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ABSTRACT 

When large saw industries are cutting lumber, they contribute to their experience and their 

resources which small saws never will get in contact with. They have well prepared 

infrastructure which contains everything from planting seeds to cutting trunks, transports, 

storing, sawing, kiln drying, delivering. Everything aims to make the industry more effective. 

A part of all these is to cut lumber into planks. With the help of computer and sophisticated 

instruments they can scan, measure and decide how to take care of the lumber in the best way, 

to make the process as feasible as possible. 

These are not the circumstances for small saws, down to single operated saws. They have to 

trust more simple solutions. They cut their lumber out of experience, experimenting or just by 

tradition, rather than through calculations and optimization. 

The aim for this study is to use Unified Modeling Language to develop a model and a computer 

program which makes it easier and more profitable to cut logs. 

Keywords: small saws, cut, computer program  

SAMMANFATTNING 

När stora sågverk bearbetar trädstammar har de erfarenhet och resurser som bas som en 

småsågare aldrig kommer i närheten av. De stora sågverken har färdiga logistiklösningar som 

innefattar allt från plantering till avverkning, transport, lagring, sågning, torkning och leverans. 

Detta för att på ett bra och effektivt sätt ta tillvara resurserna och göra industrin så lönsam som 

möjligt. 

En del i denna kedja av händelser är bearbetningen av trädstammar till stockar, plankor och 

bräder. Här kan man med datorkraft och moderna instrument, röntga, scanna och bestämma 

hur en stock bäst skall tas tillvara, för lönsamhetens skull.  

Dessa förutsättningar gäller inte för småsågare ner till enmans sågverk. De får hålla sig till 

enklare lösningar där man sågar av erfarenhet, experimenterande eller av princip och ohejdad 

vana, snarare än genom beräkningar och optimering. 

Syftet med denna uppsats är att genom att använda Unified Modeling Language, försöka få fram 

en modell och ett datorprogram, som möjliggör för en småsågare att på ett enkelt sätt 

effektivisera sågandet av stockar. 

Nyckelord: minisågverk, postning, småsågare, datorprogram 
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ORDLISTA 

Bake/-ar - Den yttersta ”brädan”, sågas först och har ena sidan rundad, med eller utan 

bark. 

Block - En stock som sågats plan på en eller flera långsidor. 

Bräda - En relativt lång plattsågad del av en trädstam, är tunnare än en planka. 

Kärnvirke - Det är inte den mjuka veden i mitten av stammen, utan gammalt virke som 

slutat suga vatten. Ligger centrerat runt mitten på en trädstam. I t ex furu har det ofta en 

rödfärgning som kännetecken, innehåller högre mängd harts och är mycket hållbart mot 

röta. 

Minisågverk - Litet sågverk som kan skötas av en person. Kan vara cirkelsågverk, 

kedjesågverk, ramsågverk eller bandsågverk. Vissa minisågverk kan användas mobilt i 

närheten av fällda träd. 

Planka - relativt lång bräda som är lika med eller tjockare än 2” (tum). 

Postning - En mall för hur sågspåren skall läggas genom en stock. 

Sidoutbyte - Brädor som sågas ”utanför” blocket. 

Småsågare - Allt från hobbysågare med minisågverk till mindre sågindustrier med 

några anställda.. 

Sågutbyte - Utkomsten av det man sågat. 

Ungved - Kärnan i en trädstam, kan vara lite brun och mjuk, ej önskad i finare kvalitéer. 

Vankant - En sågad bräda som har en eller två kanter rundade på grund av att den är 

sågad i ytterområdet av stocken.  I övrigt har brädan raka hörn. Skall inte förväxlas med 

bake, se ovan. 
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1 INLEDNING 

Här beskrivs vilka problem som avses och bakgrunden till studien och arbetet med att ta fram ett 

datorprogram. Syftet med studien liksom målgrupp och avgränsningar tas också upp här. 

Sågverksindustrin har i vårt land Sverige en lång historia. Sedan urminnes tider har man 

hanterat stock med först yxa, men med tiden också såg. Det var ett hårt arbete men ett arbete 

som betalade sig väl. Stockarna som sågades användes till allt från husbyggnationer till skepp, 

vagnar, redskap och möbler. En del gick på export. För att lönsamheten skulle hålla i sig 

behövde man alltid använda de rätta metoderna. Det gällde att ta till vara och effektivt utnyttja 

stockarna. Fram till våra dagar, 2010, har utvecklingen fortsatt i riktning mot att använda sig av 

senaste teknik för förbättrad produktion.  

Studerar man information från svenska sågverk, kan man snabbt förstå att den 

sågverksutrustning som krävts, har kostat stora belopp i investeringar. Det har också flyttat 

fram sågindustrin till informationsteknologins tidsålder. Men när man sedan jämför den stora 

industrins arbetssätt med det hos småsågare, inser man att gapet i utveckling mellan de små 

och stora industrierna är stort. Ett område där man ligger långt efter är hur man utnyttjar IT och 

datorkraft för att underlätta arbetet. 

1.1 MOTIV FÖR VAL AV ÄMNE 

För att i någon mån minska avståndet i teknik mellan småsågare och stora sågverk är tanken 

den att en programvara för småsågare skulle kunna tas fram som underlättar arbetet. En metod 

som implementerad i programmet, drar nytta av dagens kunskap för hur en trädstam på bästa 

sätt skall tas till vara för en småsågares behov. 

1.2 BAKGRUND 

Alla näringar går i stort sett framåt när det gäller den tekniska utvecklingen. Trävaruindustrin 

är inget undantag. Både i stort och smått är den en av de viktigaste industrierna i Sverige, som 

har tagit till sig både teknik- och IT-lösningar för att förbättra sina förutsättningar till effektiv 

produktion. Skillnaden i IT-användning mellan de stora sågverken och de små sågarna är 

avsevärd. Det finns inga datorprogram för små sågverk. Alla beräkningar får man göra för hand 
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eller med hjälp av miniräknare. På så sätt kan man maximera utbytet vid sågning, men det är 

omständigt. Vill man införskaffa något datorprogram, är det förknippat med stora installationer 

av både mjukvara, scannrar och bearbetningsmaskiner som arbetar tillsammans, vilket innebär 

stora kostnader. Detta har man inte råd med. 

Utvecklingen av handhållna datorer har skapat nya möjligheter att få med sig datorkraft till 

områden där man normalt annars inte har haft tillgång till den, i t ex. skogen. Detta öppnar även 

upp för småsågare att förbättra sin lönsamhet även där. Programvara som underlättar 

beräkningar (t ex MS Excel) och databearbetningar (t ex MS Access), kan nu också tas med på 

fältet genom de bärbara och de handhållna datorerna. Kostnaden för både hård- och mjukvara, 

kan hållas under 20 000 kr, medan de datorinstallationer som används av storsågverk, kan 

innebära kostnader för hundratusentals kronor.  

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att ta fram en metod och ett datorprogram som underlättar 

maximering av utbytet vid sågning av stockar. Det skall helt enkelt förenkla processen och 

förkorta arbetstiden vid framställning av plankor och brädor. I vissa fall kan detta innebära att 

själva sågprocessen tar lite längre tid, men i längden lönar det sig. Den totala tiden från stock till 

bräda eller planka minskas, genom att man direkt i programmet ser hur man skall såga från 

början.  

Det som programmet skall lösa är den tid det tar för en småsågare att fundera ut hur en stock 

bäst skall sågas, för att ge så mycket i utbyte som möjligt - av det man vill ha. Absolut störst 

utbyte ges då stocken bara barkas och används i sin fulla längd som påle. Då blir utbytet 100 %. 

Men så snart man vill få fram raka brädor med 90 graderas vinkel i hörnen. Brädor med kärnträ 

eller raka reglar som inte skruvar sig. Golvbrädor och dörrfoder, ytterpanel som inte skall slå sig 

och stockar för hustimring. Möbelvirke som skall hålla formen från år till år. Hur sågar man då? 

Då gäller det att posta rätt! Med hjälp av det här programmet, kan man få fram just de delar som 

behövs för att lyckas med sågandet.  

Med en handhållen/bärbar dator och programmet, kan man underlätta sågandet en hel del. När 

en stock läggs upp på stockbordet matar man in dess toppdiameter, rotdiameter och längd. 

