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Sammanfattning  

Företag som tillverkar papper och massa använder sig av kontinuerlig tillverkning och 

är en del av processindustrin. Stora Enso är ett företag inom pappers-, förpacknings- 

och träproduktsindustrin med 85 tillverkningsenheter över hela världen. En av dessa 

enheter är Skutskärs Bruk som producerar pappers- och fluffmassa.  

Skutskärs Bruk har i nuläget förluster i sin tillverkning av fluffmassa som de har svårt 

att spåra orsaker till. De är inte nöjda med de inkorrekta lagersaldona och den 

rapportering som de har idag. Syftet med detta arbete är att skapa en modell för 

förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin under 

processens avslutande delar, det vill säga från torkning till lagring. Syftet är även att 

analysera Skutskärs Bruk med hjälp av denna modell och utifrån detta ge 

förbättringsförslag till företaget.  

I denna studie har benchmarking mot tre företag, litteraturstudier, intervjuer samt 

iakttagelser i produktionsmiljö genomförts. Viktiga områden som påverkar 

produktionsekonomin inom pappers- och massaindustrin har identifierats och utgör 

den modell som skapats. Dessa områden är; Organisation, Utrustning och säkerhet, 

Kassationer, Rutiner, Mätningar och rapportering samt Relationer till externa parter. 

Analys med hjälp av modellen ger användaren en god överblick över företaget varpå 

problemområden kan lyftas fram.  

Det som framkommit under detta examensarbete indikerar att de viktigaste faktorerna 

för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin är hantering 

av kasserat material, utrustningens utformning, användning av effektivitetsmätningar 

samt relationer inom en organisation och till externa parter. Även hur rutiner följs och 

är utformade är av stor vikt bland annat för att saldon ska bli korrekta. 

Utifrån denna modell har en analys av Skutskärs Bruk genomförts. Resultatet av 

tillämpningen av modellen på Skutskärs Bruk pekar på följande problemområden som 

företaget behöver titta närmare på; hantering av kassationer, saldoriktighet, 

svårhanterliga datasystem samt interna och externa relationer. 



 

 

Abstract 

Companies that manufacture paper and pulp use continuous production and is a part 

of the process industry. Stora Enso is a company in the paper, packaging and wood 

product industry with 85 manufacturing facilities worldwide. One of these units is 

Skutskär Pulp Mill who is producing paper pulp and fluff pulp. 

Skutskär Pulp Mill has losses in the production of fluff pulp and they have difficulties 

tracking the causes to these. They are unsatisfied with the incorrect inventory accuracy 

and the reporting they have today. The purpose of this thesis is to create a model to 

improve production economics in the pulp and paper industry during the end of the 

process, meaning from drying to storage. The aim is also to analyze Skutskär Pulp 

Mill with the model and with help from this, give suggestions for improvements to the 

company. 

In this study, benchmarking against three companies, literature reviews, interviews 

and observations conducted in a production environment have been carried out. Areas 

of high importance to good production economy in the paper and pulp industry have 

been indentified and form the basis of the created model. These areas are; 

Organization, Equipment and Safety, Discarded materials, Routines, Measurements 

and Reporting and also Relationships with external partners. Analysis using the 

model gives the user a good overview of the company whereupon problem areas can 

be highlighted. 

The study made in this final thesis indicate that the most important factors for 

improving the production economics in the paper and pulp industry is the handling of 

discarded materials, equipment design, using efficiency measurements and 

relationships within an organization and to external partners. Also of great importance 

is that the routines are good and followed and that the balances shown are correct.  

From this model, an analysis of Skutskär Pulp Mill was performed. The result of the 

analysis made with the model points to problem areas that Skutskär Pulp Mill need to 

look at. These are handling of discarded materials, inventory accuracy, difficult 

computer systems and internal and external relationships.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till arbetet samt en beskrivning av 

examensarbetets syfte, frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund  

Det finns olika typer av industrier, till exempel verkstadsindustrier och 

processindustrier. Detta arbete kommer att behandla processindustrin, vilken 

kännetecknas av att produktionsmomenten är fysiskt sammanbundna (Olhager, 2000). 

Något som karaktäriserar denna typ av tillverkning är att det för effektiv tillverkning 

krävs stora och ofta kostsamma maskininstallationer, delvis på grund av att 

maskinerna ofta är specialbyggda för fabrikens produktion (Fransoo & Rutten, 1993). 

Enligt författarna utnyttjas dessa maskiner ofta dygnet runt. Exempel på sektorer inom 

processindustrin är bryggerier, metallindustri och pappersindustri (Olhager, 2000).  

Inom processindustrin är maskinunderhåll viktigt för att kunna nå ett högt 

processutnyttjande (Olhager, 2000) och för att undvika kostsamma stopp (Hagberg & 

Henriksson, 1994a). Omställningar mellan olika produkter och kvaliteter är också det 

något som påverkar produktionen i hög grad (Olhager, 2000). Bruk inom pappers- och 

massaindustrin är dessutom kapitalintensiva, mycket kapital krävs för att hålla bruken 

igång (FAO, 1973). Industrin är även riskfylld och enligt Lee et al. (2002) beror detta 

bland annat på att de som arbetar i produktionen utsätts för många farliga kemikalier. 

Stora Enso är en global koncern med verksamhet inom pappers-, förpacknings- och 

träproduktsindustrin. Inom koncernen finns Stora Enso Skutskärs Bruk som 

producerar blekt sulfatmassa och fluffmassa*
1
. Den tillverkning av massa som sker på 

Skutskärs Bruk sker genom en kontinuerlig process. Skutskärs Bruk har förluster 

inom sin tillverkning av fluffmassa och de har i nuläget svårt att spåra var i 

produktionen problemen som orsakar stora mängder kasserat material uppstår. Även 

rapporteringen av detta material är otydlig och otillräcklig. Rapporter används därför 

inte i den utsträckning de skulle kunna. 

                                                 

1
 Ord i rapporten som är markerade med en stjärna (*) finns beskrivna i en ordlista, se bilaga 1. 
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Detta arbete ska identifiera faktorer som är viktiga för en god produktionsekonomi 

inom pappers- och massaindustrin.  

1.2 Syfte 

Studien avser att utveckla och testa en modell för att förbättra produktionsekonomin 

inom pappers- och massaindustrin.  Ett andra syfte är att utifrån tillämpning av 

modellen på fallstudieföretaget Stora Enso Skutskärs Bruk ge företaget 

rekommendationer för att skapa en förbättrad produktionsekonomi.  

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka områden/faktorer bör ingå en modell för förbättring av 

produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin? 

2. Utifrån en tillämpning av modellen, hur kan fallföretaget Skutskärs Bruk 

arbeta för att förbättra sin produktionsekonomi? 

3. Vilka lärdomar kan dras genom att testa modellen? 

1.2.2 Avgränsning  

Examensarbetet avgränsas till att behandla förbättringar av produktionsekonomi inom 

pappers- och massaindustrin med fokus på processerna från och med torkning till och 

med lagring. I detta arbete innefattar begreppet produktionsekonomi att producera 

produkter på ett ekonomiskt effektivt sätt.  
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2. Metod 

I metodavsnittet ges en beskrivning av hur arbetet gått tillväga. En teoriintroduktion 

ges till varje avsnitt följt av hur arbetet har genomförts. Kapitlet avslutas med en 

kritisk granskning av metoden. 

2.1 Genomförande 

Arbetet började med en genomgång av fabriken och processen på Stora Enso 

Skutskärs Bruk. Därefter utfördes benchmarking (se avsnitt 2.3.3) på Stora Enso 

Skoghalls Bruk samt Stora Enso Fors Bruk. Parallellt med detta samlades information 

om bland annat processindustrin från artiklar, böcker och andra källor. När denna 

period hade genomförts började arbetet med en fördjupning inom torkning, 

emballering och lagerhantering på Skutskärs Bruk. Datasystemen på Skutskärs Bruk 

studerades närmare och information gavs av systemansvarig. För att få en bättre 

inblick i det dagliga produktionsarbetet gjordes flertalet besök i produktionen där 

intervjuer med produktionspersonal skedde. Intervjuer fördes med samtliga sex skift i 

torkmaskinsproduktionen och personal på lagret. I detta skede genomfördes även 

benchmarking på det till Stora Enso konkurrerande företaget Korsnäs i Gävle. 

Utifrån genomgångar av processen på Skutskärs Bruk, informationsmaterial och 

intervjuer med anställda kartlades processen. Med grund i de teoretiska kunskaper 

som inhämtats, erfarenheterna från benchmarkingen samt nuläget på Skutskärs Bruk 

skapades en modell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och 

massaindustrin. När modellen skapats analyserades fallföretaget med hjälp av 

modellen. Denna analys ledde fram till en slutsats samt rekommendationer till fortsatt 

arbete på Skutskärs Bruk. 

