga ställ
tiden eftersom det kanske är 39 fack att tömma istället för 26. Endast om man är säker på 
att argumentet för att bygga fler fack är att fler kvaliteter skall längdsättas är investeringen 
motiverad. Ett alternativ till investering kan kanske vara att erbjuda produkterna i färre 
längder. 

I all tillverkning bör man lägga kvalitetskontrollen före den trånga sektorn för att inte belas
ta flaskhalsen med defekta varor som ändå sorteras bort i i efterkommande operationer. Den 
operation som sker i justerverket är ju en slags kvalitetskontroll i kombination med kvali
tetssorteringen. Kvalitetskontroll skall göras tidigare i flödet, i timmersorteringen och/eller 
i sågen. Namrligtvis skall man även analysera orsakerna till urläggen och åtgärda de fel 
som går att åtgärda. 

Det är viktigt att de andra avdelningarna gör vad de kan för att underlätta arbetet i juster
verket. Här nedan ges några exempel på vad detta kan innebära: 
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- säkerställ att truckförarna alltid ställer på rätt dimension (genom att ströpaketen är tydligt 
uppmärkta) 

- underhållsavdelningen ger justerverket högsta prioritet 
- säkerställ att pakemnderslag, band och täckpapp alltid finns på plats 

6.3 Planering och styrning 

Innan den direkta styrningen av materialflödet sker måste en hel del förberedande plane
ringsarbete utföras för att styrningen ska bli korrekt utförd. För att få robust styrning är det 
viktigt att planeringsarbetet sker strukturerat och utförs i en rad steg med ökande detalje-
ringsgrad. 

Planeringen bör ske med flera olika tidshorisonter i åtanke. En lämplig uppdelning kan vara 
årsplanering, kvartals- eller tertialplanering, veckoplanering och daglig planering. De två 
förstnämnda plantyperna bör dessutom revideras löpande. 

Syftet med den långsiktiga planeringen är att så tidigt som möjligt fånga upp trender vad 
gäller utbud och efterfrågan för de produkter som företaget producerar för att i tid kunna 
vidta åtgärder vid förskjutningar i marknadsbilden. Exempel på aktiviteter för den långsikti
ga planeringen ar: marknadsundersökningar, analys av konjunkturutveckling, konkurrent
bevakning etc. Behovet av långsiktig planering är som störst när man har långa genom
loppstider och anläggningar som är svåra att ställa om. 

Vid budgetarbetet görs en prognos för budgetåret vad gäller bl a försäljnings- och produk
tionsvolym, försäljningspris och tillverkningskostnader. I samband med budgetarbetet bör 
man också göra beläggningsplaner för att se var brist eller överskott på kapacitet uppstår. 
Den inneliggande orderstocken fyller ut en del av budgeten och är den säkra delen av bud
geten. Resterande del av budgeten grundar sig på prognoser av t ex försäljningsvolym. 

Budgeten bör sedan brytas ned i en månadsvis ramplan. Ramplanen revideras sedan rullan
de under året. Ramplan görs på en relativt övergripande nivå där t ex leverans per månad 
för respektive produktgrupp (ex snickerivirke av furu, byggnadsvirke av gran) och leverans 
av timmer per trädslag läggs in i planen. 

Själva produktionen planeras i sågperioden vilket den period brukar kallas under vilken man 
tillverkar alla produkter i standardsortimentet. Sågperiodens längd beror på hur stort pro
duktsortiment man har och vald seriestorlek. Planeringen för sågperioden görs på en detal
jerad nivå där serielängden är bestämda för varje postning. 

I veckoplanen läggs sedan sågserierna tidsmässigt in d v s i vilken ordning man ska produ
cera de körningar som är inlagda i sågperioden. Detaljerad plan för torkarna och justerver
ket görs också. I veckoplanen bör sedan inte förekomma ändringar. 
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För leveranserna skall en leveransplanering göras, där varje leverans läggs in i leverans
perioder. Ändringar om den exakta leveranstidpunkten sker ofta, men man bör försöka 
undvika ändringar i planen för nästkommande veckas leveranser. 

Sista steget i leveransplaneringen är lastningsinstruktionen d v s lastorder för akmella leve
ranser. Lastningsinstruktionen är baserad till hundra procent på säkert utfall. 

Planeringen kan dels ske rent manuellt, dels med hjälp av mer eller mindre sofistikerade 
hjälpmedel, kanske ofta i form av datamaskinprogram. 

Som all annan verksamhet är planeringen beroende av de ingångsvärden som man använder 
sig av. Ju mindre osäkerhet i planeringsunderlaget desto bättre blir sannolikt planen. För att 
tillse att de ingående uppgifterna är så säkra som möjligt gäller det bland annat att mäta i 
stället för att tycka. Tyckandet och uppskattandet är antagligen två av de största orsakerna 
till att planering ofta misstämmer. SISU (shit in shit out) gäller även här. 

6.3.1 Börja mäta! 

En verksamhet kan inte styras om man inte vet varifrån man utgår och ej heller kan 
avläsa effekterna av insatta åtgärder 

Mätning av flödena hos svenska sågverk befinner sig ännu i sin linda. Så pass ofta använda 
begrepp som sågutbyte uppskattas vanligen, eller mäts med dåliga underlag. Man vet många 
gånger inte om man kan lita på sina sifferunderlag ofta beroende på att mätningarna är 
bristfälliga. Detta gäller både kvaliteten och kvantiteten på mätningarna. Om man mätte 
oftare skulle man i alla fall ha ett begrepp om variationen. 

Ett krav för att man skall kunna påverka någonting i rätt riktning är att man vet varifrån 
man skall utgå, det vill säga att man känner nuläget. För att lära känna nuläget på ett riktigt 
och objektivt sätt krävs att man mäter vissa relevanta företeelser. 

Av detta resonemang följer att man bör inrätta ett system för kostnadseffektiv och enkel 
insamling av relevanta uppgifter. Ett system som är alltför tungrott kommer antagligen inte 
att ha alltför lång livslängd eller så kommer de insamlade uppgifterna att vara av tvivelaktig 
kvalitet, detta beroende på uppgiftslämnarnas vana att välja den enklaste vägen vilket myck
et väl kan vara att uppskatta eller, i värsta fall , hitta på de data som är alltför krångliga att 
samla in. 

Vilka uppgifter skall då samlas in? Avser man att påverka lagernivåerna skall man namr-
ligtvis mäta dessa, detta kan anses vara självklart. Det man även skall mäta är associerade 
faktorer som kan påverka eller påverkas av lagernivåerna. Vilken är påverkan på min leve
ransservice? Hur inverkar serielängderna på lagernivåerna? Ett klart och tydligt bakgrunds
material är även av värde i andra sammanhang. Genomloppstiden brukar vara en bra över
gripande uppgift att mäta eftersom den avspeglar så många andra intressanta faktorer. 
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Viktigt i sammanhanget att beakta är att uppgiftslämnarna fortlöpande får information om 
vad uppgifterna används till samt hur de själva kan påverka utfallet i en positiv riktning. 

6.3.2 Ökad grad av kundorderstyrning 

Producera i möjligaste mån endast varor som har en direkt avsättning 

Ett bra sätt att få ett effektivare flöde kan vara att öka graden av styrning direkt mot kun
dorder. En kundorder konstitueras av att den är fixerad t i l l produktslag och kvantitet samt 
att leveranstidpunkten också är bestämd. En rätt genomförd kundorderstyrning skall medfö
ra att andelen koordinationsvaror i lager går ned genom att man koncentrerar tillverkningen 
ti l l de produkter som redan är köpta. Märkas bör att kundorderstymingen inom sågverks
sfären sällan kommer att medföra att bara kundefterfrågade varor produceras eftersom både 
koordinationsvaror och biprodukter vanligen produceras samtidigt med kundordern. 

Kundorderstyrning i sågverk är svårt, men inte alls omöjligt. Alltför ofta har det diverge
rande flödet tagits som en intäkt för att varje form av kundorderstyrning vid produktion av 
sågade trävaror skulle vara omöjlig. Så är inte fallet. 

Vilka varor skall då primärt styras mot kundorder? Man brukar vanligen anta att det bör 
röra sig om de produkter som har ett högt volymvärde (pris/m^). Graden av kundorderstyr
ning brukar dessutom definieras som den kundorderstyrda produktionens värde i förhållan
de till den totala produktionen. 

Även styrningen av koordinationsvarorna fordrar vissa överväganden. Eftersom dessa pro
duceras samfällt med kundorder och inte är direkt efterfrågade gör man antagligen bäst i att 
begränsa antalet varianter av dessa då de skall styras mot förbrukning i lager eller mot 
gjorda reservationer. Koordinationsvaroma produceras alltså i princip mot lager varför 
produktionen kan anses vara lagerstyrd. Avsättningsmöjligheter bör premieras framför 
utbyte, d v s genomflöde är sannolikt viktigare än materialutnyttjande. Möjligheten att 
redan i ett tidigt skede flisa vissa volymer bör därför alltid övervägas. 

Produktionen av biprodukter är dock att betrakta såsom varande helt råvarustyrd, detta med 
förbehållet att det måste finnas avsättning för flisen. 

Typ av produkt Utförande Styrningsprincip Värde 

Kundorderstyrd Kundanpassad Kundorderstyrning Högt 
vara eller standard 
Koordinationsvara Standard Lagerstyrning Medelhögt 
Biprodukter Standard Råvarustyrning Lågt 

Exakt hur kundorderstyrningen skall gå till får man ta ställning t i l l i det enskilda fallet. 
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6.3.3 Säkrare orderflöde 

En order skall leda till produktion av rätt varor i rätt tid till rätt kund 

För att den kundorderstyrda produktionen skall fungera väl krävs bland annat att orderflö
det löper friktionsfritt. Med orderflöde avses här den process som omfattar orderns motta
gande fram till dess att den lämnas över som ett underlag till produktionsplaneringen. 

En av de allra viktigaste förutsättningarna för att orderflödet skall fungera som avsett är att 
det finns en terminologi som är gemensam, inte bara inom företaget, utan även mellan 
företag och kund. Detta innebär att de kvalitetsbegrepp som används måste vara klart defi
nierade, kundens krav i övrigt kända, och så vidare. De tekniska försäljare som branschen 
nu begåvas med har här en stor mission att fylla. 

Rationella administrativa rutiner är en annan grundpelare för det säkra orderflödets väl och 
ve, liksom klarlagda ansvarsområden. Det senare skall förhindra att ärenden faller mellan 
stolarna samt att alltför många spelare rusar mot bollen varvid de riskerar att kollidera. 

6.3.4 Information om flödet 

En bra styrning bygger på att aktuell, riktig och relevant information om flödet finns 
tillgänglig 

För att styrningen skall få avsedd effekt fordras att återkopplingen fungerar väl. Detta inne
bär att den dagliga och stundliga inrapporteringen fungerar enligt fastlagda rutiner och att 
rutinerna är väl utformade. 

Akmell information säkerställs genom att inrapporteringen sker med täta intervaller. 
Informationens riktighetsgrad ökar om man använder sig av rimlighetsbedömningar och 
kontroller. Graden av relevans beror av vilken slags information som samlas in för vilket 
ändamål. 

För att dessa krav på flödesinformation skall kunna mötas fordras att automatisk datain
hämtning ökar i omfattning. Målet bör vara att det från varje procesställe och lagerplats 
fortlöpande flödar information till en central punkt. Från samma punkt skall sedan styrsig
naler kunna utgå. I dag optimeras varje deloperation för sig, vilket är beklagligt då man på 
så vis oftast inte optimerar totalutfallet. 

Detaljeringsgraden bör även ökas jämfört med i dag. Arbete pågår på flera fronter vad 
gäller detta problemområde. Stora insatser måste göras för att lösa informationsinhämt-
ningsproblemen i exempelvis färdigvaru- och timmerlager. En standard för dataformat och 
dataöverföring från procesställen skulle innebära ett stort steg framåt i dessa strävanden. 
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6.3.5 Lönesystemets inverkan 

Lönesystemets inverkan på flödet kan vara mycket omfattande 

Ett engagerande lönesystem måste för det första styra rätt. För det andra måste det vara 
sådant t i l l sin beskaffenhet att den enskilde medarbetaren ser kopplingen mellan sin eller 
arbetslagets arbetsinsats och utfallet. Bonusar som slentrianmässigt fallet ut utan extra insats 
bör undvikas, eftersom de bara är en allmän justering av lönenivån. 

Dagsläget kan sägas karaktäriseras av en produktionsvolymsfixering då det handlar om kon
struktion av lönesystem. Oviljan att inbegripa även andra faktorer kan bero på svårigheten 
att inhämta relevant information. Om informationen är av vikt för lönesystemet är det i alla 
fall rätt så säkert att den inhämtas. 

Konstruktion av ackord, bonus med mera är något som man bör arbeta vidare med vid de 
enskilda företagen. Förmodligen finns, på grund av de skiftande förutsättningarna, inga 
patentlösningar utan man måste finna sina egna vägar. Viktigt att beakta är att det styr 
"rätt", det vil l säga att det står i samklang med företagets huvudsakliga inriktning, samt att 
det inte ger upphov t i l l , eller förstärker, konflikter inom företaget. 

6.4 Mindre lager 

Produktionsutformningen vid svenska sågverk följer ett koncept som ger upphov till fem 
större lager. Det finns ett osorterat timmerlager, ett sorterat timmerlager, mellanlager före 
tork, mellanlager efter tork och ett färdigvarulager på hart när vartenda sågverk. Kapital
bindningen blir därmed relativt hög. Vanligt är att lagerbindningen utgör 25-35 % av de 
totala tillgångarna och att den totala lageromsättningshastigheten (omsättningen/totala lager
värdet) är ca 3-6 ggr. Att minska lagren från denna relativt höga nivå är naturligtvis ange
läget för sågverksindustrin. 

Företagets materialflöde är som en självreglerande mekanism. När lagervolymerna minskar 
finns det krafter i företaget som verkar för att öka lagren, när lagren ökar finns det krafter 
som drar åt motsatt håll. Lagernivåerna ställer in sig på ett läge där allting flyter bra. Det är 
av denna anledning som det är så svårt att åstadkomma lagerminskningar, eftersom det 
kräver att man bryter invanda arbetssätt. Att minska lagren orsakar alltid störningar. 