Programmet frågar efter några olika alternativ tills alla krävda fält är ifyllda. När det är 

färdiginmatat kan man börja laborera med vilka dimensioner man vill ha.  

Vid fyrsågning/blocksågning är det viktigt att få fram ett grundblock, som är sågat på fyra sidor, 

ur det blocket kan man sedan såga ut de dimensioner man vill ha. Programmet börjar med att 
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rita upp det optimala blocket. Därefter är det lätt att justera och anpassa storleken på blockets 

sidor. Uppdateringar av postningens utseende sker direkt och man kan följa förändringen. 

Vill man såga virke till möbler bör man välja kvartersågning. Därefter skriver man in i 

programmet rätt tjocklek på brädorna. En bild på postningen visas. Bredden på de olika 

brädorna justeras efter det att stocken sågats. 

För snickeriändamål passar genomsågning bra. Då är det bara de olika tjocklekarna som skall 

väljas. Det görs i programmet, som sedan ritar upp postningen. Kantsågning görs sedan av 

snickaren när han/hon skall använda virket. 

För samtliga postningar gäller att en postningsmall ritas upp i programmet. Därefter har 

sågaren att överföra den på stockens toppända. Slutligen såga efter mallens spår. 

Programmet är inte avsett att användas för att medvetet skapa brädor med vankant. Däremot 

kan vankanter alltid uppstå i sidoutbytet, om stocken smalnar av eller kröker sig något jämfört 

med toppändan. Bakar uppstår vid all form av bräd- och planksågning. Dessa lämpar sig sällan 

till byggnadsändamål, förutom vid naturlika ytterpaneler. Genom ett dragreglage i programmet 

kan man se hur blockets proportioner ändras och på så sätt också se hur man kan påverka 

bakarnas storlek. 

1.4 MÅLGRUPP 

Målgruppen som studien riktar sig till är småsågare, som behöver förbättra sina förutsättningar 

att göra bra val vid sönderdelning av en stock till brädor och plank. De förutsätts ha 

grundläggande kännedom om trähantering och minisågverk. Ofta är de bönder som i tidigare 

generationer delat på en bysåg eller så är det människor med ett intresse att själva ta fram 

trämaterial direkt från råvaran, som t ex. hantverkare, slöjdare och hobbysågare.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att arbetet inte skall bli övermäktigt har avgränsningar gjorts till att endast omfatta själva 

postningen vid sågning av en stock. Hela kedjan från det att ett träd fälls, kvistas, delas upp i 

stockar, transporteras till sågen, läggs på lagring, postas, sågas, torkas, hyvlas är en omfattande 

historia. Postningen är avgörande för hur mycket av stocken som skall komma till användning. 

Den avgör också kvalitéerna på plank och brädor för fortsatt förädling. Information nödvändig 

för postning kommer dock att tas med, även om den måste relateras till ett tidigare eller senare 

skede i processen från trädstam till hyvlad bräda/planka.  
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1.6 INFORMATIONSKVALITET 

Giltigheten och trovärdigheten i modellen ligger i att programmet blir utvecklat med hjälp av 

UML - diagram och skapar de postningsmallar man vill få fram. 

För att säkerställa resultatet krävs användning av programmet och provsågning av verkliga 

stockar. Programmet har testats genom whitebox och blackbox, samt använts på verklig stock. 
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2 METOD 

Här beskrivs vilken forskningsmetod som använts för studien och hur det är tänkt att genomföra 

syftet - skapa ett program. Informationsinsamlingen presenteras här och hur programmet 

utvecklas. 

2.1 FORSKNINGSMETOD 

Den forskningsmetod som används är Design och Skapande. Denna metod kan användas till att 

fokusera på själva forskningen, som kan handla om att skapa en applikation inom ett nytt 

oautomatiserat område. Det kan också innefatta en teori inom en annan vetenskap som förs 

över till Metoden kan vara ett redskap för något annat eller skapa en slutprodukt som har 

anknytning till projektet som baseras på utvecklings processen. 

 Genom insamlande av information om olika sågmetoder och hur de fungerar skall en 

utvärdering göras. Därefter tas en metod fram som ligger till grund för den mjukvara som 

utvecklas. Designen av programmet kommer med stor sannolikhet vara ny, om man ser till 

målgrupp och funktioner (Oates, 2009) 

Valet föll på denna metod för att den ger, förutom en utvärdering av olika postningsmetoder, ett 

praktiskt konkret verktyg som direkt kan användas för att uppnå målet med studien.   

2.2 UTVECKLINGSMETOD 

Som metod för att utveckla programmet har Unified Modeling Language (UML) använts 

(Larman, 2009). Det är en standard för utveckling av mjukvaror av olika slag genom objekt 

orienterad analys och design. UML är inte objekt orienterad analys eller design (OOA/D), men 

den är ett verktyg med vilket man skapar diagram som gör OOA/D begriplig och hanterbar. 

För att citera OMG03a: ”Unified Modeling Language är ett visuellt språk för att specificera, 

konstruera och dokumentera ett systems artefakter”. 

”Med UML kan man visualisera mycket grundläggande och enskilda artefakter till hela system i 

olika sammanhang och vid olika lägen i utvecklingsprocessen.” 

ISO/IEC 19501:2005 är en standard för UML version 1.4.2. 
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3 TEORI 

På grund av att det inte finns någon programvara för minisågverk i Sverige idag, kan ingen teori 

om vad som finns skrivas. Istället inleder jag kort om UML och gör sedan jämförelser mellan hur 

storsågverk och småsågare arbetar i form av beskrivning av deras arbetssätt. 

3.1 UML- ETT SÄTT ATT HANTERA PROGRAMUTVECKLING 

Det är ett omfattande koncept som finns i olika versioner och har utvecklats under årens lopp 

sedan i början av 1980-talet. Dess möjligheter att beskriva olika skeenden och relationer gör det 

ypperligt att använda vid framställning av program där processer som repeteras och hanteras 

av flera parter ingår. Några olika diagram som används är: Användarfallsdiagram, 

Sekvensdiagram, Domändiagram, Designklassdiagram mm. 

3.2 HUR STORSÅGVERKEN FRAMSTÄLLER BRÄDOR OCH PLANK IDAG MED 
DATORPROGRAM 

Principen för hur man framställer brädor och plank på ett sågverk är att man först barkar 

stockarna, sedan kantar man dem på två motstående sidor. Resultatet blir ett block. Blocket 

sågas därefter upp antingen direkt eller i flera moment till mindre produkter. Kantbrädorna förs 

vidare till ett kantverk för att all rundning skall försvinna. (Grönlund, 1992) 

Enkel timmerlinje: Barkning - Blocksågning - Uppsågning(sågar brädor och plank ur blocket) 

För att mäta hur stor del av timret man kan tillgodogöra sig, delar man nominella volymen av 

det färdigsågade timret med nominella volymen av stockarna. Det man då får fram kallas 

utbytet. Utbytet brukar bli ca 50 % med vanliga sågmetoder. 44 % blir spån och flis. Restposten 

består till stor del av torksvinn. På 60 - talet var utbytet upp till 65 %, men när man gått över till 

stordrift för att vinna skalfördelar, har priset på varan blivit viktigare för att höja lönsamheten. 

Tendensen är, ju större sågverk desto sämre sågutbyte. (Lindman, 2005) 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Sida 13 av 57 

 

Bild 3.1.1 Visar snittfördelningen av utbyte vid sågning av stock i storsågverk 

För att öka effektiviteten och minska kostnaderna använder man bland annat avancerade 

datorprogram som styr stockar, sågar mm för att på bästa sätt få fram det delar man vill ha ur 

en stock. Man använder olika så kallade postningsmallar för att sönderdela stockar. (Grönlund, 

1992) 

Det finns flera typer av postning. Den vanligaste i Sverige är blocksågning eller fyrsågning som 

den också kallas. Några andra varianter på postning är: genomsågning, kvartersågning, 

rundträsågning och sawing around. (Grönlund, 1992; Byström, 2005) 

 

Bild 3.1.2 Visar olika benämningara på en stocks utbyte. 

Blocksågningen fungerar så att man först sågar av bakarna på två motsatta sidor. Detta gör 

stocken plan på två motsatta sidor. Stocken kan nu läggas upp stadigt på ett sågbord för vidare 

uppsågning. Genomsågningen är precis som det låter en skivning av trädstammen. 