Under studien upprättades en ordlista som förklarar begrepp från pappers- och 

massaindustrin, se bilaga 1.  



4 

 

2.2 Fallstudier 

En fallstudie används vanligtvis för att analysera ett eller ett fåtal fall. Genom en 

informationsinsamling inom det utvalda området fördjupas begrepp och teorier. Fallet 

undersöks ofta ur flera synvinklar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). En 

fallstudie kan till exempel göras i en organisation för att förstå hur de arbetar (Höst et 

al., 2006). I en fallstudie används enligt författarna ofta intervjuer, observationer och 

arkivanalyser
2
 som tekniker för datainsamling. 

En fallstudie har genomförts på Stora Enso Skutskärs Bruk. Fallet har studerats utifrån 

intervjuer med produktionspersonal, systemansvariga och beslutsfattare. Under 

besöken i produktionen har även iakttagelser gjorts. Arkivanalyser har gjorts i form av 

att statistik och rapporter gällande produktionsförluster har studerats. 

2.3 Metoder för insamling av information 

Det mest tidskrävande arbetet i en uppsats är ofta insamlingen av data. Det är därför 

viktigt att planera och tänka på effektiviteten i insamlandet (Paulsson, 1999).  

2.3.1 Primärdata 

Empiri eller primärdata är det ”rådata” som samlas in genom bland annat intervjuer, 

observationer och experiment (Booth et al., 2004; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). Denna typ av data kräver att undersökaren går ut och samlar in uppgifter 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

Primärdata har erhållits vid rundvandringar i fabrikerna samt vid intervjuer med 

operatörer och andra anställda på Skutskärs Bruk. Även vid besök på andra företag har 

primärdata samlats in. 

Intervjuer 

Vid intervjuer sker en insamling av primärdata. Den vanligaste formen av intervjuer 

sker genom ett möte mellan en person som intervjuar och en som ska lämna ifrån sig 

information, även kallad respondent. För att avgöra vilken typ av intervju som ska 

genomföras bestäms graden av struktur. Vid en fast struktur liknar intervjun en enkät 

                                                 

2
Arkivanalys: genomgång av dokumentation som tagits fram för annat syfte än undersökningen (Höst 

et al., 2006). 
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och vid låg grad av strukturering är intervjun mer samtalsliknande. När strukturerade 

intervjuer ska hållas bestäms frågor och ordningsföljd i förväg. En hög grad av 

strukturering är användbart vid stort antal medverkande respondenter. Vid intervjuer 

med låg grad av strukturering finns inga färdiga frågeformulär. Det används ofta då 

forskaren inte vet tillräckligt mycket om området. (Merriam, 1994) 

Denna studie innefattar samtalsliknande intervjuer med låg grad av struktur. Antalet 

genomförda intervjuer är 25-30 stycken. Inga frågeformulär skapades på förhand och 

frågorna till de olika respondenterna varierade efter vad syftet med den specifika 

intervjun var. Innan intervjuerna skrevs stödord ner för att säkerställa att de 

förutbestämda områdena togs upp. Under intervjuerna fördes anteckningar av minst en 

av gruppmedlemmarna (författarna av denna rapport). Dessa sammanställdes efter 

utförd intervju. Vid intervjuer på Skutskärs Bruk, andra Stora Enso bruk samt Korsnäs 

har frågor ställts gällande arbetssätt, produktionseffektivitet och utskottshantering
3
. På 

Skutskärs Bruk har intervjuer med låg grad av strukturering hållits med personal från 

samtliga sex skiftlag inom produktionen, lagerpersonal, produktionsplanerare, 

systemansvariga samt personer med chefspositioner inom företaget. För att minska 

risken för egna tolkningar har samtal genomförts med båda gruppmedlemmarna 

närvarande. 

Observationer 

En vetenskaplig observation skiljer sig från en vardaglig observation (Merriam, 1994) 

genom att det ställs högre krav på bland annat forskningssyfte och systematisk 

registrering av händelseförloppet (Kidder, 1981). 

I denna studie har ingen vetenskaplig observation genomförts, däremot många 

iakttagelser. Vid besök i produktionen på Stora Enso Skutskärs Bruk samt andra Stora 

Enso bruk och Korsnäs har iakttagelser gjorts gällande processerna, arbetssätt samt 

hantering av utskott*. För att minska risken för egna bedömningar och tolkningar har 

iakttagelser dokumenterats och skett då båda gruppmedlemmarna varit deltagande.  

                                                 

3
 Utskott: benämning på massa eller kartong som kasserats. 
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2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig. Denna kan hittas i bland 

annat böcker, vetenskapliga artiklar och informationsmaterial utgivna av företag 

(Andersen, 1994). Författaren menar att det är fördelaktigt att hämta information från 

de verk som är senast utkomna. Dessa refererar vanligtvis till de mest intressanta, 

tidigare verken. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att den 

kvalitetsbedöms (Höst et al., 2006). 

Sekundärdata i denna studie har inhämtats från företagens datasystem, 

informationsmaterial från företagen, vetenskapliga artiklar, böcker samt i vissa fall 

internetkällor. 

Värdering av källor 

Trovärdigheten skiljer sig åt mellan olika källor, bland annat på grund av att vissa 

texter grundas på enskilda personers åsikter medan andra har genomgått vetenskaplig 

granskning (Höst et al., 2006). Exempel på vetenskapliga forum där granskade artiklar 

kan hittas är tidsskrifter. I ett examensarbete kan även källor som inte är vetenskapligt 

granskade vara värdefulla men det är då viktigare att se till källans trovärdighet. 

Exempel på sådana dokument är läroböcker, webbsidor och företagsintern information 

(Ibid.). Speciellt uppmärksam bör användaren vara gällande internetkällor på grund av 

att det inte ställs några krav på kvalitet eller exakthet på denna information (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001). 

Data har i största möjliga mån hämtats från vetenskapliga artiklar och böcker för att 

detta bedömts som säkrast källor. Då internetreferenser använts har ett mer kritiskt 

förhållningssätt tillämpats.  

2.3.3 Benchmarking  

Benchmarking är en utvecklingsprocess där självförbättring står i fokus (Karlöf, 

2009). Processens första steg är en identifiering av den mest överlägsna standarden 

gällande produkter, service eller processer som finns på marknaden (Elmuti & 

Kathawala, 1997). Nästa steg är att göra de förändringar som är nödvändiga för att 

uppnå dessa standarder. Innan en jämförelse är möjlig måste en utvärdering av den 

egna organisationen ske (Elg et al., 2007). Karlöf (2009) poängterar att benchmarking 
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inte handlar om att imitera andras beteende utan att det istället handlar om att 

inspireras och uppmärksamma den egna kreativiteten.  

Många olika benämningar nämns inom benchmarking, exempel på dessa är: 

 Intern benchmarking innebär att likartade produktionsenheter inom samma 

organisation eller företag jämför sig med varandra (Karlöf, 2009; Elg et al., 

2007). 

 Generisk benchmarking; företagets process jämförs med det företag som har 

den bästa processen, oavsett bransch (Elg et al., 2007). 

 Funktionell benchmarking är benämningen när processer eller funktioner 

jämförs med icke-konkurrerande företag som verkar inom samma bransch, och 

som då också ofta upplever samma problem. (Elg et al., 2007) 

Elg et al. (2007) lyfter fram fyra huvudargument för att använda benchmarking: 

 Organisationen kan lättare förstå och utveckla en kritisk hållning till sina egna 

förbättringsprocesser. 

 En aktiv lärandeprocess främjas och företaget motiveras till ändring och 

förbättring. 

 Företaget kan utanför den egna organisationen finna källor till nya arbetssätt 

och förändringar. 

 Företaget erhåller referenspunkter att jämföra mot sina prestationsmått. 

Vi har valt att benämna de studier som genomförts på andra företag benchmarking 

trots att de förändringar som beskrivs av Elmuti och Kathawala (1997) ovan inte 

genomförs i detta arbete. I början av arbetet genomfördes intern benchmarking på 

Stora Ensos bruk i Fors och Skoghalls Bruk. Senare under arbetet genomfördes även 

benchmarking på det för Stora Enso konkurrerande företaget Korsnäs i Gävle. Den 

benchmarking som genomfördes där kan ses som funktionell med tanke på att 

Skutskärs Bruk inte är direkta konkurrenter till Korsnäs i Gävle. Vid den 

benchmarking som genomförts har både helhet och detaljer studerats. Benchmarking 
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som metod har valts i detta arbete för att få en bredare kunskap om industrin, få ett 

kritiskt förhållningssätt till arbetet på Skutskärs Bruk samt för att få inspiration till 

modellen som syftet med examensarbetet hänvisar till. 