Från den japanska produktionsfilosofin kan man hämta liknelsen "den japanska sjön". Före
tagets lager är som vattnet i en sjö. I sjön finns grund. Vattnet i sjön representerar lager
nivån i företaget. När företaget vill sänka lagernivån är det som att sänka vattennivån i sjön. 
Grunden kommer då till ytan och den som fördas i sjön riskerar att gå på dessa grund. 
Dessa grund symboliserar de problem som dyker upp i företaget när man minskar lager
nivåerna. Problemen kan vara av olika art. Människorna i företaget kan då reagera med att 
vilja återställa den ursprungliga lagernivån för att undvika dessa problem, men enligt den 
japanska filosofin skall dessa problem arbetas bort. Grunden skall sprängas bort. I takt med 
att man sänker lagernivån skall man arbeta med att lösa de problem som dyker upp för att 
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sedan ytterligare sänka lagernivån och då i sin mr ta sig an de nya problemen som uppkom
mer. 

Den Japanska sjön 

Figur 6.7. Grunden i den japanska sjön symboliserar de problem företaget stöter på när 
man minskar lagren. Vattenytan symboliserar lagernivån. 

Att minska lagren i ett företag är ingen lätt sak. Det är därför bra att redan från början vara 
medveten om att problem kommer att dyka upp. Problem är till för att övervinnas och man 
kan vara förvissad om att arbetet med att lösa de problem som en lagerreduktion medför är 
väl mödan värd. 

När man vill minska lagernivåerna finns det en del handgrepp att tillgripa. Vad dessa hand
grepp innebär skall i följande avsnitt förklaras. 
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6.4.1 Korta av flödet 

Från det att trädet avverkas till dess att virket når slutkonsumenten i form av en färdig 
produkt genomgår virket en mängd bearbetnjigssteg. När man betraktar materialflödet i 
detta helhetsperspektiv finns det med all sannolikhet bearbetningssteg som går att ta bort. 
Kanske utförs liknande typ av bearbetning på två ställen som mycket väl går att utföra i en 
och samma operation. Kanske är en del bearbetningssteg helt onödiga. Som exempel kan 
nämnas att justering och sortering av bräder som säljs t i l l emballageanvändning kan vara 
onödig. Detta virke kan paketeras och göras i ordning direkt efter kantning, genomgå en 
lätt torkning och därefter levereras direkt till emballagefabriken. 

När ett bearbetningssteg tas bort vinner man inte bara den tid som åtgår för själva bearbet
ningen utan även hela lagringstiden innan bearbetningen. Kostnaderna minskar dessutom, 
eftersom arbetsmoment försvinner. 

Att ta bort operationer är genomgripande förändringar och mycket svårt att åstadkomma. 
Lättare är dock att sammanföra flera operationer t i l l en operation. Istället för att hela t i l l 
verkningsserien först skall bearbetas i en operation, därefter i nästa och därefter i nästa, 
bearbetas varje enhet sekventiellt i operationerna. Lagren mellan operationerna försvinner 
då helt. I verkstadsindustrin och träindustrin är denna typ av åtgärder mycket vanliga. Flera 
maskiner byts ut till exempelvis en CNC-styrd kombinationsmaskin som utför flera bearbet
ningssteg. 

Motsvarande åtgärd i sågverk kan t ex vara att ströläggaren för centrumvirke placeras direkt 
efter såglinjen. 

Tankar finns även att produktion av planker och bräder skulle kunna ske helt integrerat från 
stock ti l l färdig planka. Utveckling av detta koncept drivs inom Trätek i projekt Linus. 

Utgångsläge 

-V—O—v—o—v—o—v-
ta bort en operafion 

— V — o — — o — V ' 
sammanför -två operationer t i l l en 

—V—O—V-^ 
Figur 6.8. Att ta bort operationer eller att sammanföra operationer är effektiva sätt att 
minska ledtiderna. 



87 

6.4.2 Kapacitetsutjämning och synkroniserade serielängder 

En åtgärd med vilken sågverken har stora möjligheter att minska sina lager är genom kapa
citetsutjämning. Eftersom tillverkningsflödet är uppdelat i fyra större operationer som är 
sepererade från varandra uppstår lätt utjämningslager mellan operationerna som beror på 
skillnader i kapacitet och kapacitetsutnyttjande. Om alla operationer arbetar i samma pro-
duktionstakt uppstår inte dessa lager. Takten anges av trånga sektorn, övriga operationer 
följer trånga sektorns produktionstakt. 

De flesta sågverk har idag svårigheter med att hantera skillnaderna i kapacitet mellan de 
olika avdelningarna. Ofta vill man ha högt kapacitetsutnyttjande på alla operationer, vilket 
leder t i l l stora lager och ofta t i l l ett okontrollerat stort lager före flaskhalsen. 

När flaskhalsen bestämmer produktionstakten i övriga operationer blir effekten att kapaci
tetsutnyttjandet där sjunker. Denna frigjorda kapacitet får ej betraktas som en överkapacitet 
utan utgör en skyddande kapacitet som tar upp svängningar som behövs för att hela tiden se 
till hålla flaskhalsen med arbete. 

En åtgärd som hör ihop med kapacitetsutjämning är synkronisering av serielängderna. I 
sågverk är det vanligt att man utgår från vad som är optimalt för varje produktionsavsnitt i 
val av serielängd. Detta arbetssätt ger upphov till olika serielänger och problem med att 
hantera "slattar". När övrig produktion underordnas trånga sektorn kan även serielängderna 
anpassas ti l l trånga sektorn. Serielängd väljs då efter vad som är optimalt för trånga sek
torn. Övriga operationer arbetar med samma serielängd eller serielängder som passar mot 
trånga sektorn. 
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Serielängd i sågen 

t Bredd 

Bredd 
200 
150 

vÅ 
125 
100 Y// 

/ / 

125 

VA % VA VA Pos-fn 
2 5 - 1 0 0 - 25 2 5 - 200 -25 

25 - 50 - 50 - 2 5 2 5 - 2 5 - 7 5 - 7 5 - 2 5 - 2 5 

Serielöngd i torken (TS) 
= 1 kammare 

v / = 1 satsning i 
brädkanalen 

Dimension 

50x100 75x?00 25XJ00 25x?25 25x150 25x200 

Serielängd i justerverket 

/ / I 

Dimension 

50x100 75x200 25x100 25x125 25x150 25x200 

I centrumvirke 

sidobräder 

Figur 6.9. Serielängden väljs utifrån vad som är optimalt för trånga sektorn, i detta fall 
torkarna. 
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Effekterna av synkroniserade serier är högre utnyttjande av trånga sektorn samt mindre 
lager, vilket är positivt för lönsamheten. De till synes negativa effekterna är chimärer av 
gammalt tänkande. Ökad andel ställtid i icke-flaskhalsar och minskat utbyte har ringa påver
kan på företagets lönsamhet. 

6.4.3 Kortare serier 

Att köra kortare serier ger direkt effekt på lagervolymerna i företaget. En halvering av 
serielängden sänker omloppslagrets storlek ti l l hälften. I alla operationer som inte utgör en 
trång sektor går det att minska serielängden utan att det kostar företaget något. En minsk
ning av serielängdema där ger positiv effekt på lönsamheten eftersom ledtiderna minskar. 
Minskning av serielängden i trånga sektorn innebär dock att företaget går miste om produk
tion. Därför måste minskning av serielängden i trånga sektorn kombineras med åtgärder för 
att reducera ställtiderna, för att inte företaget skall förlora genomflöde (se kapitel 6.2). 

I figur 6.10 visas en schematiskt bild av effekterna på lagrets storlek vid en halvering av 
serielängderna. 

Lager
volym 

Loger-
volym 

]o b 

Utgöngslöge Halvering 

Q:: omloppsloger 
b= serielongd 

Figur 6.10. När serielängden halveras minskas omloppslagrets storlek till hälften. 

Det är inte bara i produktionen som reducering av serielängden är en effektiv åtgärd för att 
minska lagren. Att minska utleveransvolymerna av varje enskild produkt vid varje utlast-
ningstillfälle är en verksam åtgärd för att minska färdigvarulagrets storlek. 

Som första åtgärd kan man försöka minska leveransvolymens storlek. Genom att ersätta 
båtleveranser med bil eller järnvägsleveranser, kan leveransvolymen minskas betydligt, från 
kanske 2.000 m^ till 50 eller 100 m^ Fraktkostnaderna kan dock öka vid denna åtgärd. Ett 
annat sätt att åstadkomma samma effekt är att samordna båtleveranserna med flera sågverk. 
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På så sätt minskar det enskilda sågverket sin leveransvolym men fraktkostnaderna är opå
verkade. 

Som andra åtgärd kan man försöka minska utlastningsvolymen av enskilda produkter. En 
orsak till långa liggtider i färdigvarulagret för vissa produkter är att virke måste samlas ihop 
till en hel billast eller järnvägslast innan leveransen kan gå. Det kan då behövas två eller tre 
produktionstillfällen (gäller ofta för koordinationsvaror) för att få ihop tillräcklig mängd 
virke t i l l en leverans. Kan dessa varor samlastas med andra varor kan leverans ske direkt 
efter produktionstillfället. På så sätt bibehålls lastvolymen men liggtiden i färdig varulagret 
för varje enskild produkt minskas betydligt. 

6.4.4 Säkra processen 

Varje företag garderar sig mot oförutsedda händelser. Det gör man genom att ha stora lager 
eller mycket skyddande kapacitet i maskiner och personal. Ju större osäkerhet företaget 
opererar i desto större behov har företaget av att gardera sig mot oförutsedda händelser. 
För att minska behovet av beredskap, kan man försöka påverka osäkerhetsfaktorerna. Det 
går aldrig att helt få bort störningar, men det går att åstadkomma förbättringar. 

De störningarna man garderar sig emot kan vara i form av driftshaverier, driftsstörningar, 
kvalitetsbrister samt ojämnt kvalitetsutfall som orsakas av den egna tillverkningen. Stör
ningar uppstår också p g a variationer i timmerleveranserna som i sin mr kan bero på stör
ningar i timmerleverantörens produktion. En hel del störningar i sågverket orsakas av tim
merleverantören. Ojämnt inflöde, varierande timmerkvalitet, varierande timmersammansätt
ning (trädslag, diameter, längder) samt olika typer av kvalitetsbrister (långtimmer, vraktim
mer m m) gör att sågverket måste hålla ett större timmerlager än vad som annars vore nöd
vändigt. 

Även vad gäller leveranssidan måste sågverket gardera sig mot osäkerheter. Variationer i 
efterfrågan måste på något sätt fångas upp, antingen med lager eller med skyddande kapaci
tet, såvida man inte vill försämra sin leveransservice. 

När man garderar sig mot osäkerheter uppstår kostnader i form av ökad lagerbindning, 
högre personalkostnader eller högre kapitalkostnader. Ofta har företag en tendens att garde
ra sig för mycket och på fel ställe. Det viktiga är att gardera trånga sektorn mot produktion
savbräck. Att icke-flaskhalsar drabbas är inte skadligt så länge som trånga sektorn inte 
påverkas negativt. En genomgång av säkerhetslagren är därför bra att göra. Vissa säker
hetslager kan man kanske ta bort, andra säkerhetslager kanske man ska ha som skydd mot 
störningar i trånga sektorn. Att maskinerna i en icke-flaskhals någon gång står p g a mate
rialbrist kostar ju inget. I det långa loppet tjänar företaget på det, eftersom lagren har 
minskat. 

En stor del av de osäkerheter som finns går att reducera genom att säkra processen. En ISO 
9000-certifiering går hand i hand med att reducera osäkerheter. Vid en certifiering måste 
företaget aktivt arbeta med att gå igenom alla kvalitetsbrister och arbeta för att reducera 
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felen. En positiv effekt av kvalitetsarbetet är att säkerhetslagren kan minskas, eftersom 
behovet att gardera sig mot osäkerheter minskar. 

6.4.5 Utjämna säsongsvariationer 

Säsongs variationer ger upphov till lager. En skidfabrik kan tjäna som exempel. Skidfabri-
ken har svårt alt förutse efterfrågan på skidor nästkommande vinter. Inför vintern bygger 
man upp lager. Om snön uteblir säljs få skidor och man blir liggandes med ett stort lager av 
skidor. Om däremot hela Sverige får snövinter slår man försäljningsrekord och skidorna går 
förmodligen i brist även om fabriken går för högtryck. En skidfabrik måste kunna hantera 
säsongsvariationerna väl. Detta gör man dels genom att ha stora lager av skidor, dels ge
nom att snabbt kunna öka kapaciteten när det behövs. 

För ett sågverk gäller samma sak. Sågverkets materialflöde utsätts för stora variationer 
under året både vad gäller försäljningen och intransporten av timmer. De flesta sågverk 
brukar ha svårt att möta variationerna i fösäljningen och timmerleveranserna genom att låta 
produktionen följa med. Man fångar upp variationen i försäljningen i ett stort färdigvarulag
ret och variationerna i timmerleveranserna i ett stort timmerlager. 

M3SV t 

Lager 

Produktion 
Utleveranser 

- ter Var Sommar Höst Vin-

Figur 6.11. Säsongslager. 

Variationerna i utlastning, produktion och intransport kring semesterstoppet kan ge upphov 
till höga lagervolymer om flödet inte är rätt synkroniserat. 

Det går att minska säsongslagren. En åtgärd kan vara att ta bort semester stoppet. Andra 
åtgärder kan vara att minska variationerna i flödet. Genom tydligare avtal med timmer-
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leverantörerna kan intransporten av timmer fås jämnare. Har sågverket stora variationer i 
utleveranserna under året, bör man se sig om efter motcykliska marknader. Vid anhop
ningar går det kanske att lägga ut produktion på legotillverkning. 

6.4.6 Sortimentsreduktion 

Genom att halvera antalet produkter halverar man omloppslagrets storlek. Sortimentsreduk
tion är ett mycket effektivt sätt att minska lagren. En sortimensreduktion bör dock alltid 
föregås av en grundlig analys utifrån enskilda produkters efterfrågan och bidrag till lönsam
heten. 