Kvartersågning går ut på att man lägger varje sågsnitt så att trädets årsringar blir så stående 

som möjligt. Detta ger produkter som är stadiga och inte slår sig så lätt. (Grönlund, 1992, 

Processen, 3. Sågutbyte; Scott, 2003). 

Sågutbyte
49%

Spånutbyte
9%

Flisutbyte
35%

Restpost
7%

Sågutbyte
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Man avgör stocklängden efter trädets växtsätt och efterfrågan. Där har de stora sågverken 

mallar för att avgöra vilka dimensioner som skall sågas.  Det börjar med att man låter scanna av 

stockens utseende, för att sedan bedöma hur den skall sågas och sorteras. De olika kvalitéer 

som finns i en trädstam tas tillvara vid sorteringen efter sågningen. (Grönlund, 1992) 

Dessa läggs sedan upp i förråd i väntan på kunderna. Stora kunder som t ex hustillverkare, kan 

göra anpassade förfrågningar. Likaså när det gäller postningen på sågbordet, då har storkunder 

möjlighet att påverka valet av postning. Men det är stora serier som körs och förändringar i 

inställningar görs med datorautomatik.  

Det finns exempel på sågverk som arbetar allt ifrån enbart manuellt styrda maskiner till nästan 

helt och hållet datorstyrda. Allt från det att stocken levereras till sågverket tills den kommer ut 

ur sågverket torkad, hyvlad till färdig produkt har dator system varit med och påverkat 

förloppet. Eftersom det är frågan om stora serier med 10 000 - tals kubikmeter timmer per år, 

blir varje liten förbättring av stor betydelse för sågverkets lönsamhet. (Fakta Skog, 1999) 

Den datorstyrda processen fungerar så att stockarna först mäts och scannas av, den 

informationen lagras i dator. Med hjälp av postningstabeller och eventuell kompletterande 

manuell inmatning görs en utvärdering i dator som sedan leder fram till ett postningsförslag för 

hur sågoperatören sedan skall göra vid sågningen. (Grönlund, 1992) 

3.3 SMÅSÅGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Beskriver småsågarnas förutsättningar. För minisågverkens utbyte finns ingen tillgänglig statistik. 

Utbytet beror till stor del på hur noggrann sågaren är att beräkna möjligt utbyte vid postningen. 

När småsågare sågar är kunden ofta någon som vill ha specialvirke, som inte går att få tag i på 

annat håll. Det kan vara udda träslag för skulpturer eller slöjd, kärnvirke till speciella byggen 

som bulhus och timmerhus, men också speciella kvalitéer för inredningssnickerier, båtbyggerier 

mm.( Hafdel, 1998; Håkansson, 2004) 

Till småsågarna räknas de som sågar mindre än 10 000 kubikmeter per år. Ofta är det 

lantbrukssågar, mindre by sågverk eller hobbysågar. Sågverken kan delas in i huvudsak fyra 

kategorier: 1) kedjesågverk, 2) bandsågverk, 3) klingsågverk och 4) ramsågverk. Kedje- och 

bandsågverk kan vara portabla medan kling- och ramsågverk är stationära. (Hoadley, 2000; 

Byström, 2005 ) 
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Bild 3.3.1 Visar ett minisågverk med motorsåg. 

Såglinjen är mycket enkel. Stockarna läggs upp obarkade på stockbord. Därefter förs de 

manuellt eller maskinellt till sågbordet där all sågning sker med en och samma såg. Det blir 

alltså nödvändigt att såga om en stock flera gånger med en och samma såg. Därtill kommer ett 

antal vändningar av stocken, beroende på sågsätt. (Byström, 2005) 

Exempel på utbyte för en småsågare som sågar ett 8 ” (tums) block och fyra sidobrädor, ur en 

stock (utan bark) med diametern 283 mm och längden 3000 mm, får ett utbyte på över 70 % 

(inklusive torkning) därutöver kan man förbättra utbytet ännu mer med tunnare 

sågklingor/sågband. 
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Bild 3.3.2 Vad en småsågare kan prestera. Restpost är torkförlust. 

Småsågare har inte alltid stora lager eller fasta sortiment som man underhåller, utan man sågar 

det som skrivs upp på beställning (även för eget behov). Detta kan vara dimensioner som delvis 

eller helt skiljer sig från standard sortimenten som de stora sågverken har. Till detta kommer 

att många småsågare hämtar råvaran från egen skog som skall hushållas. Det är även en 

kostnad att transportera fram råvaran till sågen om sågningen inte sker på plats i skogen. 

(Håkansson, 2004) 

Med rätt postning kan en småsågare få över 20 % bättre virkesutbyte än vad storsågverken får 

fram. 

  

Sågutbyte
72%

Spånutbyte
13%

Flisutbyte
8%

Restpost
7%

Sågutbyte
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4 EMPIRI/RESULTAT 

Här beskrivs hur utvecklingsprocessen av programvaran gått till genom användandet av UML. 

Utifrån inhämtad kunskap om sågverksprocessen (Grönlund, 1992, m.fl.), börjar jag med att 

analysera vilka användarfall som skulle vara betydelsefulla för postningsprocessen. De första 

har med inmätningen att göra. Det kan antingen vara skog på rot eller ett lager av stockar. Man 

behöver veta vad man har att sälja. När sedan en beställning görs fälls träden och man sågar de 

lämpligaste stockarna. Efter torkning är beställda varorna färdiga att levereras.  

Redan här kan man urskilja fem arbetsområden. 1) Inmätning av skog/stammar, 2) Fällning av 

träd och kapning av stammar till stockar, 3) Beställning av brädor och plank, 4) Sågning av 

stockar till brädor och plank, 5) Torkning av sågade brädor och plank. 

4.1 ANVÄNDARFALL 

I UML arbetar man bl. a. med att analysera varje fall som tilltänkta program användare kan 

behöva utföra. Man sammanställer dessa fall i en lista kallad användarfall. Listan nedan 

beskriver först vilken process användarfallet tillhör, därefter vad som skall göras i den 

processen och sist en kommentar med vilken funktion något skall göras. 

Användarfall 
Stockhantering Lägg till Sågare och trädfällare skall kunna lägga till en ny stock i en lista 

Ändra Sågare och trädfällare skall kunna ändra data om en stock 

Radera Sågare och trädfällare skall kunna radera en stock 

Beräkna Sågare och trädfällare skall kunna göra beräkning av stockåtgång 

Söka  Sågare och trädfällare skall kunna söka bland stockar 

Sågning Hämta Sågare skall kunna hämta såginformation - postningsmall 

Redigera Sågare skall kunna göra såginställningar 

Verifiera Sågare skall kunna bocka av sågad stock 

Torkning Lägg till Torkpersonal skall kunna skapa ett program för torkning 

Skicka Torkpersonal skall kunna ändra i program för torkning 

Beställning Lägg till Beställare, sågare skall kunna lägga till en ny beställning 

Ändra Beställare, sågare skall kunna ändra i data för en beställning 

Avaktivera Beställare, sågare skall kunna göra beställning vilande 

Radera Beställare, sågare skall kunna radera en beställning 

Söka  Beställare, sågare skall kunna söka på en beställning 

Inmätnings processen Lägg till Trädfällaren och inmätaren skall kunna lägga till och märka stammar 

Ändra Trädfällaren och inmätaren skall kunna ändra stammar 

Radera Trädfällaren och inmätaren skall kunna radera stammar 

Beräkna Trädfällaren och inmätaren skall kunna göra beräkning av stamåtgång 
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4.2 MOSCOWDIAGRAM 

Den variant av MoSCoW modellen som används här, har tagits fram av DSDM konsortiet. Det är 

en viktig faktor att först prioritera olika krav, innan man sätter igång, för att projektet skall 

lyckas. En effektiv prioritering bland kraven är nödvändig och inte bara en forma v numrering, 

där nr 1 är viktigast, vilket brukar leda till att allt får prioritet 1 eller ingen alls.  

Genom att använda MoSCoW modellen,  där M = Must, S = Should, C = Could och W = Will not, ( 

de två oén är till för att göra det hela lättare att komma ihåg), får varje kravnivå en betydelse 

och inte bara en siffra. Must - betyder att det är ett krav som måste finnas med, inte bara för att 

man tycker att något är trevligt. Must är något som krävs för att systemet skall fungera 

grundläggande. Should och Could passar bättre för något man gärna vill ha med, men som 

programmet inte är helt avhängigt av. Should har högre prioritet än Could. Won´t, något man 

skulle vilja ha, kan nästan vara ett Must, men går att klara sig utan, så det blir inte här och nu, 

utan möjligen då och sen. (Coley Consulting, 2011) 

Det går att prioritera om olika funktioner som programmet är tänkt att innehålla, genom att 

applicera MoSCoW modellen på detta projekt. Detta resulterar i att användarfallen, som har 

med torkning av färdigsågade brädor och plank att göra, avförs från vidare behandling. 