2.4 Vetenskaplighet 

2.4.1 Validitet 

Validitet är ett mått på att det som är avsett att mätas verkligen mäts (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006; Andersen, 1994; Bjereld et al., 2002). För att ha en hög 

validitet krävs en bra mätmetod med god reliabilitet (Andersen, 1994). Validitet är det 

viktigaste kravet på ett mätinstrument, till exempel ett enkätformulär, då det inte 

skulle spela någon roll hur bra någonting mäts om det är fel saker som mäts (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2006). 

För att få en hög validitet på undersökningen arbetades ett tydligt syfte fram. Under 

arbetets gång fick detta syfte vara vägledande för att fokus skulle kunna hållas på rätt 

saker. Vid intervjuer och iakttagelser var gruppens båda medlemmar deltagande för att 

säkerställa att dessa insamlingar av data behandlade de delar som var viktiga för 

studien.  

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur användbart och tillförlitligt till exempel ett 

mätinstrument är (Ejvegård, 2009). En hög reliabilitet innebär att mätmetoden som 

används ger tillförlitliga och stabila resultat och att undersökningen skulle kunna 

upprepas vid ett senare tillfälle och ge liknande utfall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). Ett exempel på skillnader i reliabilitet är vid användning av en fast måttstock 

respektive ett måttband av gummi vid mätning av en planka. En fast måttstock är mer 

tillförlitlig då denna inte kan sträckas ut medan måttbandet skulle kunna sträckas ut 

olika mycket vid olika mätningar (Ejvegård, 2009). 

För att ge arbetet en hög reliabilitet deltog alltid båda gruppens medlemmar i 

iakttagelser, intervjuer och andra möten. Vid möten och intervjuer agerade alltid minst 

en gruppmedlem sekreterare för att informationen inte skulle förvrängas. För att inte 

tillfälligheter skulle kunna ha betydande avgörelse i undersökningen genomfördes 

fabriksrundor vid flertalet tillfällen och intervjuer med produktionspersonal hölls med 
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samtliga skift på torkmaskinerna samt personal i lagret. Dessa intervjuer har 

genomförts på liknande sätt med frågor gällande samma områden. 

2.4.3 Triangulering 

Triangulering innefattar flera olika aktiviteter. En del är att söka flera olika källor för 

att stödja viktiga påståenden. Att använda flera källor för att bevisa något ökar både 

validiteten och reliabiliteten i en undersökning. En annan del handlar om att hitta 

bevis från olika individer i en organisation som bekräftar varandra. Exempelvis stärks 

ett uttalande från en systemchef gällande säljsystem om det bekräftas av en säljchef 

och en administrativ chef. Åsikter från personer som är externa för företaget kan 

också hjälpa till att bevara studien objektiv. (Remenyi et al., 2000) 

Vid insamling av information användes flera olika källor för att stärka innehållet. Då 

primärdata skulle samlas in genomfördes intervjuer med anställda samt iakttagelser på 

de olika företagen. För att stärka uttalanden hölls intervjuer med olika skiftlag samt 

anställda med olika befattningar inom Stora Enso. För att ge undersökningen mer 

tyngd och möjlighet till jämförelser gjordes iakttagelser både på Stora Enso Skutskärs 

Bruk och andra företag. Vid insamling av sekundärdata användes Stora Enso 

Skutskärs Bruks olika datasystem, olika typer av litteratur samt rapporter och annat 

material sammanställt av anställda på de besökta företagen. 

2.4.4 Generaliserbarhet 

Om någonting är generaliserbart innebär det att uppgifter från ett specifikt fall även 

ska gälla i andra fall. Frågan som ställs i en undersökning är om studiens resultat 

endast är giltig i det specifika fallet eller om det kan anses vara generaliserbart 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Valet av forskningsfråga, teori och metod är 

viktigt för möjligheterna att få fram ett generaliserbart resultat (Bjereld et al., 2002). 

Modellen som framtagits i denna studie bygger på teori om ämnena inom industriell 

ekonomi; Lean, organisationsteori med mera. Utifrån benchmarkingen som 

genomförts görs bedömningen att Skutskärs Bruk är en typisk fabrik inom pappers- 

och massaindustrin. Efter en framgångsrik tillämpning av modellen på fallföretaget 

indikerar det att modellen är generaliserbar inom denna industri. Detta förstärks av att 
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modellen grundar sig på litteraturstudier och den benchmarking som genomförts 

under arbetet. 

2.5 Angreppssätt 

2.5.1 Deduktion 

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras med hjälp av logiska sammanhang 

(Thurén, 2007). Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskningsarbetet utgår ifrån 

befintliga begrepp och teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

2.5.2 Induktion 

Vid induktion dras slutsatser istället baserade på empiriska fakta (Bjereld et al., 2002; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). I detta fall sker arbetet med erfarenheter som 

utgångspunkt (Thurén, 2007). En induktiv undersöknings slutsats är enligt författaren 

aldrig hundraprocentigt säker då den bygger på empiriska fakta. 

2.5.3 Abduktion 

Abduktion är en kombination av deduktion och induktion. Detta innebär att empiri 

och logik förenas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Inom detta arbete har ett abduktivt angreppssätt varit utgångspunkt. Under arbetets 

gång har teoristuderande och praktiska undersökningar utförts växelvis. Den induktiva 

delen i arbetet var inspiration till vilken teori som var viktig att ta med i modellen. 

Modellen bygger därmed endast på teori. 

2.6 Etik 

I forskningssammanhang handlar etik om de moraliska principer, regler och 

föreskrifter som gäller vid vetenskapliga undersökningar (McMillan & Weyers, 2010). 

Vid all forskning som avser människor bör hänsyn tas till följande principer (Höst et 

al., 2006; McMillan & Weyers, 2010): 

 De involverade ska inte skadas av forskningen. 

 Deltagandet ska vara frivilligt. 

 De involverade personernas integritet ska skyddas. 
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Etiska frågor som kan uppstå då företag är inblandade i en undersökning är att dessa 

kan önska att hela eller delar av uppsatsen sekretessbeläggs (Höst et al., 2006; 

Paulsson, 1999). En uppsats är en offentlig handling och kan inte sekretessbeläggas i 

sin helhet. Då delar av en rapport ska sekretessbeläggas är det viktigt att inte ta bort 

för mycket information som är av värde för läsaren. Ett annat sätt att sekretessbelägga 

information kan vara genom att utesluta den information som är känslig för företaget 

men behålla det som är relevant för uppsatsen (Paulsson, 1999).  

Allt deltagande i denna studie har skett på frivillig basis. För att skydda integriteten 

hos de personer vi intervjuat har deras namn ej tagits upp i referenslistan. 

Sekretessfrågor har diskuterats med handledare på Stora Enso Skutskärs Bruk redan i 

ett tidigt skede. I denna rapport visas endast den mängd massa som ses som förluster i 

ton. Detta visas inte omräknat till värde i kronor då uppgifterna är känsliga för 

företaget och rapporten är offentlig. De fotografier som är tagna i produktionsmiljö är 

granskade av det berörda företaget. 

2.7 Modell 

En modell är en förenkling av verkligheten och tar endast med de aspekter som är 

väsentliga utifrån vad som ska studeras, ändras eller kontrolleras (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006; Höst et al., 2006; Kellner et al., 1999). Modeller används 

för att underlätta analys, diskussion och beslut i den aktuella situationen. Målet är att 

modellen ska täcka det problemområde som behöver analyseras samt vara begriplig. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

I detta arbete skapades en modell för att lättare kunna analysera de faktorer som är av 

vikt för en god produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin. 

Utgångspunkten vid skapandet av modellen har varit att få en begriplig och hanterbar 

modell. För att lyckas med detta har modellen delats in i sex områden vilka alla 

innehåller faktorer som påverkar företagens produktionsekonomi. Modellens omfång 

har begränsats till att endast beröra det som ansetts vara väsentligt för att kunna 

studera faktorer som påverkar produktionsekonomin inom pappers- och 

massaindustrin.  
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2.8 Kritisk granskning av metod 

Eftersom gruppmedlemmarna inte tidigare varit insatta i produktion inom 

processindustrin i allmänhet och produktion av fluffmassa i synnerhet har mycket tid 

gått till att sätta sig in i processen och lära sig olika begrepp. Då produktion inom 

pappers- och massaindustrin varit ny för gruppens medlemmar finns en liten risk att 

missförstånd uppstått gällande termer eller processen. För att undvika missförstånd i 

största möjliga mån har processen studerats noga och frågor om de olika begreppen 

har ställts till branschkunniga. 

Två personer har varit delaktiga i denna studie vilket lett till att två olika syner på 

verkligheten har hanterats. Detta är något som gruppmedlemmarna ser som en fördel i 

och med att det ger två olika infallsvinklar på saker. Dock kan det även ställa till 

problem vid resultathantering och då slutsatser ska dras. För att undvika att resultat, 

information och annat uppfattats olika inom gruppen har många diskussioner 

genomförts. Även tolkningar av litteraturen har gjorts och i och med att området är 

nytt för gruppmedlemmarna kan betydande källor ha missats vid 

informationssökningen. Noggrann granskning av litteratur har genomförts för att säkra 

teorins relevans. Specifika artiklar om enskilda områden har ibland varit svåra att 

finna. Önskvärt vore att vissa delar kunnat stödjas ytterligare av teori.  