Som utgångsmaterial vid en revidering av produktsortimentet bör man göra en ABC-analys 
över de olika produkternas betydelse för omsättningen och deras rörlighet i lagret. Vid en 
ABC-analys ser man vilka produkter som står för huvuddelen av omsättningen. Ofta brukar 
produktsortimentet följa 80/20 regeln, d v s 20 % av produkterna står för 80% av omsätt
ningen och 80% av produkterna står för 20% av omsättningen. För att ytterligare komplet
tera bilden beräknas lageromsättningshastigheten ut för varje produkt. Bland de 80% av 
produkterna som utgör 20% av omsättningen hittar man troligen de mest trögrörliga varor
na. Dessa produkter skall man namrligtvis ta bort ur sitt produktsortiment. De utgör hyll-
värmare som sannolikt inte bidrar till företagets lönsamhet. 

Paretos princip: Det väsentliga fåtalet och det mindre väsentliga flertalet eller 
80/20-regeln 

I alla beslut rörande produktsortimentets storlek och utformning måste man ställa upp rätt 
målfunktion för hur man skall uppnå högre lönsamhet, annars riskerar man att sortiments
revisionen får motsatt verkan. Produktsortimentets utformning avgörs av den begränsande 
resursen. Den begränsande resursen kan vara olika från tid till annan, vilket medför att 
produktsortimentet kan växla ganska kraftigt om högsta möjliga lönsamhet skall uppnås. 

Ett sätt att påverka sortimentets storlek utan att behöva ta ställning till målfunktion är att 
jämföra olika sorteringsalternativ för en och samma dimension. Kan man minska uppsplitt
ringen i olika kvaliteter och samtidigt få lika mycket betalt, kan lagrens storlek minska med 
bibehållen omsättning. Kalkylen kan göras enligt tabellen nedan. Antaganden om liggtiden 
måste göras utifrån erfarenhet av liggtiden för de olika produkterna. 
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Hur man gör en ABC-analys av fardigvarulager 

1 D A T A I N S A M L I N G 

Stickprov av lagrets utseende vid x tillfållen tas. Detta gör man genom att ta ut en datalista över lagret vid 4-6 
tillfållen under den period man vi l l studera. För samma period tar man fram uppgifter om utlastad volym för 
respektive produkt. Det ska vara samma upplösningsgrad på uppgifterna i datalistan som på uppgifterna CÖT 
utleveransema. Lämplig period att studera är ett halvår eller tre månader. 

2 D A T A B E A R B E T N I N G 

Uppgifterna läggs in ett kalkylprogram typ Excel. Nedan visas exempel. 

produkt 

observation 1 

2 3 4 medeliager leverans 
19x75 o/s 76 m' 15 m' 86 m' 54 m' 58 m' 175 m' 
19x75 v 290 m' 103 m^ 129 m' 178 m' 175 m' 360 m' 

75x225 V I 45 m^ Om' 86 m3 86 m' 54 nv' 45 m' 

Studerad period 3 månader 

3 BERÄKNINGAR 

Nu utförs beräkningarna. Beräkningarna ska utftiras på värdet av produkterna. Lägg ti l l en kolumn med pris for 
respektive produkt och multiplicera lagermedelvärdet och utlevererad volym med detta pris. Sedan beräknas 
lageromsättningshastigheten enligt ftiljande formel 

lageromsättningshastighet = 

Exempel 

levererat värde under perioden 

medelvärdet av lagervärdet under perioden 

produkt medellager leverans pris lagervärde lev. värde oms. hast. 
19x75 o/s 58 m' 175 m' 2400 139 kkr 420 kkr 3,0 
19x75 v 175 m' 360 m' 1700 297 kkr 612 kkr 2,0 

75x225 VI 54 m' 45 m' 1300 70 kkr 58 kkr 0,8 

Lageromsättningshastigheten gäller då för den studera perioden som i exemplet ovan var 3 månader. V i l l vi göra om 
detta mått t i l l lageromsättningshastighet per år (lagret omsätts x ggr per år) gör vi följande beräkning som i detta 
fall blir: 

12 månader/3 månader x lageromsättningshastigheten 

4 S O R T E R I N G 

Uppgifterna i matrisen ska nu sorteras efter fallande storleksordning efter värdet av utleveransema. För varje post 
beräknas hur stor procentuell andel denna post utgör av totalen. Sedan gäller 80/20 regeln d v s att 20% av pro
dukterna står för 80% av värdet. Dessa 20% är dina A-produkter, B-produkterna är de nästföljande x % som utgör 
15% av värdet och C-produktema är de resterande som står för 5 % av värdet. 

5 A N A L Y S 

Genom att ställa upp en matris enligt ( jmf tabell 5.2 i kapitel 5) kan man tydligt se vilka produkter som är ens A-, 
B-, respektive C-produkter och hur pass god lagerstyrning man har ftir respektive produkt. Det är viktigt att ha god 
lagerstyrning på A-produktema eftersom de utgör ett så stort leveransvärde. Det är för dessa produkter man i törsta 
hand ska torsöka höja lageromsättningshastigheten men samtidigt se ti l l att de inte går i brist. (Viktigt att ha god 
leveransservice på de värdefullaste artiklarna). B-produkterna kan man i ett första skede låta vara som de är. C-
produkterna ska man ta bort. De utgör ett litet värde 5% och har den lägsta lageromsättningshastigheten och binder 
därmed mest pengar i lager. 
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Tabell 6.7. En enkel jämförelsekalkyl mellan olika sorteringssätt för en och samma dimension 
där hänsyn tas till liggtid i lager. 

Furu Kvalitet Pris Kvalitets Medel Liggtid Kostnad Pris-
50x100 (kr) utfall (%) pris (kr) (dagar) vid 30% lagrings-

lagerränta kostnaden 

Sorterings- o/s 2400 20 20 40 
alternativ 1 V 2000 50 1960 18 30 1926 

VI 1600 30 28 37 

alt 2 o/s + V 2100 70 1950 10 17 1927 
V I 1600 30 28 37 

alt 3 o/s+V+VI 1900 100 1900 10 16 1884 

alt 4 Grönkvist 2100 75 1975 10 17 1953 
Torrkvist 1600 25 28 37 

6.4.7 Ökad koordination 

Eftersom produktion av sågade trävaror sker i ett divergerande flöde, där man utgår från ett 
heterogent råmaterial som nästan uteslutande påverkas genom sönderdelning, är god koordi
nation mellan de olika avdelningarna inom sågverket avgörande för lagerbindningen. När 
materialet genomgått de första produktionsstegen, timmersortering och sågning, är pro
dukten i princip bestämd. Materialet låter sig svårligen omformas ti l l nya dimensioner. 

Tillverkningen av de olika sågverksprodukterna är dessutom starkt sammankopplad. Vi l l 
man producera o/s-plank producerar man även samtidigt kvinta och utskottsplank samt 
bräder av olika dimensioner och kvaliteter. 

Alla som arbetar inom sågverksindustrin känner väl till problematiken. Försäljningen måste 
koordinera leveranserna av olika produkter utifrån de förhållanden som produkterna sam
produceras för att inte lager skall uppstå. Varje sågverk brukar utveckla ett högst indivi
duellt produkt/marknadsmönster där man kontrakterar avsättning i de proportioner som 
produkterna samproduceras. 

En uppställning av detta produkt/marknadsmönster visas i nedanstående tabell. 



Tabell 6.8. Produkt/Marknadsmönster för gran. 
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Produkt Marknad 

Sågklass Dimension Kvalitet Sverige Tyskland Holland England Frankrike Total 

135 38x100 o/s+V 100 1000 1100 

VI 300 300 

145 44x100 o/s+V 1300 1300 

VI 250 200 450 

155 50x100 o/s 300 200 500 1000 

v 600 800 1400 

VI 400 150 150 700 

320 50x200 o/s 600 600 

v 400 200 400 1000 

VI 200 150 200 550 

Totalt 15.000 20.000 15.000 5.000 25.000 80.000 

I ett traditionellt påtryckande flöde, görs försäljningen utifrån erfarenhet om produktions
utfall föregående år. Då ställs höga krav på koordination på försäljningsavdelningen. I ett 
modernt framdragande flöde, där råvaruanskaffningen anpassas till gjorda försäljningar 
ställs högst krav på koordination på råvaruavdelningen. Deras uppgift blir då att skaffa fram 
timmer som passar mot gjorda försäljningar. 

En förutsättning för att koordinationen skall fungera är en aktiv samordning mellan försälj
ningsavdelning, produktionen och råvaruavdelningen. Företaget måste bygga upp goda 
informationssystem för att detta överhuvudtaget skall kunna fungera. 

6.4.8 Sågverkens nytta med mindre lager 

Det är få sågverk som med handen på hjärtat kan säga att de känner sig som herrar över 
sina lager. Det är många faktorer som påverkar lagrens storlek och man är osäker på vilka 
åtgärder som verkligen är effektiva för att minska lagren. Ofta förstår man inte varför lag
ren är höga och man tar till mer eller mindre troliga förklaringsmodeller. Ofta får säljarna 
skulden för höga lager och de ombeds sälja mer. Att bara öka försäljningen hjälper förmod
lingen inte om man inte vet vad lagerökningen orsakades av. Risken blir då att företaget 
börjar sälja ur lagret och kommer in i en ond cirkel, där man först producerar varorna och 
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sedan säljer dem, då ofta till reducerat pris eftersom man satt sig i en svag förhandlings
position. 

Ämnar sågverket minska sina lager måste man verkligen sätta sig in i hur de olika lagren 
fungerar. Skall man lyckas med en varaktig minskning av lagren måste man nämligen förstå 
sitt materialflöde. Vilka åtgärder som är verksamma beror på hur det enskilda företaget 
fungerar. Att hämta standardlösningar från andra sågverk eller annan industri är inte att 
rekommendera. Deras lager kanske hade helt andra orsaker än det egna företagets lager. 

Fördelarna med små lager är uppenbara. För sågverket innebär det att man ökar sin konkur
rensförmåga. Eftersom den sågade trävarans egenskaper avgörs så tidigt i produktionsflödet 
(kvaliteten vid val av avverkningstrakt, längden vid avverkningen i skogen och dimensionen 
i sönderdelningen) är korta ledtider avgörande för hur pass snabbt man kan anpassa sig t i l l 
nya förutsättningar på marknaden. Det sågverk som kan styra sin produktion mot kundorder 
från sågning eller från skogen har en avgörande konkurrensfördel. 

6.5 Kontrakt 

Grunden ti l l en bra materialstyrning läggs vid affärsuppgörelsen och kontraktskrivningen 
med kund. Vid detta tillfälle har sågverket stora möjligheter att påverka att den senare 
produktionen och leveranserna sker så smidigt som möjligt. Avtalen som upprättas mellan 
sågverket och kunden kan skilja sig mycket åt till karaktären. Sågverken arbetar vanligtvis 
med många olika typer av kontrakt, från stora spec-kontrakt för leveranser under ett halvår 
t i l l kontrakt för prompt leverans. När sågverken skriver ett kontrakt är man i första hand 
inriktad på att få hela produktionen såld t i l l så högt pris som möjligt. Men vid själva avta
lets utformning bör man ta in fler aspekter, eftersom avtalet inte bara påverkar intäkterna 
utan också tillverkningskostnaderna och kapitalbindningen i företaget. 

De kontrakt sågverken utformar idag är ofta löst hållna, vilket lämnar stort utrymme för 
ändringar både från kundens och från sågverkets sida. Sågverken är ofta ovilliga att precise
ra sig tydligare i kontrakten eftersom man vet att man har en osäker materialstyrning. Detta 
medför att kunderna får dåligt förtroende för sågverkens förmåga att leva upp till kontraktet 
vilket gör att kunderna garderar sig genom att överkontraktera virke. På grund av de stora 
osäkerheterna i kontrakten blir materialstyrningen svår eftersom man har diffusa leverans
tider att styra emot. Den lösa kontraktskrivningen leder sågverken och dess kunder in i en 
ond cirkel. 
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/ Förpliktelser i avtalen om hög 
I leveransservice är inte så stora 

På grund av att man inte är rustad att 
leva upp ti l l krav på hög leverans
service, är inte leverantören villig att 
ställa upp på förpliktelser om hög 
leverans service 

/ Ambitionen att åstadkomma hög 
ykveransservice blir måttlig 

f Leverantören presterar osäkra 
\kveranser 

Kunden får sämre förtroende för leve
rantören och måste gardera sig. Kun
den måste även beställa tidigare och får 
därmed större osäkerhet inbyggd i sin 
beställning 

Kundens osäkerhet och dåliga precision 
upplever leverantören som att det inte är 
så stort behov av hög leveransservice 

Figur 6.12. Den onda cirkeln: Dagens kontrakt ger dålig precision och leder sågverken och 
dess kunder in i en ond cirkel. 

Det är alltid sågverken som i det långa loppet förlorar mest på de löst formulerade avtalen, 
dels genom att konstant ligga med för högt lager, dels genom att tvingas styra tillverkningen 
mot en osäker avsättning. Kunden drabbas också, men inte i lika hög grad. Kunden löser ju 
sitt problem genom att ha många leverantörer som han spelar ut mot varandra. 

För att råda bot på de problem, som de löst formulerade avtalen medför, måste sågverken 
driva på utvecklingen av nya avtalsformer. Detta arbete måste drivas parallellt med utvec
klingen av precisionen i sågverkets interna materialflöde. Hög precision i materialstyrning
en är förutsättningen för att våga ingå tydligare avtal. 

Tydligare avtal ger säkrare materialflöden. Säkrare materialflöden är förutsättningen för 
tydligare avtal 

Avtalen kan utvecklas på många sätt. Ofta görs kontrakt upp för ett halvår framåt i tiden. 
Kunden måste då förutse vilket behov han har om ett halvår. Denna bedönming grundar sig 
till stor del på rena gissningar. Kunden vill trots allt binda sig för så pass lång tid, för att 
säkerställa virkesleveranserna. Praxisen i branschen är ju att man gör halvårsavslut. 
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Dessa kontrakt, som egentligen är ett slags ramavtal, går att utveckla. Kontrakten kan med 
fördel utformas på så sätt att de består av en fast del för den närmaste tiden där inga änd
ringar får förekomma och en prognosdel där ändringar tillåts göras. Kontraktet utformas 
som ett rullande avtal, där prognosen hela tiden revideras. Denna typ av avtal ger både 
kunden och leverantören fördelar. Kunden säkerställer sin råvara och köper de varor han 
har behov av, sågverket säkerställer sin avsättning och får säkra planeringsunderlag. 