Torkprocessen är viktig för kunden, men ej för att postningsprogrammet skall fungera. Däremot 

är det viktigare att inmätningsprocessen finns med. Den är viktigare för själva sågningen 

eftersom den kommer före sågningen. Det innebär att man då kan göra besparingar, genom att 

kapa stockarna i rätt längder redan i skogen efter instruktioner från programmet. Men även 

detta måste ses som ett tillägg, men ett mer önskvärt sådant, varför det får graderingen Could. 

Funktionen Beställning ligger väldigt nära Stockhantering och Sågning, men är inte helt 

nödvändig för att programmet skall vara körbart, med avseende på Sågning/Postning som är 

programmets primära uppgift, därför blir det Should här. 

Moscow 

Must 
Stockhantering 

Sågning 

Wont Torkning 

Should Beställning 

Could Inmätnings processen 
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4.3 ANVÄNDARFALLSDIAGRAM 

Här är de olika arbetsområdena indelade i Beställare, Inmätare, Trädfällare och Sågare. Alla fyra 

funktionerna kan innehas av en och samma person. Det beror helt och hållet på antalet personal 

och arbetsfördelning hur fördelningen blir i sågföretaget. Processerna är Beställning, Inmätning, 

Stockhantering och Sågning. 

Som namnet uttrycker det är beställaren den som gör en beställning av brädor och plank. 

Beställaren har inget med de övriga processerna att göra eftersom det skulle kunna vara en 

utomstående part.  

Inmätaren sköter inventeringen/inmätningen av trädstammar men behöver också få tillgång till 

proc. Beställning för att veta vilken kvalitet och vilket trädslag som efterfrågas.  

Trädfällaren behöver veta vilka träd inmätaren mätt in och skall fällas, därefter kapar han/hon 

stammarna i rätt längder.  

Sågaren väljer stockar och tar fram postningsmall ur programmet för den aktuella stocken. 

(Grönlund, 1992) Det kan hända att stockar saknas, eller skadats, därför har sågaren möjlighet 

att lägga en ny beställning på det som skall ersättas. Sågaren har också del i 

stockhanteringsprocessen vilket gör det möjlighet för honom/henne att såga stockar som köpts 

in från annat håll, men som inte är upplagda i programmet. 

Det är viktigt att kvalitet är inmatad före sågningen, då det påverkar postningsmallens 

utseende. (Håkansson, 2004) 
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Bild 4.3.1 Användarfallsdiagrammet visar funktionerna och deras kopplingar till processerna. 
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4.4 FULLT UTVECKLADE ANVÄNDARFALL 

Användarfallen inom UML används för att med ord beskriva grundläggande krav och utgör en 

grund för efterföljande artefakter inom UML. Man identifierar olika händelser som kan och bör 

inträffa i programmet. (Larman, 2009) 

4.4.1 LÄGG TILL NY STOCK 

 Man vill kunna lägga till en stock i programmet, så att det finns material att utgå ifrån när man 

sedan skall ordna för sågningen.  

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, sågare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): 

1. Stocken läggs in med all nödvändig data utan problem. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Den avsedda stockens topp-, längd- och rotmått matas in samt trädslag 
3. Ett ID (för programmets skull) genereras av programmet. Det är baserat på inmatade 

uppgifter om stocken. 
4. Detta ID kan sedan skrivas in på stockens rotända för att man skall slippa att mäta om 

stocken när den läggs upp på sågbordet. 

Tillägg (eller alternativa flöden): 

 Möjligt att använda sig av GPS-koordinater för att underlätta återsökning av var stocken 
kommer ifrån. 

Speciella krav:  

 Tuschpenna 

Teknik och datavariationslista: 

 Telefon med GPS-funktion 

 Mått skrivs in i mm och cm. 

Frekvens av händelse: Kontinuerligt för sågare 

Öppna frågor: - 
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Kommentar: Här finns möjligheter att använda olika tekniska instrument, för att ta fram de 

rätta måtten, GPS-koordinaterna samt träslag. Men det viktiga är att de matas in i programmet, 

som helt och fullt ”litar” på inmatarens kompetens. Fortsatta beräkningar bygger på att det blir 

rätt här. 

4.4.2 ÄNDRA INFO SOM STOCK 

Kan hända har man missat någon information om stocken, eller så har man skrivit in fel. Stocken 

kan också ha blivit ändrad - kapad kortare i efterhand - varför information behöver ändras. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, sågare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Avsedda ändringar gick att genomföra. 

Lyckat scenario:  

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på stocken via dess ID. 
3. Den avsedda stockens topp-, längd- och rotmått och/eller trädslag justeras 

 

Tillägg (eller alternativa flöden): 

 Möjligt att använda sig av GPS-koordinater för att underlätta återsökning av var stocken 
kommer ifrån. 

Speciella krav: 

 Tuschpenna 

Teknik och datavariationslista:  

 Telefon med GPS-funktion 

 Mått skrivs in i mm och cm. 

Frekvens av händelse: Tillfälligt för sågare 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Även här är det viktigt att den som ändrar liksom den som lagt upp stocken vet 

vad den gör, för att det skall bli rätt sedan. 
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4.4.3 RADERA INFO OM STOCK 

En stock kan ha blivit otjänlig eller försvunnit. Den kan också ha använts till något annat och 

behöver därför tas bort. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, sågare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Avsedd radering gick att genomföra. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på stocken via dess ID. 
3. Stocken tas bort. 

Tillägg (eller alternativa flöden): 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Tillfälligt för sågare 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Här gäller samma förutsättningar som föregående användarfall. 

4.4.4 BERÄKNA ÅTGÅNG AV STOCKAR 

För att hålla koll på lagret av stockar och för att få en överblick av hur mycket som kan tänkas gå 

åt för en viss eller flera uppgifter. Då behöver man kunna utföra beräkningar. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, sågare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Beställda brädor och plank inryms på inmatade stockar 

Lyckat scenario:  

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
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2. Slår på beräkningsfunktionen. 
3. Beräkningen visar resultatet på skärmen. 

Tillägg (eller alternativa flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Så ofta man vill uppdatera stockstatus 

Öppna frågor: - 

Kommentar: En enklare uppgift, som inte kräver lika mycket kunskap. Det är i princip bara att 

trycka på några knappar för att få fram ett resultat. Programmet sköter beräkningen. Inga 

inmatningar behövs. 

4.4.5 SÖKA EFTER STOCK 

Stocklagret i programmet kan bli stort, större än vad som är lätt överskådligt. Då behöver man 

kunna söka efter en stock. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell  

Primär aktör: Sågare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, sågare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Sökning av stock görs och mjukvaran hittar den. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker efter stockens ID. 
3. Mjukvaran söker rätt på stocken och visar dess data. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: - 

Öppna frågor: - 

Kommentar: För att hitta en viss stock behöver man känna till stockens ID. Dess ID står i 

rotänden på stocken. 
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4.4.6 - 4.4.17 ÅTERFINNS UNDER BILAGOR 

 

4.4.18 REVIDERINGAR 

Revidering 1 

Användarfallen har kompletterats med beställarprocessen, då det visade sig behövas för att 

hålla reda på olika beställningar. Detta resulterade inte i förändringar i MoSCoW, eller i 

användarfall. Därför att det går att använda processen beställning för att lägga till dessa data. 

Däremot lades informationen till att beställare måste skriva in namnet på beställaren, vid 

skapande av ny beställning. 

Revidering 2 

Sågaren behöver få möjlighet att mata den typ av såg som skall användas och dess bredd 

eftersom det påverkar det totala utbytet och postningsmallens utseende. Anpassning har gjorts i 

processen ”Sågning” i användarfall och utvecklade användarfall. 