Stor del av den benchmarking som genomförts ägde rum under examensarbetets första 

vecka. Det var då svårt att veta vad som var viktigt att fördjupa sig i. Om detta istället 

hade gjorts senare under studien hade andra frågor kunnat ställas. Vid 

benchmarkingen finns även risken att de intervjuade personerna blivit partiska och 

”talat upp” sina produktionsenheter alternativt undanhållit viktig information. Största 

risken för detta borde vara vid besöket på Korsnäs eftersom detta är ett konkurrerande 

företag till Stora Enso. Vi tror dock inte att detta varit ett problem då vi kommit som 

utomstående part i och med att gruppmedlemmarna inte är anställda hos något av de 

deltagande företagen. Även vid intervjuer finns risken att respondenter varit 

subjektiva och utgått från sina känslor istället för verkligheten. För att minska risken 

för påverkan av detta har intervjuer genomförts med flera personer från olika skift och 

med olika befattningar inom företaget. 
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Då samma frågor inte ställts till alla intervjuade var det ibland svårt att jämföra svaren 

som erhållits. I detta fall har inte detta varit syftet, syftet har varit att få en bild av 

nuläget. Liknande frågor har dock ställts till samtliga skift för att säkerställa en 

objektiv bild av nuläget. Anledningen till att inga strukturerade intervjuer genomförts 

är att det i en produktionsmiljö är svårt att hålla strukturerade intervjuer samt att 

gruppmedlemmarna inte hade tidigare erfarenhet av området och därmed haft svårt att 

skapa ett frågeformulär som kunnat användas under hela undersökningen. 

Under studiens gång har flertalet förändringar skett på Skutskärs Bruk, främst vid det 

stora vårstoppet för underhållsarbete. På grund av detta kan nuläget ha förändrats 

något då alla verksamhetens delar inte studerats i detalj efter stoppet. Vissa 

förändringar kan ha skett utan vår vetskap. För att förhindra detta har flertalet 

intervjuer genomförts efter att förändringarna skett.  

Då tiden för arbetet har varit begränsad har det inte funnits tid och möjlighet att 

besöka fler företag inom pappers- och massaindustrin. Om fler fall hade undersökts 

hade möjligtvis fler idéer erhållits och arbetet lett till ännu mer djupgående slutsatser. 
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3. Företagsbeskrivning 

I detta kapitel ges en beskrivning av Stora Enso och Stora Enso Skutskärs Bruk. 

Materialet till detta kapitel har hämtats från Stora Ensos hemsida och 

företagsbroschyrer utgivna av Stora Enso Skutskärs Bruk. 

3.1 Stora Enso 

Stora Enso är en global organisation inom pappers-, förpacknings- och 

träproduktsindustrin. De producerar bland annat förpackningar, papper till böcker och 

tidningspapper. Stora Enso har 85 produktionsenheter världen över och runt 26 000 

anställda. Företaget är listat på Helsingfors- och Stockholmsbörsen. 

3.1.1 Stora Enso Skutskärs Bruk 

Stora Enso Skutskärs Bruk är ett massabruk
4
 som grundades 1894 och ligger 17 

kilometer söder om Gävle.  Idag har företaget en personalstyrka på kring 385 

personer. På Skutskärs Bruk tillverkas blekt pappersmassa och fluffmassa. Den årliga 

produktionen av dessa massor uppgår till runt 530 000 ton och Skutskärs Bruk är 

Europas största tillverkare av fluffmassa. Företaget har produktion på tre linjer men 

har påbörjat ett projekt vars mål är att minska detta till två linjer. Vid 

produktionsanläggningen finns även fem vindkraftverk.  

Stora Enso Skutskärs Bruks marknad ligger huvudsakligen i Europa. Större delen av 

pappersmassan levereras till interna kunder inom Stora Enso och fluffmassan 

levereras till externa kunder.  

                                                 

4
 Företag som tillverkar massa. 
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4. Teoretisk referensram  

I detta kapitel redovisas teoretiska utgångspunkter för arbetet. 

4.1 Processindustri 

Inom processindustrin arbetar företag som tillför värde till produkten genom mixning, 

separering, formning och/eller kemiska reaktioner (Dennis & Meredith, 2000; 

Gunasekaran, 1998). Denna industri karaktäriseras av att det sker minimalt med 

avbrott i produktionen (Gunasekaran, 1998). Olika typer av tillverkningar inom denna 

industri är kontinuerlig tillverkning och partitillverkning, (även kallad 

batchtillverkning), alternativt en kombination av dessa två (Kallrath, 2002). 

Råmaterialet som bearbetas erhålls oftast från gruv- eller jordbruksindustrier (Fransoo 

& Rutten, 1993). Produkterna kan mätas i vikt eller volym, Dennis & Meredith (2000) 

nämner bland andra gas, vätska, pulver och massa som exempel.  

Kontinuerlig tillverkning sker i fabriker som tillverkar stora volymer av ett begränsat 

antal produkter (Fransoo & Rutten, 1993; Kallrath, 2002; Olhager, 2000). Exempel på 

industrier med kontinuerlig tillverkning är metallindustri, pappersindustri, bryggeri, 

framställning av olja, tyg och vissa matvaror (Olhager, 2000). Produktionsmomenten 

inom kontinuerlig tillverkning är fysiskt sammanbundna (Olhager, 2000) och 

fabrikerna har oftast specialbyggd utrustning som möjliggör ett kontinuerligt 

materialflöde för just dennes produktion (Fransoo & Rutten, 1993; Kallrath, 2002). 

Med kontinuerligt materialflöde menas att det finns en konstant ström av material 

utan någon klart definierad start- eller sluttid (Kallrath, 2002).  För att denna typ av 

process ska kunna vara effektiv krävs stora maskininstallationer, vilka vanligtvis är 

mycket kostsamma (Fransoo & Rutten, 1993). Dessa specialbyggda installationer 

används enligt författarna ofta dygnet runt och till en och samma produkt. Tack vare 

detta samt att det inte finns volymförändringar och att alla produkter tillverkas längs 

samma produktionslinje är det i kontinuerlig tillverkning lättare att fastställa 

produktionskapaciteten än i partitillverkning (Fransoo & Rutten, 1993). För att nå ett 

högt kapacitetsutnyttjande är det viktigt att alltid ha råmaterial tillgängligt (Olhager, 

2000). Ett viktigt område för processtillgänglighet är enligt författaren 

maskinunderhåll. Även omställning mellan kvaliteter, produkter och dimensioner har 
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en stor betydelse och påverkar produktionen i hög grad (Fransoo & Rutten, 1993; 

Olhager, 2000).  

Partitillverkning kännetecknas av tillverkning där det finns tydligt definierade start 

och stopp på processen (Kallrath, 2002). Produktionen i partitillverkning är därför inte 

lika känslig för omställningar som i kontinuerlig tillverkning (Fransoo & Rutten, 

1993). Ett parti är den minsta tillverkningskvantiteten som produceras, exempelvis 

500 kg (Kallrath, 2002). Färdiga produkter blir med denna tillverkning tillgängliga 

först efter att hela partiet tillverkats (Zipkin, 1986). Denna typ av produktion används 

enligt Kallrath (2002) med fördel då efterfrågan gäller små kvantiteter av många olika 

produkter. Antalet moment i processen är fler och produkternas komplexitet är större i 

partitillverkning än i kontinuerlig tillverkning (Fransoo & Rutten, 1993). 

4.1.1 Pappers- och massaindustrin 

Produkter tillverkade av papper och massa är en förutsättning för människors välfärd 

på många ställen i världen (Tang et al., 2008) och pappersindustrin står för nästan 3,5 

% av världens totala industriproduktion (Pant et al., 2009). Pappers- och 

massaindustrin har spelat och spelar en stor roll för Sveriges ekonomi. I ett globalt 

perspektiv är Sverige den fjärde största exportören av papper och den tredje största 

exportören av massa utvunnen ur trä (Lundmark & Söderholm, 2004). 

På grund av den tekniska utvecklingen sker tillverkningen genom en kontinuerlig 

process och returpapper används allt oftare vid tillverkning. Det har också lett till en 

minskning av personalstyrkan hos de producerande företagen (Lundmark & 

Söderholm, 2004). Pappers- och massabruk är kapitalintensiva och stora investeringar 

krävs för att införskaffa byggnader och utrustning till denna industri (FAO, 1973). 

Enligt Lundmark och Söderholm (2004) är det flera forskare som menar att pappers- 

och massaindustrin likt andra processindustrier karaktäriseras av skalekonomi. 