Tabell 6.9. Exempel pä hur ett ramavtal med en fast del och en rörlig del kan se ut. 

Specifikation Period I (v5-v8) Period II (v9-vl2) Period III (vI3-vl7) Specifikation 

Kvantitet Leverans
tid 

Kvantitet Leverans
tid 

Kvantitet Leverans
tid 

F50xl00O/SLP ]8%Q 
F50xl25 V LP 18%Q 
FSOxlOO SF LP 8%Q 

25,25 v6,v8 
25,25 v6,v8 
50,50 v5,v7 

ca 50 v9-v l2 
ca 50 vp-v l2 
ca 100 v9-vI2 

v I 3 - v I 7 
v l 3 - v l 7 
v l 3 - v l 7 

Totalt 200 ± 0 200 ± 20% 200 ± 50% 

Det divergerande flödet ger upphov ti l l att sågverket måste arbeta med många olika typer av 
avtal. Lämpligt är att ha hög precision i avtalen för den kundorderstyrda delen av produk
tionen och rymligare avtal för koordinations varorna. 

Tabell 6.10. Avtalen bör anpassas till de olika typerna av produkter som finns i ett sågverk. 

Typ av produkt Styrnings
princip 

Leverans
service 

Avtal 

Kundorderstyrd 
vara 

Kundorder
styrning 

Hög Ramavtal med fast och rörlig del 
med leveransplan, skarpa leve
ranstider, tydligt specificerade 
produkter och exakta volymer 

Koordinations
vara 

Prognosstyrning Medel Ramavtal, där antingen leverans
tiden, produkten eller volymen är 
ospecificerad 

Biprodukter Råvarustyrning Jämnt 
flöde 

Rullande ramavtal, med fast och 
rörlig del 

Om sågverken vill utveckla avtalen måste man inleda en dialog med kunden där man lägger 
alla korten på bordet. Båda sidor måste visa vilka negativa effekter de lösa avtalen ger 
upphov ti l l och resonera om vilka vinster man kan uppnå vid högre precision i avtalen. 
Diskussion om priser skall föras när man är klar med hur avtalet skall utformas. Sågverken 
och kunden har allt att vinna på att ta sig in i den goda cirkeln. 
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Förpliktelser i avtalen om hög 
leveransservice är höga 

På grund av att man är rustad att leva 
upp till krav på hög leveransservice, 
är leverantören villig att ställa upp 
på förpliktelser om hög leverans
service 

/K 

/ Ambitionen att åstadkomma hög 
V^veransservice blir stor 

(Leverantören presterar säkra 
leveranser 

Kunden får förtroende för leverantören 
och behöver ej gardera sig. Kunden kan 
beställa senare och får därmed större 
säkerhet inbyggd i sin beställning 

Kundens säkerhet och goda precision 
upplever leverantören som att det är 
stort behov av hög leveransservice 

Figur 6.13. Den goda cirkeln: Sågverken har mycket att vinna på att utveckla avtalen och 
precisionen i materialstyrningen så pass att man hamnar i den goda cirkeln. 

6.6 Leveransservice 

I takt med att kunderna minskar sina ledtider i den egna produktionen ökar kraven på god 
leveransservice från sågverken. Jämfört med andra materialleverantörer har sågverken dålig 
leveransprecision. En hel del sågverk börjar se leveransservicen som ett betydelsefullt kon
kurrensmedel och ser möjligheterna att få bättre betalt genom att hitta en högre leveransser
vice. God leveransservice uppnår man inte gratis, utan det ligger hårt arbete bakom att 
kunna erbjuda kunderna säkra leveranser. 

6.6.1 Ta reda på kundernas krav på snabba, pålitliga och säkra leveranser 

En snabb leverans är en leverans där tiden - leveranstiden - mellan beställning från kund 
ti l l leverans är kort. Det finns ett flertal orsaker till det, där två är mycket tydliga. Den ena 
orsaken är att kunden inte kan förutse efterfrågan, beroende på den marknad kunden arbetar 
på. I det fallet kan kravet på snabb leverans vara befogat. 

Den andra orsaken är att kundens produktionsplanering fallerar. Detta är vanligt och kun-
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den bör revidera sin produktionsplanering för att kunna ta fram sitt materialbehov och i god 
tid beställa råvaror. Kravet på snabba transporter minskar då. Däremot kvarstår säkert 
kravet på pålitliga och säkra leveranser. 

Kravet på leveranspålitligheten (tillförlitligheten i leveranstiden) är stort när man tillämpar 
t ex just-in-time-konceptet. Vet man att varan kommer fram i rätt tid (varken för sent eller 
för tidigt), spelar själva leveranstiden mindre roll. Är leveranspålitligheten hög, behöver 
kunden inte bygga upp säkerhetslager för att gardera sig mot råvarubrist. Leverantören bör 
kontinuerligt följa sina leveranser för att säkerställa att det som utlovats också håller. Att 
enbart lita till att kunden hör av sig vid leveransförseningar kan vara fatalt. 

En säker leverans är en leverans där rätt vara levereras i rätt kvantitet. Leveranssäkerheten 
blir viktig när kunden har trimmat sin produktion ti l l korta genomloppstider och små lager. 
En felaktig leverans får då förödande konsekvenser. Här krävs det att leverantören har god 
kontroll över både produktion och orderrutiner, förutsatt att kunden på ett korrekt sätt avro
pat varorna. 

Genom att tillsammans med kunden reda ut vad som verkligen krävs i leveranshänseende, 
kan rätt nivå för dessa faktorer nås. Det räcker alltså inte med att från leverantörens sida 
t ex acceptera krav på snabba leveranser utan att veta att det är befogat. De snabba leveran
serna kostar mycket, och det avspeglar sig i priset på varorna. Det kan visa sig vara en 
kostnad som varken leverantör eller kund behöver ha. 

6.6.2 Differentiera leveransservicen 

Efter det att man klargjort vilka behov kunderna har gäller det - om man anser att man har 
en rimlig chans att klara kraven - att anpassa leveransservicen till detta. Att utarbeta ett 
koncept gällande för alla är inte tillrådligt. Att gå så långt som ti l l att ge varje kund en unik 
service bör man inte göra (såvida man inte har ett fåtal kunder). Det skapar mycket 
administration, som knappast kan betala sig. 

Dela in kunderna i olika kundgrupper, där den gemensamma nämnaren är kraven på leve
ransservicen. Har man nogsamt arbetat igenom leveransservicebehoven med kunden bör 
båda parter också kunna enas om en prisjustering. Klargör för kunderna att ni har dessa 
olika grupper. Att ge en kund för hög servicenivå är lika skadligt för det egna företaget som 
det skadar kunden att få en för låg servicenivå. 

6.6.3 Hur ska man mäta leveransservicen 

Det finns fyra faktorer som vanligtvis ingår i leveransservicebegreppet, nämligen lagertill
gänglighet, leveranstid, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet, där de tre senare beskrivits 
här ovan. Med dessa som grund kan man utforma ett frågeformulär, att användas som 
underlag vid en bedömning av dels servicebehov, dels nivån på den service som ges. 
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Det fmns idag inte några för sågverk anpassade mätmetoder för leveransservicen. Det tycks 
även inom andra branscher vara något av ett vitt fält. För närvarande pågår ett arbete i bl a 
Träteks regi att ta fram en mätmetod. Ambitionen är att i första hand göra en enkel och 
fungerande metod, som efter hand kan byggas ut och bli mer sofistikerad. Mätmetoden 
kommer att utvärderas på ett sågverk under första halvan av 1995. 

6.6.4 Samarbete med kunderna 

Låt bäste man göra jobbet! Analysera tillsammans med kunden vilka krav som ställs på 
såväl produkt som dokumentation och leverans samt alternativa lösningar. Varje moment 
skall prissättas. Utifrån detta utarbetas ett koncept, där vinsten med det valda förfarandet 
delas lika mellan leverantör och kund. Ett utökat samarbete knyter leverantör och kund 
närmare varandra till gagn för båda. 

6.7 Externa transporter 

En mycket påtaglig länk mellan leverantör och kund är transporten av de beställda varorna. 
Hur man arrangerar sina externa transporter varierar mycket inom branschen. Man kan nu 
skönja att allt fler företag själva tar hand om hela transpormpplägget och att man mer och 
mer lämnar samlastningsförfarandet. Detta grundar sig i de flesta fall på att man från företa
gens sida vill försäkra sig om att transporterna fungerar som avsett. Detta i sin mr beror på 
att man ska klara den leveransservice man som leverantör åtagit sig. 

6.7.1 Vem arrangerar transporterna? 

Kontrakts vägen regleras bl a av vem som arrangerar transporterna, vem som ansvarar för 
varorna och på vilket sätt de skall transporteras. Se över de leveransvillkor som används. 
Vilket/vilka man väljer har direkta återverkningar på den interna verksamheten. Välj dem 
därför inte slentrianmässigt. Sök därutöver ett komplett beslutsunderlag vad gäller tran
sportsätt, betalning och försäkring. Man kan idag skönja en trend mot att man från sågver
kens sida väljer kontraktsformer där man ombesörjer så mycket som möjligt kring leveran
serna fram till kund. 

Vi l l man inte eller anser sig inte ha resurser att klara hanteringen av transporter finns det 
namrligtvis andra lösningar. 

Ett gott exempel är tredjepartslogistik - 3PL - där en tredje part mellan leverantör och 
kund agerar. Han är då inte endast transportör, utan kan även ta hand om exempelvis lager, 
emballering och övriga logistiktjänster. 3PL kan vara lönsamt vid: 

- stordrift, när företaget kan dra nytta av att flera företags volymer kan hanteras samtidigt 
och/eller har stora säsongsvariationer. 
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- specialiseringar, när varorna kräver speciell hantering, kan ett specialistföretag utnyttjas 
vilket ger en bra kvalitet t i l l minskad kostnad. 

- riskspridning, när fasta kostnader kan omvandlas t i l l rörliga vilket ger flexibilitet. 

3PL kan med fördel användas dels i introduktions- och tillväxtfasen, dels i nedgångsfasen, 
men inte nödvändigtvis i mognadsfasen vad gäller försäljningen. Mycket talar för att 3PL 
har framtiden för sig: globala distributions- och försörjningskanaler etableras, transportsek
torn avregleras och informationshanteringen för styrning blir allt billigare. 

Om man överväger en 3PL-lösning ska man vara noga vid utformandet av kontraktet. 
Exempel på avtalsklausuler kan vara: 

- Bakgrund - vad vil l man 
- Åtagandeomfattning - leveransbevakning, sortering, lagring, transporter, godkännande m m 
- Volymer 
- Leveransservice 
- Administration - egen personal på 3PL-företaget, egen terminal, sekretess, vem gör vad 

m m 
- Priser 
- Produktivitetsvinster 
- Ansvarsförhållanden - stöld, saidofel m m 
- Avtalsperiod och giltighetsvillkor. 

6.7.2 Val av transportmedel 

De transportsätt som står t i l l buds idag är i huvudsak lastbil, tåg, båt och kombinationer av 
dessa. Vilket man väljer beror naturligtvis på förutsättningarna. 

O Lastbil och tåg 

Fördelarna med bil är de snabba transporterna från dörr till dörr. Antalet omlastningar 
minskar med minskade kostnader och färre skador som följd. 

Till nackdelarna hör vägslitage och luftföroreningar. Från samhällssynpunkt vore det bra 
om transporter med lastbil och tåg kunde samordnas i större utsträckning, speciellt för 
längre transportavstånd (över 25 mil). Idag lastas 24 meter långa lastbilsekipage upp på tåg 
s k "rollende landstrasse", lastas av och distribueras till kundföretagen. Låt vara att det 
idag rör transport av färsk- och kolonialvaror. 

För såväl transporter med lastbil som tåg gäller det att bevaka fyllnadsgraden på lasset. Det 
är inte alltid givet att lasten skall maximeras, men i de flesta fall är det tillrådligt. 
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Välj fordon med mått anpassade till varje given leverans. Med bilarnas olika mått och kun
skap om dessa vid försäljningen av varorna går det att välja rätt fordon. 

Uppfostra åkarna! Åkarna är många gånger snabba och kommer före utsatt tid. Detta skapar 
stress och allt som oftast en onödigt forcerad produktion och orderhantering. 

Fördelen med tåg är att transportkostnaden på längre sträckor är förhållandevis låg. Med de 
nya specialanpassade virkesvagnarna kan transporterna dessutom göras säkrare, bl a vad 
avser väderskydd. Just nu arbetas det dessutom febrilt med att utveckla nya transpormp-
plägg för sågade trävaror hos flera vagnsbolag. 

O Sjöfart 

Den stora lastkapaciteten, den fria färdvägen och låga undervägskostnader gör att sjötran
sportkostnader normalt är lägre än andra transportmedels undervägskostnader per tonkilo
meter räknat. 

Ta för vana att med jämna mellanrum lägga en offertförfrågan ti l l tänkbara speditörer. Se 
vad båda parter kan vinna på att inleda ett samarbete. 

Det finns programvaror på marknaden som kan användas som stöd vid beräkning av tran
sportkostnader. Där optimeras kostnader och tid bl a för hantering, tull, tranportsträckor 
m m. 

6.8 Råvara 

Tillgången på timmer är en förutsättning för sågverksdrift. Timrets utseende är dessutom 
många gånger styrande för utfallet av sågade trävaror. Detta till trots har man många gång
er avstått från att förbättra råvarusimationen då man har betraktat den som omöjlig att göra 
någonting åt och i stället koncentrerat sig på tekniska finesser inne på sågverket. Detta är 
ett högst olyckligt beteende som i längden är missgynnande både för sågverken och för 
skogsbruket. Genom att inte ställa krav på leverantörerna utvecklas de inte och situationen 
blir inte bättre för någon av parterna. 