Revidering 3 

Vid uppbyggnaden av domänmodellen togs rättigheterna för inmätaren att göra beställning 

bort. Det verkade inte längre vara meningsfullt att låta en inmätare göra en beställning. Sågaren 

däremot, behöver kunna göra nya beställningar, om någon stock eller bräda skulle visa sig vara 

oduglig under sågprocessen. Sågaren behöver också kunna lägga till stockar i systemet, märka 

dem och därefter ta fram en postningsmall för att såga dem. Det kan nämligen hända att stockar 

transporteras direkt till sågen från annat håll, utan att trädfällaren får tillfälle att mäta in och 

märka upp dem. 

Revidering 4  

Se 4.8 
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4.4.19 SUMMERING AV ANVÄNDARFALL 

Det tar tid att skapa användarfall för alla tilltänkta händelser. Något jag behöver planera in. Man 

tvingas som utvecklare att tänka igenom processen för varje skeende i förväg. Det gäller även 

funktionerna i varje enskilt användarfall och vad förutsättningarna är vid just den situationen, 

eftersom användarfallen innefattar arbetsflöde, process och analys. Det finns fyra 

generaliserande fall som jag använt för flera funktioner. Jag började med att lägga till ett objekt 

av något slag, därefter gjorde jag det möjligt att söka efter det och ändra det och slutligen ta bort 

det. Jag skulle ha kunnat sammanfatta dessa fyra fall till hantering av ett användarfall. Det jag då 

skulle ha vunnit, är att antalet användarfall minskats. (Larman, 2009) Samtidigt skulle jag ha 

förlorat variationen och möjligheten att justera i vart enskilt fall. Det skulle dessutom ha blivit 

svårare att sedan göra sekvensdiagram, som kräver en mer detaljerad beskrivning än vad 

hantering av ett användarfall ger. När man sedan kommer fram till kodningen av programmet, 

underlättar det att vart enskilt fall redan är uppskrivet. 
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4.5 DOMÄNMODELL 

Domänmodellen är, även om den inte är obligatorisk, klassisk och mycket viktig inom UML. Den 

används för att visa och klargöra relationer mellan olika domän objekt. Den tjänar till att 

inspirera och vägleda processen för fortsatt mjukvaruutveckling. Strecken mellan objekten visar 

associationerna mellan dem och förklarande text, läses ex. Inmätare (objekt) - mäter in 

levande(association) - Trädstammar(objekt). Ettan vid Inmätare står för att det objektet måste 

finnas. Nollan och stjärnan vid Trädstammar betyder att det inte behöver finnas någon 

trädstam, för att Inmätare eller Trädfällare skall finnas, men det kan också finnas hur många 

trädstammar som helst (det är vad * betyder). (Larman, 2009) 

 

 

Bild 4.5.1 Domänmodellen klargör relationer mellan olika domän objekt 
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4.6 SEKVENSDIAGRAM 

Sekvensdiagrammen är en artefakt, en fortsättning på utvecklingsprocessen inom UML, som 

visar inmatning och resultat på ett enkelt sätt under det att programmet utvecklas. Det är lätt 

att se vilka aktörerna är och vad de gör, i det här fallet inskrivet med funktioner, som t ex sågare 

(input), och vad systemet svarar med (output). Tidsordningen i diagrammen är uppifrån och 

ner. Var och en av sekvensdiagrammen visar ett enskilt scenario. (Larman, 2009) 

Varje sekvensdiagram är kopplat till motsvarande förklarat användarfall. 

 

4.6.1 LÄGGA TILL NY STOCK 

Funktionerna inmätare, sågare och trädfällare har här möjlighet att lägga till en ny stock i 

systemet. En metod i själva programmet föreslås, som tar topp, rot, längd och sort som 

parametrar. 

Aktör1

:System:Inmätare, sågare, trädfällare

skapaNyStock

bekräftelse, stockID

skrivInStockData(topp,rot,längd,sort)

Lägg till ny stock

 

Motsvarande användarfall 4.4.1 

4.6.2 ÄNDRA INFO OM STOCK 

Funktionerna inmätare, sågare och trädfällare kan söka och ändra information om en stock. En 

metod för att söka och en metod för att ändra stockdata föreslås, som tar topp, rot, längd, sort 

och stockID som parametrar. 
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Aktör1

:System:Inmätare, sågare, trädfällare

sökStock(stockID)

bekräftelse

ändraStockData(topp,rot,längd,sort,stockID)

Ändra info om stock

stockVisas

 

Motsvarande användarfall 4.4.2 

4.6.3 RADERA INFO OM STOCK 

Funktionerna inmätare, sågare och trädfällare kan söka och radera information om en stock. En 

metod för att söka och en metod för att radera stockdata föreslås, som tar stockID som 

parametrar. 

 

Aktör1

:System:Inmätare, sågare, trädfällare

sökStock(stockID)

bekräftelse

raderaStock(StockID)

Radera info om stock

stockVisas

 

Motsvarande användarfall 4.4.3 
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4.6.4 BERÄKNA ÅTGÅNG AV STOCKAR 

Funktionerna inmätare, sågare och trädfällare kan beräkna antal stockar. En metod för att 

beräkna antal stockar föreslås.  

Aktör1

:System:Inmätare, sågare, trädfällare

beräknaAntalStockar()

Beräkna åtgång av 
stockar

antal stockar visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.4 

 

4.6.5 SÖKA EFTER STOCK 

Funktionerna inmätare, sågare och trädfällare kan söka information om en stock. En metod för 

att söka stockdata föreslås, som tar stockID som parameter. 

 

Aktör1

:System:Inmätare, sågare, trädfällare

sökStock(stockID)

Söka efter stock

stockVisas

 

Motsvarande användarfall 4.4.5 

  



______________________________________________________________________________________________________________ 
Sida 31 av 57 

4.6.6 - 4.6.17 ÅTERFINNS UNDER BILAGOR 

 

4.6.18 SUMMERING AV SEKVENS DIAGRAMEN 

Det är först när man ritar upp sekvensdiagrammen som man får en klarare bild av hur 

interaktionen mellan användare och system fungerar. Det är lätt att se om man glömt något 

steg. Man har också möjlighet att här skapa ett förstadium till en metod med attribut. När man 

sedan skall skriva förfinade diagram eller programmera, har man nytta av att kunna se vad 

Aktören stoppar in och vad Systemet svarar med och i vilken tidsordning detta sker. 
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4.7 UML DESIGN KLASS DIAGRAM 

Design klass diagram visar klasser och deras associationer i programmet.  Attribut och metoder 

beskrivs i klasserna. De öppna pilarna visar att klassen har en referens till nästa klass. Pilarna 

med en ”vit diamant” indikerar att den pekade är en del i den klass som pekar. Attributen är 

inskrivna i den mellersta rutan tillsammans med typ (här: string eller integer mm) medan den 

nedersta rutan i varje klass innehåller metoder. (Larman, 2009) 

 

Bild 4.7.1 Designklassdiagrammet visar klasserna, deras attribut och relationen mellan klasserna. 
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4.8 HUR PROGRAMMET UTVECKLATS 

Komplett inmatning är ett villkor för att allt skall fungera. Här kan användaren också mata in 

trädslag och kvalitet. Exakt indelning av en beställning kan bli svår om inte antalet stockar 

räcker för en viss kvalitet. Låt säga att man har n antal stockar, med volymen v, men efterfrågar 

kvalitet a - kärnvirke i volym 2v/3, men det finns bara v/2 kärnvirke att tillgå i v. Då måste man 

ut och fälla nya träd för att det skall fungera. 

Därför bör en stor förändring i programmet göras. Istället siktar jag in mig på att få postningen 

att avspegla 1) ändamål/kvalitet 2) primärt önskad dimension. Volymhanteringen får stryka på 

foten till förmån för att hitta rätt dimensioner. Detta gör att hela upplägget med Inmätare, 

trädfällare och beställare faller, tillika med beställningslista och trädstamslista. Det som kan 

vara kvar är: sågare, stocklista och produktlista med underklasser. Den sistnämnda med något 

ändrad funktion. Där olika typer av brädor och plank listas. Detta påverkar dock inte syftet med 

programutvecklingen, som fokuserar på själva postningen och hur den går till. 

De användarfall som tas bort är: 4.4.4, 4.4.9 - 4.4.17 och de sekvensdiagram som tas bort är: 

4.6.4, 4.6.9 - 4.6.17. Därför återfinns inte heller dessa i design klass diagrammet under punkt 

4.7. 

Ny domänmodell innefattar sågare, som ensam funktion med stockhantering och sågning som 

processer. 