Kostnaden per produkt minskar alltså i samband med ökad storlek på produktionen. 

Industrin är ofta riskfylld eftersom personer som arbetar i pappers- och 

massaproduktion kan bli utsatta för många farliga kemikalier (Lee et al., 2002).  
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4.2 Centrala begrepp 

4.2.1 Produktionsekonomi 

Produktionsekonomi är ett ämne med stor betydelse för tillverkande företag i dagens 

samhälle. På dagens marknader räcker det inte för företag att ha ett konkurrenskraftigt 

pris, de behöver även ha en bra kvalitet, flexibilitet, leveransförmåga och mycket 

annat. För att öka sin konkurrensförmåga måste planering och styrning, strategi samt 

produkter och processer hela tiden förbättras. (Olhager, 2000) 

Produktionsekonomi handlar om att hushålla med industriföretagens resurser. För att 

ett företag ska uppnå bästa möjliga produktionsekonomi behöver de producera rätt 

produkter, alltså det som efterfrågas på marknaden. De behöver även producera dessa 

produkter rätt, på ett ekonomiskt effektivt sätt. (Olhager, 2000) 

4.2.2 Kapitalbindning 

Företag binder kapital bland annat genom att de har material i förråd, PIA (produkter i 

arbete) eller färdigvarulager (Olhager, 2000). Då kapitalet hade kunnat användas på ett 

annat bättre sätt ses kostnaden för kapitalbindning som en alternativkostnad för detta 

(Oskarsson et al., 2006). Genom att produkterna förädlas inom produktionen och mer 

resurser används ökar kapitalbindningen med produktionsledtiden
5
 (Olhager, 2000). 

4.2.3 Produkter i arbete (PIA) 

När material befinner sig inne i produktionsprocessen kallas det normalt inte för ett 

lager. Kapitalbindningen i detta material kan ändå vara intressant att ta hänsyn till. 

Detta material går igenom olika förlopp; bearbetas, ligger i kö och ligger i buffert. 

Värdet på PIA ökar med tiden i och med att materialet förädlas. (Oskarsson et al., 

2006) 

                                                 

5
 Ledtid: Ledtid är ett tidsrelaterat nyckeltal som börjar med att ett behov av en aktivitet uppstår och 

avslutas när aktiviteten är slutförd (Olhager, 2000). 



18 

 

4.2.4 Varulager 

Den högsta kapitalbindningen nås när produkterna är färdigproducerade, det vill säga 

när de befinner sig i färdigvarulagret (Olhager, 2000). Genom en ökad 

lagereffektivitet kan ett företag tjäna in mycket pengar (Carlson, 2004). Detta beror 

dels på de uppskattningar som gjorts gällande att lagerhållningskostnaden kan uppgå 

till så mycket som 15-30 % av lagervärdet och dels på att lager innebär en stor risk för 

inkurans
6
.  

4.2.5 Standardisering 

Standardisering innebär att ett företag har gemensamma komponenter eller processer 

för olika produkter. Fördelar med detta är bland annat att det minskar komplexiteten i 

tillverkningen samt att det ökar användningsmöjligheterna hos PIA. Företag med stor 

produktflora får svårigheter med att göra korrekta prognoser för de olika produkterna 

och med att kunna ge god service till dess kunder. Produktvariation har stor påverkan 

på företagets lagernivåer och företag som har stor produktvariation har ofta problem 

med att övervaka dessa. (Lee & Tang, 1997) 

4.3 Lean 

Lean har sina rötter i Toyota Production System (TPS) som utvecklats på det japanska 

företaget Toyota (Liker, 2009). Den som brukar ses som grundare av TPS är Taiichi 

Ohno (Holweg, 2007). Efter andra världskriget fanns det andra företag inom 

bilindustrin som var större och kunde använda sig av massproduktion. Detta var 

däremot svårt för Toyota som hade en mindre marknad och var tvungna att anpassa 

sig efter vad kunderna önskade (Liker, 2009). Då Taiichi Ohno inte hade någon egen 

erfarenhet av bilproduktion utgick han från sunt förnuft istället för erfarenheter 

(Cusumano, 1985). 

Vanliga fördelar som kan uppnås med Lean är enligt Melton (2005) minskade 

slöserier, reducerad genomloppstid
7
, kostnadsbesparingar samt ökad processförståelse. 

Inom Lean ökas även kapaciteten och värdet till kunden optimeras (Seddon, 2007; 

                                                 

6
 Inkurans: en vara har minskat i värde på grund av skada, ålder eller liknande (Nationalencyklopedin 

2011). 
7
 Genomloppstid: tid kopplad till produktion av en produkt (Olhager, 2000). 
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Womack & Jones, 2003). Inom Lean strävas det efter att lösa problem permanent och 

inte gömma dem (Graban, 2009). De viktigaste delarna inom Lean är utveckling av 

individer, kundtillfredsställelse, ständiga förbättringar samt att ha fokus på 

”verkstadsgolvet” (Hall, 2004). Enligt Holweg (2007) är den viktigaste faktorn för 

framgången med Lean aktivt lärande. 

4.3.1 The Toyota Way - kulturen bakom TPS  

För att lyckas med implementering av Lean måste alla led i organisationen känna till 

och förstå kulturen bakom (Liker, 2009). I 4P-modellen nedan anges kulturen bakom 

TPS i 14 principer, även kallat The Toyota Way (Ibid.). Utveckling av människor är så 

grundläggande inom Lean att sex av de 14 principerna tar upp detta (Liker & Meier, 

2007). 

 

 

Figur 1. 4P-modellen
8
 (Källa: Liker, J.K. (2009). The Toyota Way – Lean för världsklass. p. 24). 

Filosofin är grunden i pyramiden och denna del handlar om varför Toyota existerar. 

Nästa del är processer som innebär att kontinuerligt eliminera slöserier och att sträva 

efter en exemplarisk produktion. Det tredje steget i pyramiden är människorna som är 

de som driver företaget framåt. Kulturen lär dem att jobba mot gemensamma mål. I 

                                                 

8
 4P: står för Philosophy, Processes, People and Partners samt Problem Solving och är de fyra grupper 

som Liker (2009) delar in kulturen i.  
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toppen av pyramiden finns problemlösning som de anställda använder för att förbättra 

verksamheten. (Liker & Hoseus, 2008) 

Enligt Pettersen (2009) är det väldigt olika hur Lean definieras och vad som ingår i 

detta begrepp.  

4.3.2 Muda 

Inom Toyota Production System (TPS) är ledstjärnan att eliminera slöserier, muda 

(Liker, 2009). Muda definieras som icke värdeskapande arbete (Meland & Meland, 

2006; Womack & Jones, 2003). Toyota har identifierat sju olika typer av slöserier 

(Liker, 2009; Melton, 2005; Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003): 

1. Överproduktion 

Produktion av produkter/komponenter som ingen vill ha leder till 

överbemanning och ökade lagerhållningskostnader. 

2. Väntan   

Vid väntan på nästa steg i processen, maskinstillestånd eller operatör som 

övervakar automatisk maskin skapas inget värde för kunden. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar  

Ineffektiva transporter, transporter till och från mellanlager med mera är olika 

former av slöserier. 

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning  

Åtgärder som är onödiga vid bearbetning av produkt/komponent samt att ge 

produkten/komponenten för hög kvalitet är slöserier. 

5. Överlager  

Överlager ger längre genomloppstider, ökar inkurans samt försvårar arbetet 

med att upptäcka problem. 

6. Onödiga arbetsmoment  

Detta innefattar alla moment de anställda gör som inte ger värde till 

produkten/komponenten. Det kan exempelvis röra sig om att behöva leta efter 

något eller att sträcka sig efter ett verktyg. 
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7. Defekter  

Produktion av defekta produkter/komponenter leder bland annat till 

omarbetningar, skrotningar och reparationer. 

Liker (2009) har till dessa sju lagt till en åttonde typ av muda: 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda  

Värdefull information, förbättringsmöjligheter och idéer kan de som inte 

lyssnar på och engagerar sig i sina anställda gå miste om.  

Det allvarligaste slöseriet är enligt TPS grundare Taiichi Ohno överproduktion då 

detta orsakar de flesta andra typer av muda. Överproduktion leder till ökade lager och 

under lagring uppstår en väntan. Detta leder ofta även till onödiga arbetsmoment då 

transport mellan lagringsplatsen och annan plats krävs. (Liker, 2009) 

4.4 Verktyg inom Lean  

4.4.1 Kaizen  

Enligt Imai (1986) är kaizen det allra viktigaste begreppet inom japanskt ledarskap. 

Kaizen betyder ständiga förändringar till det bättre (Imai, 1986; Liker & Hoseus, 

2008; Meland & Meland, 2006). Inom kaizen bör det enligt Imai (1986) varje dag ske 

någon typ av förbättring inom företaget. 