6.8.1 Ställ krav på timmerleverantörerna! 

Ingen blir bättre helt spontant. Det fordras att någon ställer krav 

Alltför länge har svenska sågverk avstått från att ställa krav på sina råvaruleverantörer, 
delvis av rädsla för att bli utan timmer. Ett sådant agerande blir i längden förödande för 
båda parter genom att man på så vis inte kommer åt vissa mervärden. 
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En förbättrad produkt skall givetvis betraktas såsom havande ett högre värde både vid tim
merintaget och vid utlastningen. Vad sedan prisutfallet blir är en förhandlingsfråga parterna 
emellan. Det kan dock inte självklart antas att varje förbättring med nödtvång skall leda ti l l 
att säljaren får ut ett högre pris eller får alla sina kostnader täckta. Värde och pris är, som 
bekant, två mte helt synonyma begrepp. Eftersom värdeuppfattningen är olika för olika 
kunder bör kanske även priserna tillåtas att variera. 

Skogsbruket har under en lång rad av år drivit ett hårt förbättringsarbete där en stor andel 
av avverkningsmaskinerna har utrustats med avancerat datorstöd, främst för aptering. Från 
vissa håll har man påpekat den stora potential för skräddarsydd aptering som där fmns och 
det otacksamma i att kunderna ej har ställt mer detaljerade krav. Frågan faller dock delvis 
tillbaka på tidvis obefogade krav på ersättning för "merinsatser" samt på sågverkens oför
måga att kalkylera mervärdet av en viss aptering. För att ett relevant resonemang om pris
sättning skall kunna ske utifrån nyttoaspekten fordras t i l l att börja med att man kan uppskat
ta mervärdet av vissa insatser på ett objektivt sätt. Man behöver således något så när riktiga 
kalkylunderlag, både för köparsidan och leverantörsledet. Detta kalkylunderlag saknas ofta 
på köparsidan. 

Kravställandet bör ske successivt, varvid nya krav adderas först när de gamla har uppfyllts. 
Krav på vissa volymer kompletteras med diameterfördelningar för dessa volymer, och så 
vidare. En kontinuerlig diskussion med timmerleverantörerna bör vara basen för att kvali
teten på leveranserna skall kunna förbättras. En system för informationsöverföring med 
återkoppling till skogen har från flera håll framhållits såsom varande en önskvärd före
teelse. 

6.8.2 Vilken typ av timmerleveranser skall man ha? 

Timret skall vara av rätt beskaffenhet och levereras till sågverket i rätt volym och i rätt tid 

För att det skall kunna vara av rätt beskaffenhet fordras att man har specificerat denna på 
ett riktigt sätt. En riktig specifikation av timret skall ange volym i olika kvalitets-, diameter-
och längdklasser. 

Den mer "industriella" metoden att helt enkelt beställa timmer av viss beskaffenhet har 
ännu inte vunnit någon större acceptans. Skall den kundorderstyrda produktionen med 
kundorderpunkten förlagd ti l l skogen kunna realiseras fordras säkerligen en övergång från 
specifikation av tillvägagångssätt (timmerprislista) till specifikation av råvara. Hindren på 
denna väg är många, men säkerligen överkomliga. Til l stor del handlar det om attitydför
ändringar som man måste arbeta med under relativt lång tid. Den erforderliga tiden kan 
dock kortas om utbildnings- och informationsintensiteten ökas. 

Timmerprislistan har den nackdelen att den styr olika i olika typer av bestånd samt att den 
kan resultera i "onödigt" dyrt timmer genom att den premierar merinsatser som egentligen 
inte behöver utföras. Övergången till fördelningsaptering är ett steg i rätt riktning. 
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Eftersom timrets sammansättning styr utseendet på sågvaruproduktionen är det av högsta 
vikt att sågverket erhåller rätt sammansättning på sitt timmer. 

Skall man ha hög flexibilitet eller stor stabilitet? 

Frågan om man skall accenmera hög flexibilitet eller stabilitet beror namrligtvis på vilken 
slags huvudsaklig tillverkning man har. Sker försågningen mestadels direkt mot kundorder 
är det sannolikt att man vill betona flexibiliteten medan man i fallet prognosstyrd produk
tion oftast värdesätter stabiliteten. Dessutom är det sällan så att man helt vill försaka den 
ena faktorn. Om huvuddelen av flödet är prognosstyrt vill man i så fall även ha en viss 
beredskap för snabba kundorder. Det är då viktigt att inse att man inte kan agera enligt 
devisen "max av allt" utan man får finna sig i att göra en avvägning. 

En bra grundsten för riktiga timmerleveranser är en fungerande leveransplan. Minimikraven 
på en leveransplan bör vara att den månadsvis anger totalvolym och trädslagsfördelning 
samt även en grov diameterfördelning. Dessa grundkrav kan sedan förfinas och/eller utökas 
med fler typer av krav såsom kvalitets- och längdfördelningar. 

Det förefaller nu vara så att dessa typer av leveransplaner blir allt vanligare. 

6.8.3 Skoglig information till sågverket 

Vi vet inget om timret förrän det ligger på timmerbacken, och då är det oftast fel 

Ett av sågverkens stora gissel är att man normalt inte vet vad man har köpt förrän timret är 
inmätt. Detta problem går rent tekniskt att komma till rätta med, i alla fall vad gäller större 
leverantörer. Vanligen har dessa tillgång till olika slag av information om råvaran. För 
ståndskog kan det röra sig om volymuppgifter per hektar, diameterfördelning med mera. 
Denna diameterfördelning som kan användas för bortsättning kan även nyttjas för att ge en 
ganska så bra bild av det utfallande timret. 

Under avverkningen alstras produktionsdata i skördarna, produktionsdata som kan ställas 
samman och föras över till virkets destination. SDC erbjuder redan i dag tjänster kopplade 
till produktionsdata från skördare och vid Trätek pågår utvecklingen av ett prognosverktyg 
för inkommande timmer, kallat Profti. 

Om mätningen i skördaren och vid inmätning/sortering är likvärdig kan man i god tid 
planera försågning av det timmer som är på väg in till sågverket vilket bland annat leder till 
sänkta lagernivåer vid sågverket. 

Då det handlar om mindre leverantörer kan man tänka sig olika slag av prognoser som 
bidrar t i l l att ge en klarare helhetsbild. Dessa prognoser kan upprättas med hjälp av historis
ka data i kombination med information om den apteringsstyrande prislistan eller motsvaran
de instrument. 
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7 HUR G I C K MAN VIDARE? 

Att göra en MA-diagnos skall naturligtvis tjäna till att företaget vidtar åtgärder för att 
förbättra sitt materialflöde och därmed förbättra lönsamheten. Vad hände då i de olika 
företagen, efter det att diagnosen var slutförd. Resultat har inte kunnat utläsas som en 
positiv förändring av företagets resultat och balansräkning som en direkt följd av utförd 
MA-diagnos. Det är alldeles för många faktorer som spelar in och som har större inverkan 
på lönsamheten än just MA-diagnosen som sådan. Resultaten av en MA-diagnos måste 
därför mätas på annat sätt. 

V i valda att ställa fem frågor till företagen: 

1. Hur arbetade ni vidare med åtgärdsförslagen? 
2. Infriades förväntningarna bland företagsledningen och personalen? 
3. Erhöll företaget några synbara vmster? Vilka? 
4. Har förståelsen för en helhetssyn i företaget ökat? 
5. Vet ni vilka åtgärder som är verksamma för att minska lagren? 



107 

Företag A 

" V i är nöjda med MA-diagnosen som en ögonblicksbild av vårt läge. Den ftingerade som 
en starter av tidskrävande förändringsarbete som innehåller arbetsplatsträffar, 
kvalitetsutveckling; ISO 9002 är nu på väg." 

För företag A vävdes MA-diagnosen in i företagets övriga förändringsarbete. Arbetet 
gick vidare med kvalitetsutveckling avdelnings vis. Införandet av arbetsplatsträffar har 
blivit verktyget i företaget för att fånga upp idéer och genomföra åtgärder på operativ 
nivå. Företaget har även omorganiserat och gjort ett nytt förmansområde för energi och 
tork samt ändrat de skiftgående förmännens områden till ansvarsområden utefter flödet -
en förman för timmermottagning och såg samt en förman för justerverk och hyvleri. 

Företag A hade så att säga rimliga förväntningar på MA-diagnosen. Man formulerade 
ambitionsnivån ungefär så här: "Det är bra om någon utifrån kommer och tittar på 
verksamheten med friska ögon". Förväntningarna infriades därmed med råge. 

Vinsterna av MA-diagnosen hade företaget svårt att särredovisa. Företaget har under ett 
antal år arbetat hårt med att få ner timmerlagret samt att strama upp styrningen av tim
merflödet från skogen. Idag har man en mycket effektiv timmerförsörjning som ger låg 
kapitalbindning. Detta är exempel på en lönsam logistikförändring som man genomfört. 
Om det är en följd av MA-diagnosen eller inte, låter vi vara osagt. 

Helt klart är att helhetssynen har ökat tack vara MA-diagnosen och det fortsatta arbetet 
med kvalitetsutveckling. Företag A anser dock att det finns mycket kvar att göra för att 
få en bättre helhetssyn. 

Företaget är medvetet om vad som ytterligare krävs för att minska lagren, men det perso
nella förändringstempot är dock långsammare än de tekniska lösningarna. 
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Företag B 

Företag B anser att största nyttan med en MA-diagnos är att man får ett kvitto på var 
man står. De förändringar man hade planerat blev i och med MA-diagnosen bekräftade. 
Företag B har efter MA-diagnosen genomgått en väldig expansion. Företag B anser det 
därför vara svårt att särredovisa mätbara effekter av MA-diagnosen. Det mest påtagliga 
resultatet var att företaget fick en rejäl genomlysning vid MA-diagnosen, man fick upp 
ögonen för vissa saker som man tidigare negligerat. Ett annat resultat är att MA-diagno
sen tjänar som ett material man kan gå tillbaka t i l l efteråt. "Så här såg vi ut då, inom det 
här och det här området har vi faktiskt blivit bättre." 

De stora logistikförändringar som företag B har genomfört efter MA-diagnoi.en är datori
sering av orderrutinen. Företaget har anställt en person för att arbeta med informations
flödena. MA-diagnosen visade att behovet av att förbättra orderrutinen var stort. Företa
get har sedan gjort en rad åtgärder för att förbättra orderrutinen från kontrakt t i l l produk
tionsorder. Vad gäller själva lagerstyrningen har företag B minskat sina lager i färdig
varulagret och mellanlagret, kanske mer som resultat av högkonjunkmren än gjorda 
logistikförändringar. Timmerlagret anser man fortfarande vara för högt. Målet är att ha 
större andel av timmerlagret på rot. 



109 

Företag C 

Arbetet med MA-diagnosens åtgärder har delvis kommit att kollidera med andra angeläg
na uppgifter, bl a förberedelser inför en certifiering enligt ISO 9002. Man har vid ISO-
arbetet noterat ett stort engagemang från de anställda på alla nivåer och inom alla avdel
ningar i företaget. Man tror att arbetet med MA-diagnosen till stor del bidragit till detta 
engagemang. 

En av åtgärderna från MA-diagnosen var att introducera ett nytt ADB-system, vilket man 
också gjort under 1994. Man kan nu följa och analysera sina materialflöden på ett bättre 
sätt. Konkret har det bl a möjliggjort: 

Statistik på flöden i form av omkörningar genom såväl justerverk som hyvleri. Man 
arbetar nu med att minska denna andel, som emellertid bedöms delvis vara nödvän
dig av marknadsmässiga skäl. 

Detaljplanering av lastorder för närmast kommande vecka inklusive löpande uppdate
ring och flyttning av omprioriterade lastorder. 

Uppföljning av volymförluster efter sågen p g a torkskador, avkap, mätningsdiffe
renser, bräckage etc. 

Slutrapporten från MA-diagnosen redovisades i bolagets styrelse. Rapporten ftmgerar nu 
som underlag för fortsatta diskussioner om konkreta åtgärder för att förbättra materialflö
det. 
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Företag D 

Redan före MA-diagnosen visste man att organisationen av produktionsledningen var en 
svag länk i företaget. Detta bekräftades av MA-diagnosen. Denna fråga prioriterades och 
man lade ner ett omfattande arbete på att omorganisera produktionsledningen. Resultatet 
blev en helt ny produktionsorganisation som sjösattes i januari 1993. När "huvudupp
giften" var löst, avtog engagemanget för resten av MA-diagnosens åtgärder. Vissa saker 
har dock lösts ändå. Detta kan bero på att man skapat en organisation som på ett naturligt 
sätt löser problemen. Företagsledningen arbetar nu aktivare med logistikfrågorna. Utan 
diagnosen hade man kanske inte gjort det. 

På en direkt fråga t i l l personalen svarar de att det inte hände någonting som direkt påver
kat dem. Men indirekt har det gjort det. Den ändrade produktionsorganisationen har 
förändrat tillvaron för dem. Tyvärr har de anställdas förståelse för en helhetssyn inte 
utvecklats nämnvärt. 

De synbara vinsterna finns framför allt på två håll: 

Man har nu en bättre intern servicenivå mellan produktion och försäljning. Man kan 
nu t ex ge snabbare och säkrare leveransbesked. 

Man har en bättre lagerstyrning. Den genomsnittliga omsättningshastigheten har 
ökat. Man följer lagret mer noga nu och kan styra det bättre. Detta har i sin tur med
fört att den genomsnittliga lagernivån har minskat, och det utan att det känns 
"ansträngande" för produktionsplaneraren. Man kan även - om så behövs - minska 
sina lager på kortare tid än innan. 

Figur 7.1. Deming-cirkeln. För att få ejfekt av 
en MA-diagnos måste man gå hela cirkeln runt. 
Tyngdpunkten i diagnosen ligger mot SE, TÄNK 
och VAU. Företagets eget engagemang avgör 
genomförandet- GÖR. 