4.9 HUR SKALL PROGRAMMET ANVÄNDAS/TAS EMOT? 

Hur skulle nu programmet kunna komma att mottas vid en lansering på marknaden? Genom 

rätt kanaler med rätt vitsord från auktoriteter inom området borde det ha en chans. För att 

lyckas tror jag man måste koppla med en partner inom småsågarbranschen. Visst kan man 

genom enkel publicering i lämpliga media få ett visst genomslag. Men även om de största 

fördelarna finns medtagna i presentationen, kommer man inte ifrån att de lätt kan talas bort av 

någon vältalig person (skribent) som har en annan åsikt. Vad man lyssnar till tenderar att bli 

som vanligt: 1) Vem säger det, 2) Hur säger den det? 3) Vad säger den? 

Förutsatt att programmet hittar hem till småsågarnas sågar, tror jag att det har en chans. Visst 

kommer en del att gå tillbaka till det manuella, kanske för att de postar på samma sätt varje 

gång och inte tycker sig behöva programmet. Men om man ser till utvecklingen inom industrin 

så blir det mer och mer automatiserat så varför skulle det inte inträffa också här? 

Vid användning av handhållen dator kommer dess för och nackdelar vägas in. En för liten skärm 

som gör att programmet inte syns eller för storväxta händer i kombination med små tangenter 
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är inte heller bra. Batterierna måste också räcka en hel dag! Har inte med programmet att göra, 

men det påverkar hur man kommer att använda det. Det gäller att det blir rätt hela vägen. 

Men jag tror att nyhetens behag kan få en och annan sågare att nappa på programmet. När man 

väl kommit igång med att ”bokföra” sina objekt och få kontroll över sågningarna, finns nya 

möjligheter att utnyttja den bas av information man samlar på sig. Det kan visa sig att man 

börjar sortera annorlunda, eller man kanske lägger upp stockarna i en annan ordning, för att på 

så sätt spara mer tid, medel och kraft. 

Syftet med denna uppsats var att ta fram en metod och ett datorprogram som underlättar 

maximering av utbytet vid sågning av stockar. Programmet förenklar processen och förkortar 

arbetstiden vid framställning av plank och brädor. Det visar sig att detta kan innebära att själva 

sågprocessen tar lite längre tid i vissa fall, men i längden lönar den sig. Den totala tiden från 

stock till bräda eller planka minskas. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Här analyseras och diskuteras arbetet med uppsatsen. 

Arbetet med uppsatsen har medvetande gjort betydelsen av att undersöka, konstruera, pröva, 

gå tillbaka och ändra och pröva igen för att på så sätt nå fram till målet. Men hela tiden har jag 

använt mig av UML som verktyg för att steg för steg arbeta mig framåt i utvecklingen av 

programmet. 

Frågan är om det kommer att vara populärt hos småsågarna att över huvud taget använda sig av 

datorhjälpmedel vid sågning? Enligt Mattias Byström, teknisk chef på Logosol (tillverkare av 

minisågverk), är deras erfarenhet att det som går att ”sälja in” till småsågare, är sådant som är 

enkelt och fungerar, d v s det skall ge bra resultat utan komplicerade metoder och handhavande. 

Därför kan det vara lika viktigt att programmet inte kräver så mycket inmatningar som att det 

är snabbt och hellre en enkel layout än många komplicerade funktioner. 

Det som talar för programmet är dess nyhetsvärde. Tidigare finns det inget spritt på svenska 

marknaden. Nytt är att programmet är portabelt i en handhållen dator. De stora sågverken har 

sina program, men de är stora och kräver stationära datorer med anslutningar till scannrar och 

andra maskiner. Nytt är också sammansättningen av information som hanteras. Genom att ta 

med lokal efterfrågan i programmet på produkter (i form av brädor och plankor) och inte bara 

följa statistiska matriser som de stora sågverken har, kan man skapa sig lokal marknads 

fördelar. 

Programmet är enkelt, kräver inte många inmatningar förrän resultat kan visas. 

Vad skulle man kunna gjort bättre? Layout är ofta viktigt idag. Här skulle man kunna göra 

undersökningar, för att ta reda på hur förbättringar i programmets utseende skulle kunna 

underlätta användandet. 

Helt klart är att denna sektor tidigare inte har haft tillgång till liknande instrument. Den 

tekniska utvecklingen har gjort det möjligt och rimligt att ta fram en postningsprogramvara för 

småsågare. Allt har dock ett pris, skall småsågarna ta till sig tekniken, betala för den och 

använda den? På något sätt kommer den här utvecklingen att fortsätta och min förhoppning är 

att denna programvara genom sin funktion och smidighet, skall få vara en tillgång i det 

skeendet. 
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6 SLUTSATSER 

Slutsatser dragna utifrån arbetet med genomförandet av C-uppsatsen presenteras här. 

Min slutsats av utvecklingsarbetet av uppsatsen är att en C-uppsats mycket väl kan vara vägen 

till en användbar slutprodukt. Även om tiden som avsätts tenderar att bli för liten, när den skall 

inkluderar alla momenten från att sätta sig in i det sammanhang där programmet skall 

användas till att genomgå alla utvecklingsfaserna fram till färdig design och/eller programvara. 

Brioney J Oates bok Researches Information Systems and Computing som varit huvudbok under 

C-uppsats arbetet, saknar mallar för hur var och en av de olika forskningsmetoderna skall 

framställas i uppsatsform. Det hade varit till stor hjälp med någon form av visuella mallar, då 

enbart lösa beskrivningar om vad som skall finnas med kan tolkas alltför olika. 

Utan att först ha skapat en enkel men vägvisande programvara som modell för hur programmet 

slutligen skulle kunna se ut, hade inte samma slutsatser dragits under utvecklingsarbetet. 

Genom att ha en enkel, men ändamålsenlig modell, har jag kunnat jämföra och sett hur olika 

förändringar påverkat resultatet (förändringarna skrevs in under 4.4.18 och 4.8). Till stor hjälp 

har också varit den facklitteratur inom området gällande sågverksteknik. Därigenom har stor 

förståelse för hela processen skapats och på så sätt en genuinare grund för själva 

utvecklingsarbetet av programvaran.  
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8 BILAGOR 

Material som belyser uppsatsen och kan ses som komplement till den. 

 

8.1 OLIKA POSTNINGSMALLAR 

De vanligaste postningsmallarna är blocksågning, genomsågning och kvartersågning. Rund-Holz 

och Sawing Around används inte i Sverige. Blocksågning är vanligast även här och liknar mest 

den typ som används inom den stora industrin. Passar bra för byggnationer mm. Genomsågning 

passar bra för snickerier och kantas först när man vet vad brädorna skall användas till. Vid 

kvartersågning får man vända stocken allt eftersom man sågat ut en bräda/planka för att få 

årsringarna att vara stående i ändträet. 

Rätt postat, kan sågutbytet bli 65 % och mer. Det blir en höjning med över 15 % av sågat virke, 

vilket är en avsevärd förbättring jämfört med storsågverkens 49 %. (Grönlund, 1992, Processen, 

3. Sågutbyte) 

 

1. Blocksågning 2. Genomsågning    3. Kvartersågning   4. Rund-Holz    5. Sawing Around 

Bild 8.1  Bild över olika postningsmallar. 

För att bestämma vilken postning som skall användas, mäter man stockens toppände, varifrån 

sågningen bör börja, för att träet inte skall rivas upp i onödan. Om toppänden är t. ex. 213 mm, 

kan man få ut ett fyrkantigt block på 150 x 150 mm, förutsatt att stocken är rund och inte oval. 

Det är viktigt att man mäter under bark, d v s man mäter diametern av toppänden som inte har 

någon bark. På så vis slipper man de fel som lätt uppstår i den stora sågindustrin, då man mäter 

med bark och sedan gör beräknande avdrag. (Wänstedt, 2006) 

Formeln som används för att beräkna blockets sida utifrån toppdiametern är:  
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diametern/sqrt(2) = blockets sida   

Ibland vill man få fram ett rektangulärt block utan lika bredd och höjd sidor. Då får man räkna 

fram sidorna med hjälp av en ekvation.  