Imai (1986) poängterar att det inom kaizen är en självklarhet att alla 

verksamhetsaktiviteter slutligen bör leda till ökad tillfredsställelse för kunden. 

Kaizen är ett sätt att leva och involverar alla, chefer som anställda. Arbetet sker i tre 

verksamhetsnivåer; ledningsnivå där förbättringsarbete av tvärfunktionella projekt 

sker, gruppnivå med kontinuerliga förbättringsgrupper samt individnivå genom 

förslagsverksamhet. I strategin ingår ett erkännande att samtliga företag har problem 

vilket är en grundsten till insikten om förbättringsbehov (Ibid.). 

Kaizen ska drivas underifrån men ledas uppifrån, det skapar ett positivt arbetsklimat 

där medarbetarna själva driver utvecklingsarbetet (Meland & Meland, 2006). 

Drivkraften i kaizen ligger enligt författarna i att medarbetaren känner att denne kan 

påverka och vara delaktig i utvecklingen av hela arbetsplatsen. Ledningen bör visa 

uppskattning för de anställdas insatser och så ofta som möjligt visa sitt engagemang 
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(Imai, 1986). Författaren menar att ju högre upp en chef befinner sig desto mer 

ansvarig är denne för att åstadkomma förbättringar.  

Efter att problem identifierats måste de förbättringar som införs arbetas in så att det 

blir en arbetsnorm (Imai, 1986). Detta kräver därmed att normerna standardiseras. 

Liker (2003) instämmer i detta och menar att effekten av en förändring inte kan 

bedömas om inte det finns möjlighet till en jämförelse; arbetet innan förändring och 

arbetet efteråt. Eftersom de nya normerna införts på medarbetarens initiativ är denne 

stolt över dem och därmed även villig att följa dem (Imai, 1986). Författaren jämför 

detta fall mot fall där ledningen beordrat nya arbetsinstruktioner utan medarbetarens 

inblandning och denne sannolikt därför inte är lika villig att följa de nya rutinerna. 

Detta stöds av Brunet och News (2003) studie som visar att kaizen underlättar en 

acceptans till radikala förändringar och nya teknologier på arbetsplatsen.  

4.4.2 5S  

Avsikten med verktyget 5S är att skapa ordning och reda i verksamhetens samtliga 

delar (Sörqvist, 2004). Det kan användas till att synliggöra problem (Liker, 2009; 

Seddon, 2007), skapa en standardisering av arbetsmiljö och arbete samt underlätta 

eliminering av slöseri (Seddon, 2007). Med 5S involveras medarbetare i att bibehålla 

en organiserad, effektiv, säker och ren arbetsplats.  

Benämningen 5S kommer från fem japanska ord, se kursiv stil nedan. Dessa har sedan 

översatts till svenska (Liker, 2009; Sörqvist, 2004): 

Sortera (Seiri) Rensa bort saker som sällan används från arbetsområdet 

(Liker, 2009; Sörqvist, 2004). 

Strukturera (Seiton) Organisera och märk upp en plats för varje enskild sak. 

Saker ska placeras så att de är lätta att hitta (Liker, 2009; 

Sörqvist, 2004). 

Städa (Seiso) Städa och se dagligen till att hålla arbetsplatsen ren (Liker, 

2009). Ett viktigt moment i detta steg är att ta bort det som 

orsakar nedsmutsning (Sörqvist, 2004). Städningen 

fungerar ofta som en kontroll där avvikelser och brister hos 
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maskiner upptäcks vilka annars hade kunnat orsaka 

kvalitetsbrister eller maskinhaverier (Liker, 2005).   

Standardisera (Seiketsu) Ta fram regler för arbetssättet för att säkerställa att de tre 

första S:en upprätthålls (Liker, 2009; Sörqvist, 2004).  

Självdisciplin (Shitsuke) Skapa vana så att fortsatt arbete följer de rätta 

procedurerna (Liker, 2009). Det ska ske regelbundna 

uppföljningar för att kontrollera att den goda ordningen 

bibehålls (Liker, 2009; Sörqvist, 2004). Dessa ska enligt 

Liker (2009) göras av ledningen. 

4.4.3 Visuell styrning 

En metod för att styra och mäta prestationer på ett synligt sätt är visuell styrning 

(Melton, 2005). Visuell styrning är inte samma sak som att bara visa grafer och 

tabeller (Liker, 2005). Visuell styrning kan enligt Ohno (1988) användas på till 

exempel varor, verktyg, maskiner och lager. Fördelar som kan uppnås med metoden är 

ökad säkerhet, ökad produktivitet, minskade kostnader samt att det ger personalen mer 

kontroll över sin omgivning (Liker, 2005). Det kan även säkra kvaliteten genom att 

bristande produkter upptäcks lättare (Liker 2005; Ohno 1988). 

4.4.4 5 Varför 

5 Varför kommer ursprungligen från Taiichi Ohno (Womack & Jones, 2003). Tanken 

med metoden är att när ett problem uppstår fråga sig fem gånger varför det hänt och 

på så vis kunna få fram grundorsaken som ibland kan ligga gömd bakom mer 

uppenbara orsaker (Ohno, 1988).  

Ohno (1988) tar upp ett exempel när en maskin stannar: 

1. Varför stannade maskinen? 

Maskinen blev överbelastad och säkringen gick. 

2. Varför blev den överbelastad? 

Lagren var inte tillräckligt smorda. 
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3. Varför var de inte tillräckligt smorda? 

Smörjpumpen pumpade inte tillräckligt. 

4. Varför pumpade den inte tillräckligt? 

Axeln på pumpen var sliten och rasslig.  

5. Varför var axeln sliten? 

Det fanns inget filter som skydd så det kom in metallskrot.   

4.4.5 Processflödesanalys 

Materialflödesschema 

Ett materialflödesschema beskriver de flöden som skapar den totala processen. I 

schemat kan operationstider och lagringstider visas och då kan den mest kritiska 

processen hittas (Olhager, 2000). Ett materialflödesschema innehåller vanligen 

följande symboler:  

 
Operation 

 

Lagring 

 
Transport 

 

En operation innebär en aktivitet som förändrar ett insatsmaterial. Det kan gälla 

objektets fysiska eller kemiska egenskaper men även planering och kalkylering kan 

betraktas som operationer (Olhager, 2000). 

Lagring innebär att ett objekt eller verktyg ligger i lager eller förråd i väntan på 

operation eller kontroll (Olhager, 2000).  
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4.5 Prestationsmätning 

Prestationsmätning innebär att en eller flera dimensioner av en organisations 

aktiviteter mäts och kvantifieras
9
. Dessa mätningar är kontinuerligt återkommande, 

det vill säga sker med jämna mellanrum (Elg et al., 2007).  

Enligt Elg et al. (2007) använder sig många organisationer av prestationsmätningar för 

att styra, leda och förbättra verksamheten. På detta sätt kan både företagsledningen 

och övrig personal få information om verksamhetens fortskridande och utifrån detta ta 

beslut kring den operativa och strategiska planeringen. Sörqvist (2004) menar att det 

är genom förståelse för verksamhetens processer, producerade produkter samt 

förekommande problem och brister som det går att identifiera bra lösningar och fatta 

rätt beslut.  

4.5.1 TAK-modellen 

TAK-modellen används för att beräkna den mängd produkter ett företag kan tillverka. 

TAK brukar kallas för den totala anläggningseffektiviteten. Den mängd produkter ett 

företag kan producera räknas ut på följande sätt (Hagberg & Henriksson, 1994a): 

     K  *A    *  T  *  produktion maximal Teoretiskt rkakan tillve företagett produkter Mängden 

 

Nedanstående förklaringar är hämtade ur Hagberg och Henriksson (1994a): 

T-tillgänglighet 

Tillgängligheten visar den del av den totala tiden som maskinen producerar. Denna 

variabel påverkas mycket av hur underhållet ser ut. 

A-anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande visar hur den verkliga produktionshastigheten står sig i 

förhållande till den maximala hastigheten. 

                                                 

9
 Kvantifieras: dimensionen som mäts tilldelas siffror (Elg et al., 2007). 



26 

 

K-kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte visar hur stor del av produktionen som är av rätt kvalitet. Kvaliteten 

påverkar inte enbart priset utan kan även leda till kassationer eller 

justeringar/omarbetningar och därmed minskad möjlighet till total produktion.  

Hagberg och Henriksson (1994a) visar i figur 2 hur T, A och K påverkas av olika 

störningar i en produktion.   

Figur 2. Kopplingen mellan TAK och sex stora förlustkällor. (Källa: Hagberg & Henriksson (1994a), 

Lönsamt underhåll. 8 steg till säkrad produktion. 1 – En introduktion till Lönsamt Underhåll. p. 58). 
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Värt att notera är att även mindre förluster ger drastiskt minskad produktionsförmåga, 

se tabellen nedan.  