/ SE 
-N \ 

^ l / TÄĴ TK \ 

\ 
y GÖR / L / 
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De genomförda MA-diagnosema blev sinsemellan ganska olika beroende på varierande 
upplägg, olika företagskulmr och olika ambitionsnivåer hos företagen. För att få riktig 
genomslagskraft av diagnosen krävs en eldsjäl på plats och att företagets ledning är beredd 
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på att gå in och ändra i förutsättningarna för verksamheten. Hur långt man kom i själva 
genomförandefasen varierade också högst betydligt mellan företagen. 

I många fall har det varit svårt att få gehör för "riktiga" logistikprojekt. De projekt som 
verkligen påverkar genomflödet och kapitalbindningen har man i många fall upplevt som 
svåra och man har i vissa fall bett att få vänta med dem tills organisationen nått en större 
mognad. 

8. SAMMANFATTNING 

Sågverkens logistik är ett område som förtjänar större uppmärksamhet än vad det hittills har 
fått. Betraktar man dessutom sågverken satta i sitt sammanhang i värdeökningskedjan från 
skogsavverkning ti l l slutkonsumtion av träprodukter förstår man nödvändigheten av ett 
logistiskt betraktelsesätt för att rationaliseringspotentialerna skall framträda. 

I föreliggande rapport har sågverkens logistik genomlysts. Utifrån logistikarbete vid tio 
sågverk som Trätek har utfört har man kunnat skapa sig en generell bild av sågverkens 
logistikproblem och hur man ska gå till väga för att lösa dem. Metoden som har använts vid 
logistikprojekt är MA-diagnosen, en analysmetod utvecklad av Trätek och ITL. MA-diag-
nosen bygger på att man använder sig av en rad källor, intervjuer med personalen, ekono
misk redovisning, driftstatistik, m m för att ta fram en ögonblicksbild som visar på företa
gets starka och svaga sidor. Utifrån denna nulägesbild arbetar man fram en åtgärdsplan för 
hur företaget kan förbättra sin logistik och därmed även lönsamheten. 

Resultaten från de tio MA-projekten visar entydigt på att sågverkens logistik ej varit tillräc
kligt fokuserad. Tydliga brister i materialflödena har konstaterats vid samtliga företag. Vad 
värre är; kunskapen om logistiksambanden är dåligt spridd bland branschens folk. Sågver
kens logistik är svår, inte minst därför att tillverkningen sker i fyra t i l l fem större operatio
ner (timmersortering, sågning, torkning, justering och hyvling) som fysiskt är separerade 
från varandra, samt att tillverkningen sker i ett divergerande flöde. Sågverken håller sig 
överlag med ett stort produktsortiment, eftersom man ofta köper in skogfallande timmer 
(brett diameter- och kvalitetsspann, ospecificerat vad gäller trädslagsfördelning) ur vilket 
man maximerar värdeutbytet ur enskild stock, vilket ytterligare komplicerar bilden. Alla 
dessa svårigheter bör tas mer för en intäkt på att satsa mer på logistik och utveckling av 
genomtänkta logistiklösningar, än som tidigare, att området negligerats bara för att det är 
svårt. 

Sågverkens materialflöde är av tradition uppbyggt enligt push-principen d v s det bygger på 
ett påtryckande flöde. Krav på kundanpassning och kundorientering förutsätter omvänt 
arbetssätt, att man arbetar enligt pull-principen (framdragande flöde). Allt tal om sågver
kens utveckling mot ökad kundanpassning stannar just bara vid prat om inte sågverkens 
logistik samtidigt förändras. När sågverken ökar sin kundanpassning utan att förstå samban
det med materialstyrningen uppstår problem i form av stora lager, leveransstömingar och 
dålig lönsamhet. Skall sågverken lyckas med sin strävan att bli marknads- och kundoriente-
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rade måste logistikutveckling gå hand i hand med produkt- och marknadsutvecklingarna. 

Fakta visar på att sågverkens logistik borde vara ett prioriterat område. Genomloppstiden 
för det genomsnittliga svenska sågverket låg vid årsskiftet 1994/95 på drygt 90 dagar. Med 
tanke på att spridningen är ganska stor kring detta medeltal, är det troligt att det finns såg
verk där materialet behöver mer än ett halvt år på sig för att passera sågverket. Namrligtvis 
förekommer motsatsen. Många av våra sågverk har bemästrat problematiken och har slim-
made materialflöden. Applicerar man dessa fakta om 90 dagars genomloppstid på ett tänkt 
medelsågverk med en produktion av 100.000 m^ ett medelpris på den sågade varan på 
1.750 kr/m^, timmer 650 ki/mho, flis 100 kr/m^s och spån 30 kr/m^s skulle detta innebära 
en kapitalbindning på 35 miljoner kr i varulager. Hänsyn til kredittider har då inte tagits. 

Kap i ta l f löde 

O ) 
fO 

6 0 0 ^ 

5 0 0 . 

Produktlagring 

1 

400 . 

Torkning J • 

Justering 

Timmerlagring 

T Försäljning 

^ Sågning av trävaror 

200-

1 0 0 . 

I 
Försäljning 

av flis 

• 
Inköp av timmer 

Kap.bindn. 35 Miljoner kr 

1 0 1 1" 1 1 1 
-10 10 30 50 

dagar 
70 90 110 

G e n o m l o p p s t i d 

Figur 8.1. Kapitalbindningen i varulager i ett tänkt medelsågverk är 35 miljoner kronor. 

Resultaten från de gjorda MA-diagnoserna visar på att det enskilda sågverket har stor möj
lighet att förbättra den interna logistiken. För åtgärder av mer strukmrell karaktär krävs 
ökat engagemang från branschorganisationerna och en ökad öppenhet mellan de olika aktö
rerna i flödet. FoU inom området måste bedrivas för att ta fram hjälpmedel och kunskap för 
fortsatt logistikutveckling. 

Konkreta åtgärder för bättre materialflöde i det enskilda sågverket kan vara: 

- Övergång från funktionell organisation till flödesorienterad organisation. Funktionell 
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organisation leder ofelbart till suboptimering av verksamheten. En flödesorienterad orga
nisation har större möjligheter att se till helheten. 

- Öka andelen kundorderstyrning. Att såga mot kundorder är att såga mot säker avsätt
ning. 

- Utgå från orderstocken och marknadsläget vid inköp av timmer i stället för att köpa 
timmer apterat efter generell prislista. (Utnyttja apteringsdatorerna ti l l det de är till för, 
nämligen till att styra virkesflödets sammansättning.) 

- Agera utifrån flaskhalsen. Låt organisationen fokusera flaskhalsen och anpassa sig efter 
var falskhalsen för tillfället befinner sig, allt för att få så högt genomflöde som möjligt. 

- Kör kortare serier och minska sändningsvolymer. Omloppslager utgör ofta en stor andel 
av lagret. Vid kortare serier minskar omloppslagrets storlek. 

- Ställ samman produktsortimentet utifrån de enskilda produkternas bidrag till lönsamheten 
med hänsyn tagen ti l l deras ianspråktagande av den begränsande resursen. Alla andra 
beräkningsgrunder leder till suboptimeringar. 

- Förbättra planeringen genom att göra en ramplanering för försäljning, produktion, tim
merinköp och leveranser på produktgruppsnivå. Bryt ner ramplanen i perioder för detal
jerad planering av leveranser och produktion. 

- Utforma effektiva inrapporteringsrutiner för daglig uppdatering av informationen om 
flödet och lagren. 

- Säkerställ informationsöverföringen i orderflödet, genom att t ex använda entydig voka
bulär, raka ordervägar, öppet informationssystem etc. 

- Förbättra marknadsnärvaron för att i tid fånga upp förändringar rörande kundernas prefe
renser. Förstärk organisationen med personer med språkkunskaper. 

- Informera mera. Sätt upp tydliga mål för verksamheten och håll hela personalen väl 
underrättad om läget och vart man är på väg. 

För samtliga åtgärder krävs kompetens. Kompetensen måste besittas av de människor som 
arbetar inom företagen. En utomstående resurs kan endast fungera som katalysator t i l l en 
process. Processen självt måste få energi inifrån den egna organisationen. Denna typ av 
utveckling kan man inte köpa sig t i l l . Alla logistiska förändringar kräver kunskap; kunskap 
om den egna verksamheten, kunskap om de logistiska sambanden samt kunskap om kunder
nas behov och önskemål - kunskap som organisationen på ett eller annat sätt själv måste 
förvärva och besitta. 
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9. DISKUSSION 

Under arbetet med MA-diagnoserna har en hel del tankar och idéer framkommit - tankar 
och idéer som det delvis ännu inte har funnits utrymme för att utveckla t i l l fii l lo. Det skulle 
dock kännas fel att inte presentera dem i denna rapport. Avsikten är att på detta sätt delge 
läsarna dessa ofullgångna tankar och att därmed få t i l l stånd en diskussion, en diskussion 
som förhoppningsvis leder till att nya infallsvinklar upptäcks och prövas. V i tror nämligen 
att ett radikalt ändrat synsätt inom branschen är en nödvändighet för dess framtida utvec
kling i en mer positiv riktning. 

Resonemangen i detta kapitel kommer således att spetsas till för att tydliggöra budskapet. 
Vår förhoppning är att detta skall stämma till eftertanke. 

Inledning 

Tillämpningen av MA-synsättet är inte allmänt spridd bland våra svenska sågverk. Det finns 
självfallet vissa företag där man har kommit mycket långt i utvecklingen, men bland det 
stora flertalet finns ännu mycket kvar att göra. Detta skall ses som en utmaning, både för 
branschen och dess hjälptrupper i form av branschorganisationer, fristående konsulter och 
andra. Förbättringspotentialen för branschen som helhet är alltså stor. Hur stor den egent
ligen är, är svårt att uppskatta, och till delar ointressant. Det som är intressant är ambi
tionen och förmågan bland företagen att slå in på och gå vidare på denna MA-stig, ty gå 
vidare det måste man sannolikt göra, detta främst av den anledningen att färdigvarumark
naden förändras. 

Bromsar - förändringsobenägenhet 

Sågverksbranschen karaktäriseras, jämfört med andra branscher, bl a av en ganska så 
långsam takt när det gäller att anamma nya idéer. Detta förhållande är med nödvändighet 
inte negativt. Stabiliteten i den mänskliga utvecklingen bygger j u t i l l stor del på det fakmm 
att man håller kvar vid det som fungerar relativt väl. Att det sedan kan finnas företeelser 
som fungerar bättre är i sig inte intressant. Att planlöst kasta sig från den ena lösningen till 
den andra är generellt sett ingen bra princip. Först när vinsterna och sannolikheten till 
framgång blir stora brukar man vilja förändra sitt beteende. 

På detta trögrörliga sätt kan man agera om den nuvarande situationen är acceptabel och då 
inga egentliga krav ställs på förändring. I dagsläget ställs det dock en hel del krav, både 
från kunder och från ägare. Sågverksbranschen måste, kort sagt, bli bättre på att tillfreds
ställa kundernas krav samtidigt som det ställs ett övergripande krav på bättre lönsamhet. 

När två personer i ett företag alltid tycker lika är den ene av dem onödig. 
William Wrigley Jr. 
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Stark fokusering på teknik 

Den nivå som dagens verksamhet befinner sig på begränsas i första hand av en mental bar
riär. Man är inställd på att lösa uppgiften på ett vedertaget och välkänt sätt, vilket för med 
sig att man mer sällan prövar andra vägar till lösningen. 

Ovanför denna mentala barriär finns den tekniska barriär som bestäms av den teknik som 
man för stunden har att tillgå. Av detta följer att det oftast först handlar om att anamma nya 
tankebanor och lösningar. Först därefter blir det dags att se på ny teknik. Att man inte 
redan ti l l en början letar efter icketekniska lösningar har alltså flera orsaker. De organisato
riska åtgärder som kan vidtas har dessvärre inte samma statusvärde som en kraftig maski
ninvestering. Vidare tenderar man att se arbetsmässiga förändringar som en följdverkan av 
investerad teknik, vilket är synd då teknikvalet egentligen bör vara en följd av det sätt man 
vill arbeta på. Man bör alltså först försöka att bestämma sig för hur man vill arbeta. Först 
därefter är det dags att välja teknik. 

Den optimala postningens relevans 

Sågverkstänkandet har, i alla fall tidigare, varit starkt kopplat t i l l tanken på det höga 
råvaruutnyttjandet. Mot bakgrund av råvaruknappheten har detta varit alldeles korrekt, men 
när nu större volymer sågtimmer ofta finns att tillgå tappar betraktelsesättet en del av sin 
relevans. 

Att se varje avsteg från den "optimala" postningen som en förlust som måste värdesättas är 
ett tveksamt sätt att tänka. Den optimala postningen existerar strängt taget icke i det 
kundorderstyrda flödet. När man väl har bestämt sig för att ta fram en viss vara åt en kund 
så har man ett antal mer eller mindre lämpliga alternativ för att lösa den uppgiften. Råva
ruutnyttjandet blir då en av flera faktorer att ta i beaktande och inte med nödvändighet den 
allom överskuggande. Över huvud taget så torde optimalitetsfixeringen tjäna på att tonas 
ned. Det handlar förmodligen mer om att göra rätt i det enskilda fallet och att därigenom 
uppnå en acceptabel och stabil lösning än att hitta ett fladdrigt optimum. 

Dagens modell fungerar. Kundanpassning har tidigare inte varit givet 
- nu ställs krav på snabbare flöden 

Att dagens modell ftingerar för gårdagens krav, beror på att dagens modell är uppbyggd för 
att möta just gårdagens krav. De ledtider som finns inom sågverksindustrin är i första hand 
inte ett resultat av kundkrav. De är ett resultat av valda linjelösningar, övriga tekniska 
lösningar och av produktsortimentet samt av de grundläggande styrmedel som finns. Har 
man ett visst antal timmerklasser som skall försågas enligt ett visst schema och en viss 
sågverkslayout så är den interna ledtiden till stora delar given, under förutsättning att man 
arbetar på konventionellt sätt. 