 

8.2 RESTERANDE ANVÄNDARFALL I SIN HELHET 

4.4.6 HÄMTA POSTNINGSMALL 

Vid sågning låter man programmet ta fram den mest lämpade postningsmallen, beroende på de 

val man först gjort, vad gäller kvalitet och träslag. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare 

Förmedlare och intressenter: Trädfällare, beställare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): En lämplig sågmall visas för den valda stocken 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker efter stockens ID. 
3. Mjukvaran söker rätt på stocken och visar postningsmall. 

Tillägg (eller alternative flöden):  

1. Stocken saknar stock ID 
1.1 Stocken mäts upp i toppända, rotända och längd 
1.2 Värdena läggs in i programmet Lägg till ny stock 4.4.1 och nytt stock ID skrivs på 

stocken. 
1.3 Kör beräkningsfunktionen i 4.4.4. 
1.4 Hämta postningsmall för stocken med det aktuella stock ID. 

2. Ingen stock med aktuellt stock ID finns i mjukvaran. 
2.1 Stocken mäts upp i toppända, rotända och längd 
2.2 Värdena läggs in i programmet Lägg till ny stock 4.4.1. 
2.3 Skriv också in stockens ID manuellt i programmet. Ändra stock info 4.4.2. 
2.4  Kör beräkningsfunktionen i 4.4.4. 
2.5 Hämta postningsmall för stocken med det aktuella stock ID. 

Speciella krav: Tillgång till sågverket, för att göra inställningar efter postningsmallen. 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Görs för varje ny stock som skall sågas. 
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Öppna frågor: - 

Kommentar: Kräver inte så mycket av användaren, som egentligen bara har att mata in stock 

ID som är inskrivet på stockens rotända, för att få fram en lämplig postningsmall. 

4.4.7 SÅGA STOCK 

När en stock skall sågas är det en kombination av flera åtgärder. Först skall den hittas i systemet 

genom en sökning. Därefter hämtas en postningsmall. När detta är gjort vet man hur stocken 

skall sågas upp. Utför sågningen och går tillbaka till programmet för att bocka av stocken som 

sågad. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare  

Förmedlare och intressenter: Trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Aktuell stock sågas efter visad postningsmall och stocken 
bockas av i programmet. 

Lyckat scenario: 

1. Programmet är redan igång efter att postningsmallen tagits fram 
2. Den aktuella stockens information är redan framtagen. 
3. När stocken sågats, bockas den av i programmet som klar. 
4. Därefter bekräftas resultatet. 

Tillägg (eller alternative flöden):  

1. Programmet är avstängt. 
1.1 Användaren loggar in/autoinloggning 
1.2 Söker efter stockens ID. 
1.3 Därefter följ 4.4.6 
1.4 Nu kan man bocka av en sågad stock och bekräfta. 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: - 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Vid en stocksågning kan det gå fel. Man behöver kunna ersätta en felsågad stock 

med en ny. 
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4.4.8 SÅGINSTÄLLNINGAR I MJUKVARAN 

När man sågar kan olika sågar ha olika klingbredd. Denna matas in här. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Sågare  

Förmedlare och intressenter: Trädfällare och inmätare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Rätt sågspårsbredd inmatad 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Öppnar sågspårsinställningen. 
3. Skriver in sågens sågspårsbredd i mm. 
4. Bekräftar och stänger sågspårsinställningen. 

Tillägg (eller alternative flöden):  

1. Det finns ingen uppgift om sågspårsbredd. 
2. Använd standardbredd 5 mm för klinga, 6 mm för kedja, 3 mm för bandsågblad och 

ramsågblad. 

Speciella krav: Mätverktyg 

Teknik och datavariationslista: Tillgång till sågverket. 

Frekvens av händelse: Görs endast i samband med att man byter sågbladstyp på sågverket.  

Öppna frågor: - 

Kommentar: Har man bara en sågklinga behöver man inte ändra. 

4.4.9 LÄGG TILL BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANK 

För att inneha ett lager av beställda varor att såga till kan man här lägga upp beställningar i 

förväg i programmet. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Beställare och sågare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Beställningen skrivs in och lagras i programmet. 
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Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Skapar en ny beställning (autogenerering av beställningsID görs),  skriver in vem 

beställaren är med obligatoriska uppgifter som namn, adress, postnr, postadress och 
telefonnummer. 

3. Lägger sedan till brädor och plank som skall beställas 
4. Bekräftar sedan beställningen och den sparas ner. 

Tillägg (eller alternative flöden): 

1. Fel antal eller mått eller trädslag eller kvalitet skrivs in 
1.1 Se 4.4.10 Ändra i beställning av brädor och plank. 

Speciella krav: En förberedd kaplista på alla bitar som skall beställas, innehållande trädslag, 
mått, antal och kvalité. 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: För beställaren är det ofta. 

Öppna frågor: - 

Kommentar: En administrativ uppgift, som med fördel kan göras på kontor. 

4.4.10 ÄNDRA I BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANK 

Förändringar sker och det kan behöva ändras i en redan gjord beställning. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Beställare och sågare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

 

Framgångs recept (eller resultat): Ändringen genomförs och sparas ner. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på beställningen. 
3. Öppnar beställningen för ändring 
4. Ändrar det som skall ändras 
5. Bekräftar och sparar ner. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 
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Frekvens av händelse: Vid behov av ändring eller komplettering i en beställning. 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Som föregående, en administrativ uppgift. 

4.4.11 RADERA BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANK 

En beställning kan bli ogiltig eller inaktuell och behöver raderas. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Beställare och sågare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Vald beställning raderas. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på beställningen. 
3. Markerar den för radering. 
4. Raderar den.  
5. Bekräftar och ändringen sparas. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Undantagsvis 

Öppna frågor: - 

Kommentar: En administrativ uppgift. Men man måste helt försäkra sig om att den verkligen 

skall raderas. 

4.4.12 KUNNA GÖRA BESTÄLLNING VILANDE 

Ibland vill man kanske kunna förskjuta en beställning framåt i tiden. Då kan det vara bra att 
göra den vilande, så att man slipper göra om den. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Beställare och sågare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, trädfällare 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Sida 44 av 57 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Sökt beställning blir vilande 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på beställningen. 
3. Markerar den för att bli vilande. 
4. Bekräfta och spara ner. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Endast i enstaka händelse 

Öppna frågor: - 

Kommentar: En administrativ uppgift. 

4.4.13 SÖKA EFTER BESTÄLLNING 

Det kan bli många beställningar upplagda och därför underlättar sökmöjligheten att hitta 
beställningen snabbare. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Beställare och sågare 

Förmedlare och intressenter: Inmätare, trädfällare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Eftersökt beställning hittas. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Söker rätt på beställningen. 
3. Beställningen visas. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Vid förfrågan. 

Öppna frågor: - 

Kommentar: En administrativ uppgift. 
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4.4.14 LÄGGA TILL TRÄDSTAM 

För att hålla riktig koll på råvarorna, finns här en möjlighet att även lägga till icke fällda träd. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Inmätare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Trädfällare och sågare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Trädstam blir uppmätt och inmatad i programmet med 
GPS-koordinater. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Skriver in data och koordinater om trädstammen. 
3. Bekräftar inmatningen. 

Tillägg (eller alternative flöden): 

Speciella krav: GPS-mottagare 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Frekvent 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Här är det viktigt att ha tillgång till rätt redskap, för att hämta hem information 

som skall skrivas in. 

4.4.15 ÄNDRA INFO OM TRÄDSTAM 

Ett träd kan välta, träffas av blixten och det växer. Därför är det nödvändigt att kunna ändra 

information om trädet. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Inmätare och trädfällare  

Förmedlare och intressenter: Trädfällare och sågare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): - 

Lyckat scenario: Trädet hittas direkt med hjälp av GPS-koordinaterna. 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Sida 46 av 57 

Tillägg (eller alternative flöden): 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Skriver in GPS-koordinaterna för trädstammen som sökparametrar. 
3. Programmet visar vilka träd som är inom räckvidd för sökparametrarna. 

Speciella krav: GPS-mottagare 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Vid inventering 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Man behöver ha till gång till rätt redskap för att kunna verifiera ändringar som 

skall göras. 

4.4.16 RADERA TRÄDSTAM 

Om ett träd fällts, blivit otjänligt eller skall tas bort från listan med träd för avverkning, behöver 

man kunna radera det. 

Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Inmätare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Trädfällare och sågare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs 

Framgångs recept (eller resultat): Eftersökt träd hittas m h a GPS-koordinater och blir 
raderat. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Skriver in GPS-koordinaterna för trädstammen som sökparametrar. 
3. Markerar trädstammen och klickar radera. 
4. Bekräfta radering av trädstammen. 

Tillägg (eller alternative flöden): 

Speciella krav: GPS 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Trädstammen raderas så snart trädet fällts. 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Man behöver ha tillgång till GPS för att verifiera koordinaterna. 
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4.4.17 BERÄKNA STAMÅTGÅNG 

Om beställningar på virke har lagts upp, har man redan här en möjlighet , att göra en 

uppskattning på hur många träd som behövs. 

 Arbetsområde: Cutting Logs 

Nivå: Användarfalls modell, design modell 

Primär aktör: Inmätare och trädfällare 

Förmedlare och intressenter: Trädfällare och sågare 

Förutsättningar: Bärbar/handhållen dator, mjukvaran Cutting Logs  

Framgångs recept (eller resultat): Inmatade beställningar omsätts i kubikmeter eller i antal 
snittstammar. 

Lyckat scenario: 

1. Användaren loggar in/autoinloggning 
2. Begära beräkning av efterfrågad kvantitet. 
3. Välja mellan enskild beställning eller alla beställningar. 
4. Programmet returnerar antal kubikmeter resp. antal träd. 

Tillägg (eller alternative flöden): - 

Speciella krav: - 

Teknik och datavariationslista: - 

Frekvens av händelse: Vid behov 

Öppna frågor: - 

Kommentar: Krävs inte så mycket mer än att klicka på rätt knapp för att en beräkning skall 
kunna utföras. 
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8.3 RESTERANDE SEKVENSDIAGRAM 

 

4.6.6 HÄMTA POSTNINGSMALL 

Funktionerna sågare kan hämta postningsmall för en stock. En metod för att hämta 

postningsmall föreslås, som tar stockID som parameter. 

 

Aktör1

:System:Sågare

hämtaPostningsmall(stockID)

Hämta postningsmall

postningsmall visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.6 
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4.6.7 SÅGA STOCK 

Funktionen sågare och kan hämta postningsmall för en stock. Stocken sågas. När det är klart 

bekräftar sågaren det i programmet. 

Aktör1

:System:Sågare

hämtaPostningsmall(stockID)

bekräftelse

bekräftaSågadStock(stockID)

Såga stock

postningsmall visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.7 

 

4.6.8 ANGE SÅGSPÅRSINSTÄLLNING 

Sågaren öppnar genom tilltänkt metod sågspårsinställning och väljer sågspårsvidd. 

Aktör1

:System:Sågare

öppnaSågspårsInställning()

bekräftelse

väljSågspårsInställning()

Ange 
sågspårsinställning

sågspårsInställning visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.8  
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4.6.9 LÄGG TILL BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANKOR 

Beställare och sågare kan göra en beställning av brädor och plank. De parametrar som används 

är i första skedet BeställareID eller SågareID. I nästa skede lägger man till de dimensioner, 

kvalitet, trädslag och antal som önskas, i metoden för att läggaTillBrädorOchPlank. 

Aktör1

:System:Beställare och sågare

läggTillBeställning(BeställareID,SågareID)

bekräftelse

läggTillBrädorOchPlank(bredd, längd, höjd, trädslag, kvalitet, antal)

Lägg till beställning av 
brädor och plankor

beställning läggs till

loop

 

Motsvarande användarfall 4.4.9 

 

4.6.10 ÄNDRA I BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANKOR 

Beställare och sågare har möjlighet att genom tilltänkt metod sökBeställning leta reda på en 

redan lagd beställning för att sedan genom tilltänkta metoden väljaBrädaSomSkallÄndras, ändra 

vad som eventuellt skall ändras i den, genom tilltänkt metod ändraBeställning med parametrar. 
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Aktör1

:System:Beställare, sågare

sökBeställning(BeställningsID)

bekräftelse

ändraBeställning(bredd, längd, höjd, trädslag, kvalitet, antal)

Ändra i beställning av 
brädor och plankor

beställning visas

väljBrädaSomSkallÄndras()

 

Motsvarande användarfall 4.4.10 

4.6.11 RADERA BESTÄLLNING AV BRÄDOR OCH PLANKOR 

Beställare och sågare kan söka rätt på en beställning och radera den helt och hållet genom 

tilltänkt metod raderaBeställning. 

Aktör1

:System:Beställare, sågare

sökBeställning(beställningsID)

bekräftelse

raderaBeställning(BeställningsID)

Radera beställning av 
brädor och plankor

beställning visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.11 

  



______________________________________________________________________________________________________________ 
Sida 52 av 57 

4.6.12 GÖRA BESTÄLLNING VILANDE 

Beställare och sågare kan söka efter en beställning och helt enkelt avaktivera den genom att 

kryssa för en checkruta i programmet på den aktuella beställningen. Kommentar, info om vem 

som avaktiverat den och datum/tid sparas ner. 

Aktör1

:System:Beställare, sågare

sökBeställning(BeställningsID)

bekräftelse

görBeställningVilande(kommentar,datum/tid,BeställarID, SågarID)

Göra beställning 
vilande

beställning visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.12  
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4.6.13 SÖKA EFTER BESTÄLLNING 

Beställare och sågare kan söka efter en beställning genom tilltänkta metoden sökBeställning 

med parametern BeställningsID. 

Aktör1

:System:Beställare, sågare

sökBeställning(BeställningsID)

Söka efter beställning

beställning visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.13 

 

4.6.14 LÄGGA TILL TRÄDSTAM 

Inmätare och trädfällare kan med tilltänkta metoden skapaNyTrädstam öppna upp en sida för 
inmatning av ny trädstam. Därefter kan man lägga till trädstam efter trädstam med 
parametrarna längd, diameter i brösthöjd, träslag och GPS information om trädets position. 

loop

Aktör1

:System:Inmätare, trädfällare

skapaNyTrädstam()

Lägga till trädstam

bekräftelse

läggTillNyTrädstam(längd, diameterbrösthöjd, trädslag, GPS)

 

Motsvarande användarfall 4.4.14 
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4.6.15 ÄNDRA INFO OM TRÄDSTAM 

För att hitta ett träd söker inmätare och trädfällare på trädstamID eller GPS-koordinater med 

tilltänkta metoden sökTrädstam. När stammen hittats används tilltänkta metoden 

ändraInfoOmTrädstam med parametrarna längd, diameter i brösthöjd, trädslag och GPS-

koordinater. 

Aktör1

:System:Inmätare, trädfällare

sökTrädstam(trädstamID, GPS)

Ändra info om 
trädstam

bekräftelse

ändraInfoOmTrädstam(längd, diameterbrösthöjd, trädslag, GPS)

trädstam info visas

 

Motsvarande användarfall 4.4.15 
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4.6.16 RADERA TRÄDSTAM 

Inmätare och trädfällare har här möjlighet att radera en trädstam genom att mata in dess 

trädstamsID eller dess GPS-koordinater. Då visas den eftersökta stammen som sedan kan 

raderas. Skrivs inte någon parameter in, visas en lista på trädstammar. Där kan man markera 

och radera träd efter träd, genom tilltänkta metoden raderaTrädstam. 

Aktör1

:System:Inmätare, trädfällare

raderaTrädstam(trädstamID, GPS)

Radera trädstam

bekräftelse

raderaTrädstam(trädstamID, GPS)loop

trädstammar visas i en lista

 

Motsvarande användarfall 4.4.16 
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4.6.17 BERÄKNA ÅTGÅNG AV TRÄDSTAMMAR 

Inmätare och trädfällare kan vid behov använda tilltänkta metoden beräknaAntalTrädstammar, 

för att på så sätt få en överblick av hur stor tillgången är. Då visas alla trädstammar. Vill man 

bara få reda på en beställnings behov av trädstammar fyller man i dess beställningsID och 

använder den tilltänkta metoden väljBeställninBeräknaStammar. 

Aktör1

:System:Inmätare, trädfällare

beräknaAntalTrädstammar()

Beräkna åtgång av 
trädstammar

antal trädstammar visas

väljBeställningBeräknaStammar(BeställningsID)

 

Motsvarande användarfall 4.4.17 
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8.2 SKÄRMBILD AV PROGRAM 

 

 

 

Bild 8.1 som visar programmets huvudformulär för att skapa postningsmallar för stocksågning. 