Tabell 1. Beräkning av TAK-värde (Källa: Hagberg & Henriksson (1994a), Lönsamt underhåll. 8 steg 

till säkrad produktion. 1 – En introduktion till Lönsamt Underhåll. p. 58). 

 T x A x K = TAK 

Max 100 %  100 %  100 % = 100 % 

Nuläge 80 %  80 %  90 % = 58 % 

Mål 90 %  95 %  99 % = 85 % 

 

När efterfrågan på företagets produkter överstiger tillverkningskapaciteten innebär 

lågt TAK-värde stora vinstbortfall (Hagberg & Henriksson, 1994b). 

4.5.2 Mätvärdenas kvalitet 

Organisationer har alltmer börjat investera i teknologi för att samla in, lagra och 

behandla stora mängder data. Trots detta upplever de ofta svårigheter vid 

omvandlingen av data till betydelsefulla insikter som kan användas vid beslutstagning, 

processförbättringar och skapande av strategiska fördelar (Madnick & Wangacm, 

2009). En förutsättning för lyckade beslut är att mätningarna baseras på 

prestationsmätningar av god kvalitet (Elg et al., 2007; Sörqvist, 2004). Så är inte alltid 

fallet enligt Elg et al. (2007) som menar att processen från insamling av data till 

tolkning av mätetalen sällan är okomplicerad. Prestationsmätningarna ger enligt 

författarna inte alltid en korrekt beskrivning av verkligheten.  

Om mätetalen ska kunna vara användbara för resonemang kring aktiviteterna som 

mätts måste presentationen av dessa vara utformad på ett ”bra” sätt. Med detta menas 

att visualiseringen av mätetalen så effektivt som möjligt ska representera den avsedda 

verksamheten (Elg et al., 2007). Hur sanningsenliga mätetalen än är kan en dålig 

visuell presentation orsaka feltolkningar och missgynnande beslut (Elg, 2007).  
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Elg (2007) nämner bland annat följande källor som kan orsaka låg kvalitet hos 

informationen:  

 Begränsningar hos mjukvaran vilka kan hämma registrering och/eller 

beräkning. 

 Mänskliga misstag och/eller kunskapsbrist gällande registrerings-, beräknings- 

och presentationsmetoder. 

 Feltolkningar och missvisande visualisering.  

För att kunna bedöma kvaliteten av mätresultaten är det även viktigt att beslutsfattarna 

har information eller kunskap om tillverkningsprocesserna (Elg, 2007). En vanlig 

orsak till att en optimal användning av prestationsmätning förhindras är enligt 

författaren avståndet mellan de som ansvarar för insamlingen av rådata och de som 

nyttjar informationen vid beslutsfattande. Wang och Strong (1996) framhåller att god 

kvalitetsdata innebär att den är tillämpbar i sitt sammanhang och för sitt syfte, att den 

är tydligt framställd samt tillgänglig för användaren.  

4.6 Kvalitetsbristkostnader 

Juran (1989) definierar kvalitetsbristkostnader som de kostnader som skulle försvinna 

om ett företags produkter och processer vore fullkomliga. Enligt Sörqvist (2001) 

påverkar kvalitetsbrister ett företags lönsamhet genom att de påverkar dess intäkter, 

kostnader och tillgångar. 

Kvalitetsrelaterade kostnader har på senare tid uppmärksammats mer och mer 

(Giakatis et al., 2001). Sörqvist (2001) menar att kvalitet idag har fått en bredare 

betydelse, från att traditionellt endast gälla produktkvalitet till att gälla kvaliteten i alla 

interna processer och funktioner. Kvalitetsbristkostnaderna utgör vanligen en stor del 

av företags totala kostnader (Giakatis et al., 2001). Den generella siffran för detta 

brukar i litteraturen anges som 5-30 % av verksamhetens omsättning. 

Giakatis et al. (2001) vill skilja på begreppen kvalitetskostnader och 

kvalitetsbristkostnader. De förstnämnda kostnaderna menar författarna är 

värdeskapande medan kvalitetsbristkostnader är icke-värdeskapande och att de i vissa 
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fall även reducerar värdet. Det icke-värdeskapande arbetet i en process kan enligt 

Sörqvist (2004) bli synligt genom att identifiera kvalitetsbristkostnaderna. 

Enligt Sörqvist (2004) kan en verksamhets kvalitetsbristkostnader liknas med ett 

isberg där merparten av kostnaderna är dolda under ytan, se figuren nedan. 

Figur 3. Synliga och dolda kvalitetsbristkostnader (Källa: Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar, 

p. 106). 

En analys av kvalitetsbristkostnaderna kan utöver motivering av förbättringsarbete 

utgöra ett bra underlag för beslut om vilka brister och problem som bör angripas först 

(Sörqvist, 2004). 

4.7 Saldoriktighet 

Det är omöjligt att driva en effektiv organisation utan korrekta systemsaldon (Wild, 

2004). Många företag är beroende av datoriserade informationssystem när de ska ta 

viktiga beslut (Ernst et al., 1993; Kang & Gershwin, 2005). Information gällande var 

och i vilka kvantiteter produkter finns måste vara korrekt för att det ska vara möjligt 

att effektivt förflytta varorna. Om denna information inte stämmer försvåras förmågan 

att förse konsumenterna med varor till lägsta möjliga kostnad (Kang & Gershwin, 

2005). Orsaker till att missvisande lagersaldon i systemen uppstår är många, 

författarna nämner exempelvis materialförluster, registreringsfel, borttappade artiklar 

samt okorrekta produktidentifieringar.  

Arbete med att förbättra saldoriktigheten sker enligt Wild (2004) endast om det kan 

bevisas att detta orsakar betydande kostnader för företaget. Författaren menar att detta 

inte borde vara svårt då felaktiga saldon påverkar både kundservice och 
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verksamhetskostnader negativt. Då verkliga saldot är lägre än systemsaldot resulterar 

det bland annat i att kundernas behov inte kan tillfredsställas i tid (Ernst et al., 1993; 

Wild 2004). Det motsatta scenariot leder exempelvis till att för mycket material 

beställs vilket orsakar stora kostnader. Företag kan genom en analys av kostnaderna 

som orsakas av felaktiga saldon visa personalen de konsekvenser som felaktiga 

systemregistreringar innebär (Wild, 2004). Även förändringsarbete och investeringar 

kan motiveras genom dessa analyser.  

Felaktiga saldon bör vara en signal om att något behöver inspekteras. Ett ständigt 

räknande och korregering är inte lösningen utan det är det orsakande problemet som 

måste identifieras och åtgärdas. Något som är svårt att göra men dock ändå 

nödvändigt för att erhålla korrekta lagersaldon är att designa systemen så att inget kan 

gå fel. Det ska även vara lättare att använda systemet än att undvika det. Detta är dock 

sällan verkligheten. Människor arbetar på olika sätt och har olika prioriteringar. Vissa 

är pålitliga, noggranna och följer fastställda rutiner medan andra inte arbetar så. Då 

det även är vanligt att kollegor lär upp nya arbetskamrater kan följden bli att slarviga 

rutiner lärs ut. (Wild, 2004) 

4.8 Radio Frequency Identification  

På senare år har det blivit allt vanligare att identifiera och spåra material och tillverkat 

gods med radiofrekvensteknologi, Radio Frequency Identification (RFID) (Want, 

2006). Ett RFID-system kan bland annat användas för att hålla reda på 

lagerinventarier (Jones & Chung, 2008). Med systemet sker en automatisk registrering 

av exempelvis artiklar som flyttas till eller från en lokal (Wild, 2004). RFID möjliggör 

identifikation på avstånd och skiljer sig från streckkoder bland annat genom att taggen 

inte behöver vara inom synhåll (Want, 2006). En annan skillnad som författaren 

nämner är att en RFID-tagg kan rymma mer information än en streckkod. RFID-

systemet kan även urskilja många olika taggar som befinner sig på samma plats utan 

manuell inblandning. 
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4.9 Outsourcing  

I och med globaliseringen har konkurrensen blivit allt hårdare. Företag har börjat 

fokusera på de delar i värdekedjan där de är starka och som ger dem 

konkurrensfördelar, övriga delar outsourcas (Christopher, 2005). Outsourcing innebär 

att anlita ett annat företag för att göra delar av organisationens arbete som de inte vill 

eller kan göra själva (Corbett, 2004). 

Fördelar med outsourcing 

Fördelarna med outsourcing kan vara relaterade till drift, strategi eller till båda två. De 

driftsrelaterade fördelarna handlar ofta om kortsiktiga sätt att undvika problem medan 

strategiska fördelar är långsiktiga och bidrar till att öka företagets möjligheter. 

(Lankford & Parsa, 1999)  

Nedan listas vanliga fördelar med outsourcing: 

 Kostnadsreduceringar (Bailey et al., 2002; Weidenbaum, 2005), bland annat av 

kostnaderna för arbetskraft (Freytag & Mikkelsen, 2007). 