Dagens krav på kundanpassning och produktion mot kundorder kräver snabbare flöden. 
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Kundorderstyrd produktion blir endast möjlig om, och endast om, kundens krav på leve
ranstid i dagar räknat överstiger den tid det tar att producera varan. Om kunden kräver att 
få sin vara inom 45 dagar från beställning måste producenten klara av att producera och att 
distribuera den snabbare än så. I annat fall måste leverans ske från lager. Leverans från 
lager kräver produktion mot lager, något som ökar lagervolymerna och som i sin tur kan 
påverka lönsamheten negativt. 

Skall detta lyckas väl krävs att man med god precision kan förutsäga vad kunden kommer 
att efterfråga. I annat fall kommer man att stå där med ett välsorterat, men mycket stort, 
lager. 

Allt man gör på sågverket beror på att det Hnns en kund 
- och att man skall tjäna pengar på detta 

Sågverkens uppgift är inte att såga, det är att tjäna pengar. Sågandet är ett sätt att tjäna 
pengar. Detta sätt att tjäna pengar på bygger i sin tur på det faktum att det finns en kund 
som vill köpa de sågade trävaror som man producerar. Av detta följer att det är kunden som 
skall stå i centrum. Uttrycket är slitet, men i allra högsta grad fortfarande giltigt. Tar man 
då konsekvenserna av detta? På det hela taget får man säga att sågverken har tagit detta till 
sig och att man är på rätt väg. Dock fmns fortfarande många fält som är oplöjda, bland 
annat när det gäller att initiera en fruktbar dialog med kunderna. Branschen är fortfarande i 
många stycken alltför hemlighetsfull gentemot sina kunder för att det skall vara bra för dess 
egen fortlevnad. Det förefaller som om man ofta inte vill initiera en närmare och öppnare 
samverkan med avnämarna eftersom man fruktar att man skall dra det kortaste strået. Skall 
man komma ifrån de gängse konjunkmrsvängningarna fordras antagligen dessutom att man 
tillverkar en större andel färdiga produkter, anpassade till kunder eller specifika ändamål, 
än de råvaror som i dag produceras. 

Lagersänkning är ingen isolerad företeelse 

Den som tror att lagernivåsänkningar kan genomföras utan att det får återverkningar torde 
ompröva denna sin uppfattning. En aktiv åtgärd i avsikt att sänka lagren får alltid återverk
ningar på det ena eller det andra sättet, liksom att krav på en viss lagernivå för med sig 
vissa konsekvenser. 

Det är mestadels bekvämt med stora lager. Man kan i stort effekmera vilken order som 
helst, och det prompt (om man nu kan hitta varorna!). En lagersänkning kommer i stort sett 
alltid att medföra svårigheter orsakade av de faktorer som de tidigare stora lagren dolde. 
Kraven på ordning och reda i materialflödet kommer att bli större samtidigt som utrymmet 
för "speciallösningar" sannolikt kommer att minska. Planeringen blir med andra ord vikti
gare och därmed skärps även kraven på prognosunderlaget. Kort sagt hela verksamheten 
kommer att märka av effekterna och det kommer inte alltid att verka så tilltalande från den 
enskilde individens utgångspunkt. Detta till trots är planerade och styrda lagersänkningar en 
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i grunden positiv företeelse eftersom stora lager normalt sett kostar bra mycket mer än de 
smakar. 

De målformuleringar som finns är alltför oklara 

Det är inte helt alhnänt att branschens företag offentliggör sina mål och visioner. I de fall 
som så sker är det dessvärre alldeles för vanligt att dessa mål och visioner är alltför otydli
ga för att vara till någon egentlig vägledning i det dagliga arbetet. Bortsett från de produk
tionsmål som finns bör det vara av värde att på ett mer ingående sätt förmedla affärsidéer 
och visioner inom och, med omdöme, utom företaget. Det borde vara av stort värde för 
näringen som helhet om man blev bättre på att formulera mål och att, inte minst, kommuni
cera dessa till de berörda medarbetarna, kunder och leverantörer. 

Hur skall vi veta om vi har nått målet när vi inte har bestämt vilket det är? 

Jämförelse med nyckeltal av godo 

De jämförelsetal som används mellan olika sågverk är ofta alltför dåligt beskrivande eller 
irrelevanta. Orsakerna ti l l detta är flera. Dels kan det vara svårt att bestämma vilka mått 
som är riktiga, dels saknas det ofta rutiner för att ta fram dessa på ett effektivt och vettigt 
sätt. Sågutbytet kan exempelvis beräknas på olika sätt och är t i l l delar mindre väsentligt. En 
jämförelse baserad på genomflödestid vore förmodligen både enkel att kalkylera och att 
relatera t i l l . Tiden är enkel att mäta och har ett klart samband med andra variabler som 
produktkvalitet och lönsamhet. 

Sågverkens jämförelsegrunder som produktionsvolym och utbyte borde egentligen bytas ut 
mot omsättning och lönsamhet. Begreppen är inte synonyma, men så pass närliggande att en 
sådan förändring av betraktelsesätt kunde vara på sin plats. Den invanda utbytesfixeringen 
har givetvis inte varit utan relevans, och visst måste utbytet fortfarande tas i beaktande, 
men det är inte längre allena saliggörande. 

Ett bra företag är det företag som uppvisar en långsiktig lönsamhet. Av vitalt intresse är 
den takt med vilken företaget genererar intäkter (om intäkterna överstiger kostnaderna). Av 
denna orsak är vinsten per kubikmeter mindre intressant om antalet producerade kubik
metrar kan ökas och därmed kompensera för sjunkande lönsamhet per producerad enhet. 
Tankegångar från råvaruknapphetens tid lever dock alltjämt kvar och komplicerar resone
mangen. Att med vett och vilja påstå att man vill sänka utbytet uppfattas fortfarande på 
många håll nästan på samma sätt som man en gång i tiden gjorde när det påstods att jorden 
var rund. 

Kapacitetsutnyttjande fullgas/tvärstopp - allt eller intet 

För att få ett högt kapacitetsutnyttjande och bra siffror i "böckerna" kör man vanligen varje 
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enskild maskinoperation för fullt. Detta medför i allmänhet stora mellanlager, mellanlager 
som i sin mr ger stora negativa följder i form av kapitalbindning och kvalitetsbrister. En 
bättre lösning är att i stället ta konsekvenserna av simationen och planera med utgångspunkt 
från flaskhalsen. Detta ger ett jämnare och hanterligare flöde. 

Bland de till synes negativa konsekvenserna av att planera med utgångspunkt från flaskhal
sen kan nämnas att utnyttjandegraden i vissa maskinavsnitt kan komma att sjunka. Man 
skall då betänka att det ju bara är utnyttjandegraden i flaskhalsen som är av intresse. Alla 
andra siffror är just bara siffror. Om man utnyttjar en maskin till 20 eller 80% är i sig 
ointressant så länge som flödet som helhet inte påverkas negativt. 

Lönsamhetsnivån måste höjas 

Sågverkens lönsamhet över en konjunkmrcykel är, i regel, inte särdeles glänsande. Om man 
betraktar de sågverksföretag som omsätter mer än 50 miljoner kronor årligen, så har dessa i 
de senaste fyra boksluten i medeltal uppvisat en avkastning på det totala kapitalet om drygt 
8%. (Branschrapport Sågverk & Träförädling, Januari 1995, M M Publikationer) 

I skrivandes stund gör sågverksbranschen dock stora vinster, men beror detta på branschens 
egna agerande? Nej, lönsamhetsförbättringen beror nästan uteslutande av faktorer bortom 
det enskilda sågverkets påverkanssfär såsom kronkursförsämringen. Gör man inget radikalt 
så kommer man även i framtiden att vara kraftigt utsatt för konjunkmrsvängningarna. 

När man nu betraktar lönsamheten så måste man inbegripa samtliga tre komponenter som 
betingar denna lönsamhet nämligen intäkter, kostnader och investerat kapital. Samfliga 
dessa tre storheter skall anges tidsmässigt så att det handlar om intäkter för en period samt 
kostnader och ianspråktaget kapital för motsvarande period. 

Intäktssidan anses i allmänhet vara svår att påverka vilket till delar är rätt, om man talar om 
standardprodukter. Färdigvarupriset i kr/m^sv brukar vara svårt att höja, men såväl antalet 
kubikmetrar som produceras per tidsenhet samt deras dimensionssammansättning går oftast 
att påverka i större eller mindre omfattning. Även kvalitetsutfallet går att påverka i en posi
tiv riktning då utfallet inte helt och hållet är beroende av den ingående råvarans kvalitet. 
Hanteringsskadorna svarar exempelvis för en mer eller mindre regelmässig nedsättning av 
virkesvärdet med några procent. Torkningen är ett annat produktionsavsnitt som orsakar 
stora kvalitetsbrister varje år och som dessutom är svårangripbart eftersom skonsammare 
torkning i allmänhet innebär längre torktider. Simationen försvåras av det fakmm att torkar
na ofta är flaskhalsar i verksamheten. Ett förändrat arbetssätt, med detta i åtanke, kan 
emellertid bevisligen öka genomflödet påtagligt. 

Relevanta lönsamhetsmodeller saknas 

Den betraktelsemodell för lönsamhet som appliceras på sågverken är oftast inte avpassad för 
denna typ av verksamhet. Vanligen kalkylerar man fram någon slags självkostnad per 
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kubikmeter, men denna bild blir med nödvändighet skäligen grov. Ett runligt krav borde 
vara att man vet vilka produkter som man tjänar pengar på och vilka som är olönsamma. 
Flera faktorer ligger bakom det fakmm att man vanligen inte har denna bild klar för sig. 
Bland dessa kan nämnas det stora produktantalet, det divergerande flödet samt den bristande 
produktionsuppföljningen och även det faktum att man betraktar marknadspriset som givet. 
Mycket vore vunnet om man, med hänsyn tagen ti l l flaskhalsen och omsättningshastigheten, 
kunde bilda sig en uppfattning om de olika produktemas lönsamhet. Denna analys kan, 
även om den görs rätt så övergripande, ge många nyttiga svar, svar som man definitivt inte 
får genom att göra en traditionell postningskalkyl. 

Agera eller reagera? 

Stor del av all affärsverksan^et handlar om att vara lyhörd inför kundens krav. Man kan 
kalla detta att reagera på vad kunderna kräver. Strängt taget är detta ett passivt förhållande, 
präglat av ett passivt synsätt - kunden agerar och företaget reagerar. 

Om man nu i stället skulle se till möjligheten att handla i förväg, att agera, så skulle detta 
kunna innebära att företagen i samverkan med kunden kommer överens om vad som kan 
vara lämpligt då det rör produktutformning, leveransformer osv. Detta fordrar givetvis en 
högre grad av aktivitet och marknadsnärvaro, men bör kunna ge ett positivt nettotillskott. 

Detta fordrar i sin mr att man utvecklar ett intimare samarbete med en del av sin kundkrets, 
något som kräver att båda parter uppvisar en väsentligt större grad av öppenhet än vad som 
är vanligt i den gängse affärsrelationen. 

Oförenliga krav - högsta materialutnyttjande och maximal kundanpassning? 

Vissa storheter går oftast inte att maximera samtidigt. Ställer man krav på högt material
utnyttjande (utbyte) och samtidigt vill ha en hög grad av kundanpassning gör man i allmän
het fel om man tror att båda dessa faktorer kan maximeras på en och samma gång. Den 
sortens krav man kan ställa i detta sammanhang är hög kundanpassning med krav på ett 
givet utbyte. Den möjliga graden av kundanpassning kommer då att bero av vilka utbytes
krav man ställer. 

Sundare industri om mer konkurrenskraftig 

En mer konkurrenskraftig sågverksindustri innebär inte bara en mer lönsam sådan. Den 
kommer även att med större framgång än i dag att kunna konkurrera om arbetskraften. 
Arbetskraften, och med detta förstås här såväl kollektivanställda som tjänstemän, behöver få 
en högre stams. Dessutom kan trä konkurrera bättre med andra material, vilket är av avgö
rande betydelse för dess överlevnad. 
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Utbildning - investering eller kostnad? 

Det har talats och skrivits mycket om att sågverksindustrin behöver mer välutbildad arbets
kraft och detta är förmodligen helt riktigt. Det är dock inte utbudet av utbildad arbetskraft 
som sätter gränsen, utan det är snarare efterfrågan som förefaller vara begränsande. 

När det handlar om att förvalta och utveckla det kunskapskapital som finns inom företagen 
verkar det som om man i många fall betraktar utbildning som en ren kostnad som aldrig kan 
bära sig. Det kan den ju naturligtvis vara om man inte får någon avkastning. En riktigt 
planerad och genomförd utbildning är dock ingen renodlad kostnad utan en investering. En 
utbildningsinsats som man inte kan räkna hem skall naturligtvis inte genomföras. Genom
förs den ändå är syftet förfelat. Att beakta är att utbildning kan ge vissa sidoeffekter som 
förhöjd yrkesstatus, förbättrat självförtroende med mera, som bör inbegripas i kalkylen. 

Utbildning av befintlig personalstyrka kan, enkelt sett, delas in i två grupper nämligen 
specialismtbildning och breddutbildning. Specialistutbildningen genomförs ofta endast för 
vissa personalkategorier som reparatörer och andra nyckelbefattningar. Breddutbildningen 
kan saknas helt och hållet eller genomföras halvhjärtat och med låg frekvens. Detta är att 
beklaga eftersom utbildning i likhet med andra informationsinsatser bidrar till att skapa 
helhetssyn och motivation inför uppgiften. 

Väl utbildade och motiverad medarbetare torde vara en av ett företags största tillgångar. 

Informationsförmedlingen 

Sverige påstås vara på väg in i informationssamhället. Dock skall märkas att många med
arbetare ute på sågverken i allmänhet är alltför dåligt informerade för att kunna sköta sina 
arbeten på bästa sätt. Detta beror förmodligen till stor del på att man från företagslednings
håll inte sett någon "nytta" i att informera om mer än det allra nödvändigaste, och att man 
även har sett information som ett nödvändigt ont. Det kan den vara om den hanteras fel, 
men rätt hanterad är den företags interna informationen en oerhörd tillgång. 

Information ger delaktighet. 
Information förhindrar ryktesspridning. 

•> Information kan stärka företagsandan. 

Man måste man finna enkla, robusta system för informationsspridning ute på arbetsplatser
na, system som möjliggör tvåvägskommunikation. 

Den som inte får information kan inte ta ansvar. Den som får information kan inte låta 
bli att ta ansvar. Jan Carlzon 
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Hierarkiernas sammanbrott 

Ett ändrat förhållningssätt, från "vi-dem" till "v i inom det här företaget" släpper lös en 
kraftfull potential. En väl fungerande organisation med ansvarstagande hos alla individer 
fordrar att de nuvarande hierarkierna bryts ned. Intressanta utvecklingar med självstyrande 
grupper pågår inom näringen. Tre saker är i detta sammanhang viktiga att bära i minnet. 
Det första handlar om att det delegerade ansvaret oundgängligen måste kopplas med mot
svarande befogenheter. Det andra handlar om att personalen måste få den utbildning och 
träning som krävs för den nya uppgiften. Den sista, och inte minst viktiga faktorn, är att de 
gamla förmännen måste få en riktig roll i det nya systemet. Risken är annars överhängande 
för att dessa mer eller mindre aktivt bromsar utvecklingen. I detta sammanhang är det na-
mrligt att beröra fenomenen arbetsväxling och mångkunnighet. 

Arbetsväxlingen är ett positivt tecken, inte bara med utgångspunkt från arbetsskadeaspek
ten. Den mångkunnighet som denna verksamhet medför eller bibehåller ger goda förutsätt
ningar för den slags flexibilitet som sannolikt kommer att känneteckna de mer framgångs
rika företagen. 

Helhetssyn på företaget 

Många företag är uppdelade i avdelningar. Sågverken är i detta hänseende inget undantag. 
Som en följd av detta finns det en stor risk för att verksamheten som helhet blir mindre 
effektiv genom att man ser till att varje enskild operation drivs så rationellt som möjligt, det 
vill säga att man försöker att producera så mycket som möjligt vid varje avdelning. Detta 
leder, som vi vet, till att det uppstår lager, samt att personalen i det produktionsbegränsan-
de avsnittet, aUtid kommer att få arbeta under en oerhörd press. Att detta inte är bra behö
ver knappast betonas. 

Den tidigare nämnda arbetsväxlingen kan, om den genomförs över avdelningsgränserna, 
starkt bidra till att helhetssynen inom företaget förbättras. Vidare bör interninformationen 
användas så att den ger en ökad förståelse för de förutsättningar som råder vid de olika 
avdelningarna, vilket i sin mr bör innebära att en bättre förståelse för företaget som helhet 
uppnås. 

Slakta de heliga korna! 

Sågverksbranschen är en bransch med lång tradition och historia. Som ett resultat av denna 
utveckling finns vissa otidsenligheter som har fått hänga med i branschens utveckling. 
Dessa bör man försöka att undanröja om de verkar hindrande för utvecklingen. Att de alla 
gånger inte upplevs som hindrande kan bero på att verksamheten byggs upp kring dem, 
samt att de därigenom ses som självklara. 
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Några av de begrepp och/eller företeelser som måhända kunde ifrågasättas oftare är; 

^ Stuage - varför skall vissa längder vara billigare än andra? 
* Längdmått i fot - är de vedertagna längdmåtten i fot/30 cm lämpliga? 
* Alla längder - måste alla dimensioner produceras i 13 längder? 
* Skeppningsmärken - t i l l vad nytta är de, och rättfärdigar nyttan kostnaden? Det kanske 

kan räcka med att märka paketen. 
* Dimensioner i mm - är de vedertagna mmbaserade dimensionerna de mest riktiga? 
* Varför alla produkter - måste alla sågverk producera ftiUt, eller nära nog fullt, sorti

ment? Två trädslag, tretton längder, trettio dimensioner och tre kvaliteter ger 2340 pro
dukter. Ti l l detta kommer pakettyp, täckningsslag, fuktkvot med mera. 

Oförmåga att arbeta i projekt - inga resurser 

Det har sagts mycket om den oförmåga som finns inom branschen då det gäller att arbeta i 
projekt. Att det förhåller sig på det här viset är inte överraskande eftersom det tidigare inte 
har funnits vare sig behov av eller tradition när det gäller sådana arbetsformer. Föränd
ringsprojekten ute på företagen skall vara företagens egna projekt, men gärna med externt 
stöd för idéutbyte och som pådrivande kraft. Det har nämligen visat sig att det är relativt 
enkelt att sätta igång projekt, men att driva dem till avslut fordrar mer kraft än man ofta 
kan uppmana vid sidan av den dagliga verksamheten. 

Rent generellt kan sägas att det ofta saknas personal för denna typ av arbeten. Organisa
tionerna är så pass nedbantade att inga fria resurser för det som ligger utanför den dagliga 
driften finns att tillgå över huvud taget. Detta för med sig att man i ökad omfattning får lov 
att anlita externa kompetenser. Svårigheten ligger då i att samordna och leda dessa insatser 
och att, i vissa fall, undvika att helt hamna i dessas våld. 

Läpparnas bekännelse - Det är enklare sagt än gjort 

Alla vet att det är oerhört mycket enklare att uttrycka en vilja att göra någonting än att 
faktiskt vidtaga dessa mått och steg. Dessutom är det ofta förenat med negativa effekter om 
man gör utfästelser som sedan inte infrias. Samarbetsklimatet på företagen riskerar att få 
törnar av att man lovar runt och håller tunt. Därför är det bättre att de planer och riktlinjer 
som dras upp håller sig på en nivå som gör att de blir genomförda jämfört med att man 
målar upp de vackraste bilder som sedan stannar på idéstadiet. 

Bra gjort är bättre än bra sagt. Benjamin Franklin 

Nya idéer bör få större spelrum 

Det har sagts att vägen ti l l framgång bestäms av viljan att våga, viljan att pröva nya vägar. 
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Sågverksindustrin skulle antagligen må mycket bra av att oftare än nu pröva nya vägar och 
uppvisa en större vilja till förändring. 

En av dessa möjliga förändringar är att synsättet på själva sågverkandet förändras. Stort 
hopp får därvidlag ställas t i l l det pågående generationsskiftet inom näringen. Nya män
niskor för med sig nya idéer och i takt med att dessa personer får allt mer utrymme för 
påverkan kommer dessa idéer även att genomsyra verksamheten vid företagen. 

I vilken ända börjar man? 

När man nu, i ett längre perspektiv, ser alla dessa problem torna upp sig är det lätt att ställa 
sig frågan om i vilken ände man skall börja. Det naturligaste borde vara att man fastställer 
de mål man vil l uppnå för det egna företaget och gör en problembeskrivning. Denna pro
blembeskrivning kan exempelvis göras i form av en MA-diagnos varvid man får en grund
lig genomgång av det egna företagets styrkor och svagheter. 

Frågans svar är dock inte helt lätt att ge. Här finns det mycket att beakta och ta hänsyn t i l l . 
Ödmjukheten inför uppgiften måste vara stor! 

10 RÄTTIGHETER T I L L MA-DIAGNOSEN 

Trätek och ITL, Instimtet för Transportekonomi och Logistik vid Högskolan i Växjö har 
tillsammans utvecklat MA-diagnosen och innehar copyright för produkten. 

MA-diagnosen används vid uppdrag i industrin och i FoU-verksamheten vid de båda insti-
mtionerna. Utveckling av MA-diagnosen och anpassning till olika kundsegment sker kon
tinuerligt. 

11. M A-ORDLISTA 

Affärsidé Uttrycker det sätt på vilket företaget söker skapa uthållig lönsamhet. De 
huvudkomponenter som affärsidén består av är den nisch i omgivningen 
som företaget agerar inom, de produkter som erbjuds nischen samt de 
resurser och interna förhållanden i företaget med vilkas hjälp detta 
åstadkoms. 

Divergerande Materialflöde där antalet artiklar ökar med tiden. Exempel på diverge-
flöden rande flöden är sågverk och slakterier. Motsatsen är ett konvergerande 

Externa trans- Transport mellan olika företag, anläggningar el dyl. Ofta en beteckning 
porter för transporter utanför företagets grindar. Jämför interna transporter. 
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Genomflöde 
Genomloppstid 

Interna trans
porter 

Justerverk 

Kundorder
styrning 

Kundservice 

Kvalitet 

Lager 

Lager 

Lagerhållning 

Ledtid 

Definieras som i den takt med vilket systemet genererar pengar. 

Är den tid som åtgår för att tillverka en detalj eller en produkt från och 
med första till och med sista arbetsoperationen i det studerade avsnittet. 
Genomloppstiden för en order är den tidsperiod som åtgår för att t i l l 
verka de produkter som ordern omfattar, det vill säga tiden från det att 
ordern erhålls till dess att leveransen sker. 

Transporter inom företag, anläggning el dyl. Ofta en beteckning för 
transport och hantering inom företagets grindar. Jämför externa 
transporter. 

Anläggning för kvalitets- och längdsortering av sågade trävaror. 
Vanligen kombinerat med utrustning för förpackning och emballering. 

Produktion mot kundorder. Kundorderstyming inom sågverksdrift 
anses föreligga när ordern är specificerad till produkt, volym och 
leveransdag. Motsats till produktion mot lager. 

Ett element i företagets konkurrensmedelskombination som omfattar 
servicefaktorer före, under och efter köp. 

Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov och förväntningar. 
Rätt kvalitet är när kundens upplevelser av produkten motsvarar kun
dens förväntan. Om förväntan är högre än upplevelsen fås en underkva
litet på produkten och om förväntan är lägre än upplevelsen av pro
dukten fås en överkvalitet. 

Bestånd av produkter, halvfabrikat eller råvara. Begreppet kan även 
avse själva platsen/lokalen där produkten eller motsvarande förvaras. 
Ofta används begreppet synonymt med lagerhållning. 

Goldratts def. Definieras som alla de pengar systemet investerat i köp 
av saker som det tänkt sälja. (Allt går på sikt att realisera.) 

Reserv av varor som företag håller, t ex för att kunna möta ojämnheter 
i förbrukning, störningar i anskaffning eller för att kunna göra kost
nadsbesparingar genom större inköp på en gång. Kan bestå av råvaror 
(råvarulager), halvfabrikat (mellanlager) eller av färdiga produkter (fär
digvarulager). Jämför även lager. 

Tiden från det att en order placeras t i l l dess att leveransen har mottagits 
i sin helhet. Jämför också leveranstid och ordercykeltid. 
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Leveransservice 

Leveranstid 

Logistik 

Aktiviteter under köp med syfte att skapa tids- och platsnytta. Leve
ransservice omfattar ett stort antal element varav de viktigaste är leve
ranstid, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet och leveransflexibilitet. 
Ingår som en del av kundservicen. 

Den tid inom vilken säljaren enligt köpeavtal eller praxis skall leverera 
varan till köparen. Den tid som förlöper från order till leverans avser 
verklig leveranstid. Jämför även ledtid och ordercykeltid. 

Organisation av transporter. Läran om arméers förflyttning och försörj
ning. 

Marknadsstrategi Benämning på den del av företagets strategi som riktar sig mot markna
den. Avser t ex sortiment, målgrupp, marknadsbearbetning samt för
säljning och distribution. 

MA-system 

Material
administration 
(MA) 

Motcyklisk 

Sammanfattande benämning på samtliga: 
+ aktiviteter 
+ relationer mellan de olika aktiviteterna 
+ resurser 
+ ledningsfunktioner 
+ mål i ett företag (som förknippas med materialflödet 

från leverantör till slutlig kund via företaget). 

Företagets MA-system kan delas in i de tre delsystemen 
<' materialförsörjningssystemet 

produktionsstyrningssystemet 
O distributionssystemet 

Systemet fungerar som ett stöd till MA-funktionen att uppfylla sitt 
syfte. Ett MA-system är alltid simationsspecifikt. Hur det definieras 
fastställs av den som skall använda systemet med hänsyn t i l l den 
verklighet ser ut som systemet söker avbilda samt syftet med systemet. 

Strategiska, taktiska och operativa synsätt och principer för att höja ett 
företags avkastningsgrad genom att utveckla materialflödets kostnads
effektivitet, kapitalomsättningen i materialflödet samt leveransservicen 
till kunderna. MA-principerna ligger till grund för utveckling, plane
ring, samordning och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör 
till slutlig förbrukare. 

Cyklisk företeelse som varierar i motfas med annan cyklisk företeelse. 
Efterfrågan på baddräkter respektive snöskor kan anses vara motcyk-
liska. 
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PIA 

Råsortering 

Råvarukostnad 

Serielängd 

Sjunkna 
tillgångar 

Stock 

Strategi 

Ströläggning 

Ströpaket 

Ställtid 

Tillverknings
kostnad 

Timmer 

Underordnade 
händelser 

Produkter i arbete - avser produkter som befinner sig under produk
tion. De kan befinna sig i någon av tillverkningsoperationerna eller i 
mellanlager i väntan på en tillverkningsoperation. 

Dimensionssortering. Sker efter försågning i avsikt att separera olika 
dimensioner inför torkningen. 

De kostnader företaget har för inköp av material som skall säljas. 

Antalet stockar/plank/bräder el dyl som produceras av en viss produkt 
eller produktmix mellan ställoperationer. 

Alla pengar systemet investerat i köp av saker som man inte tänkt sälja. 

Kapad och kvistad del av trädstam. 

Idén om hur företaget skall nå sina mål. (Målet är något 
eftersträvansvärt som kan preciseras kvalitativt och kvantitativt.) 

Uppströning av plank eller bräder i ströpaket som förberedelse för 
torkning. 

Paket av trävaror med mellanliggande strön avsedda att förbättra 
luftgenomströmning och därmed torkresultat. 

(eg ställoperationstid). Tid för förberedelse- och 
avslutningsoperationer. I ställtid kan ingå tid för inregistrering av 
arbetsorder och utlämning, byte och injustering av verktyg. 

Definieras som alla de pengar systemet gör av med för att förvandla 
lager till genomflöde. 

Stock avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning. 

Det är en händelse eller kedja av händelser, där något måste ske innan 
nästa kan börja. Den följande händelsen beror på den tidigare. 
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