 Större flexibilitet (Bailey et al., 2002; Freytag & Mikkelsen, 2007). 

 Ökad servicekvalitet (Bailey et al., 2002). 

 Möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens (Bailey et al., 2002). 

Nackdelar med outsourcing 

Nedan listas vanliga nackdelar som outsourcing kan leda till: 

 Förlorad kontroll över aktiviteten som outsourcas (Bailey et al., 2002). 

 Teknologier kan bli stulna av de som säljer tjänsten (Bailey et al., 2002; 

Weidenbaum, 2005). 

 Svårigheter att gå tillbaka till att göra aktiviteten inom företaget igen (Bailey et 

al., 2002). 
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4.10 Förändringsarbete  

Oskarsson et al. (2006) menar att nedanstående moment är viktiga vid 

förändringsarbete: 

Klargöra förutsättningarna 

Detta är ett viktigt steg som tyvärr ofta prioriteras bort. Exempel på förutsättningar att 

klargöra från början är vilka resurser som finns tillgängliga, vad målet med projektet 

är samt hur mycket tid som finns till förfogande. 

Beskriva och analysera nuläget 

För att kunna genomföra en bra förändring måste det finnas en bra insyn i hur 

verksamheten fungerar idag. Inom logistikförändringar bör en flödeskartläggning 

göras. För att sedan kunna räkna på förändringar behövs relevanta flödesrelaterade 

och ekonomiska nyckeltal. 

Föreslå alternativa lösningar 

Detta steg arbetar företag ofta med parallellt som de beskriver och kartlägger nuläget. 

Det handlar om att komma med förslag på förändringar till hur organisering och 

styrning sker. 

Jämföra nuläget med alternativa förslag 

I detta steg jämförs förslagen med nuläget för att få fram för- och nackdelar med 

förbättringsförslagen. Genom att förutspå vilka konsekvenser förändringarna kommer 

att få och sedan räkna på hur olika nyckeltal förändras kan de olika scenarierna 

jämföras.  

Välja en lösning 

När företaget jämfört förslagen med nuläget väljs en lösning. Detta görs utifrån 

nyckeltal som räknats ut, vad företagets strategi är, om det är praktiskt möjligt eller 

andra faktorer som är viktiga för företaget. 

Genomföra förändringen 

Företaget genomför i detta steg förändringen som har beslutats och ändrar därmed på 

till exempel rutiner och organisation. Detta steg är ofta svårt och tidskrävande. 
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Följa upp resultatet  

Då förändringen är genomförd behöver företaget se att denna fått det utfall som 

önskas. Detta kan kontrolleras genom till exempel uträkning av nyckeltal och jämföra 

dem med det önskade resultatet.  

Samtliga steg i modellen är viktiga för att uppnå en lyckad förändring (Oskarsson et 

al., 2006). Det finns många modeller för hur förändringsarbete ska gå till men 

författarna menar att det viktiga inte är vilken modell som används utan att ett 

strukturerat och genomtänkt arbetssätt används. 
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5. Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen ges en förklaring av hur Stora Enso Skutskärs Bruks 

torknings- och lagringsprocess ser ut idag samt hur företagets hantering av utskott 

(kasserad massa) går till. I kapitlet ges även en sammanställning av vad som 

framkommit vid benchmarking på Stora Enso i Skoghall och Fors samt på Korsnäs i 

Gävle.  

5.1 Nuläge på Skutskärs Bruk 

För förklaringar av branschbegrepp se bilaga 1. 

5.1.1 Tillverkning av fluffmassa  

En stor del av processen på Skutskärs Bruk är ett kontinuerligt flöde. Tillverkning av 

massa är en högteknologisk process i flera steg som utvinner naturfibrer ur 

trädstammen. Nedan beskrivs processens steg översiktligt. Torknings-, emballerings- 

och lagringsprocessen beskrivs mer detaljerat. 

Figur 4. Översiktlig bild av processen för tillverkning av fluffmassa.  

Virkestransport till bruket 

Trä transporteras till Skutskärs Bruk.  

Råvarulager 

När virket kommer till Skutskärs Bruk förvaras det på en vedgård innan processen 

börjar. 
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Barkning  

Det första steget i processen är barkning. Stockarna förs då in i stora roterande 

barktrummor som tar bort barken från stockarna. Barken som avlägsnats eldas 

antingen för att skapa ånga till upphettning eller elproduktion alternativt säljs vidare. 

Flisning 

De barkfria stockarna förs vidare till flisningen där de skärs till små träflisor.  

Kokning 

Efter stockarna har flisats kokas de tillsammans med kemikalier i en kokare. I denna 

process släpper träets bindemedel, lignin, och fibrerna i träet frigörs. Fibrerna tvättas 

sedan rena från kemikalier och andra ämnen, till exempel lignin.  I detta steg av 

processen har flisorna blivit en mörkbrun massa. För att rensa ut fiberklumpar och 

flisbitar från massan filtreras den efter att den kokats. För att göra massan ljusare 

blandas den med syrgas och får då en ljusbrun eller gul färg. Massan tvättas sedan 

ytterligare en gång.  

Blekning 

När massan kommer till blekeriet innehåller den fortfarande 2-3 % lignin vilket håller 

ihop fibrerna. Detta gör att färgen på massan inte är helt vit. Det återstående ligninet 

tas bort med hjälp av olika kemikalier, bland annat syrgas, väteperoxid och 

klordioxid. Kemikalierna blandas med massan i flera steg beroende på vilken ljushet 

kunden önskar på produkten. Efter genomförd blekning tvättas massan återigen. 

Torkning  

På Skutskärs Bruk finns två torkmaskiner som torkar fluffmassa; TM8 och TM9. De 

skiljer sig i storlek och ålder, TM8 är både större och nyare än TM9. Egenskaper hos 

respektive torkmaskin är enligt följande: 

Tabell 2. Tabell över torkmaskinerna på Skutskärs Bruk som torkar fluffmassa (Källa: 

Företagsmaterial). 

 TM8 TM9 

Bredd  4,2 m  3,6 m 

Maximal hastighet  150 m/min 78 m/min 

Maximal produktion 588 ton/dygn 330 ton/dygn 
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Torkmaskinerna är uppbyggda på samma sätt och med liknande komponenter. Med 

hjälp av en förenklad bild (figur 5) beskrivs nedan en torkmaskin och stegen som sker 

i denna. 

Figur 5. Förklaring av torkmaskinerna och partierna de är uppdelade i (Källa: Företagsmaterial. 

Omarbetad version).  

Utmatning Massan som kommer från blekningsprocessen och som i detta 

stadium nästan enbart består av vatten matas ut på viran* i 

torkmaskinen via inloppslådan*.  

Viraparti Första delen på torkmaskinen där vätska sugs bort genom viran 

underifrån med hjälp av vakuum. 

Pressparti* Delen i torkmaskinen där massan pressas mellan cylindrar. En filt 

mellan cylindrarna och massan tar bort vätska ovan- och underifrån. 

Torkskåp* Delen i torkmaskinen där torkning av massan sker med hjälp av het 

luft. 

Mätramen* Mätramen rör sig kontinuerligt fram och tillbaka över massan och 

mäter dess kvalitet innan den rullas upp på tambour*. Mätvärdena 

registreras i Optivision* där operatören för rullmaskinen* kan se 

rullarnas* färgkod; grön = godkänd rulle, gul = icke godkänd rulle. 

Egenskaper som mäts är: 

 Torrvikt 

 Ytvikt 

 Fukt 

 Utloppsdifferens 

 

 Hastighet 

 Ljushet 

 Densitet  

 

Pope*  Sista delen i torkmaskinen där upprullning av tambour sker. 
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När en tambour är färdig sker tambourskifte utan att processen stannas. Med hjälp av 

en lina skärs massan av och börjar lindas upp på ett nytt tambourjärn* som är placerat 

ovanför det föregående. Den nya tambouren flyttas automatiskt ner efter att den 

färdigproducerade tambouren lyfts undan med en travers som styrs av 

torkmaskinföraren. Maskinföraren skär ut en provbit av den färdiga tambouren. Denna 

provbit lämnas till laboratoriet som testar om massans kvalitet är inom 

kravspecifikationen för den önskade kvaliteten. Testet tar cirka 15 minuter att 

färdigställa. Det som kontrolleras är massans ljushet, renhet och sprängindex
10

. 

Mätvärdena registreras i Optivision och gäller för den tambour provbiten tagits ifrån. 

Om mätvärden hamnar utanför kravspecifikationens gränser kan tambouren ändå bli 

upprullad i rullmaskinen. Rullarna får då utskottsetiketter och hanteras därefter (se 

avsnitt 5.1.3).  

Torkmaskinföraren meddelas om resultatet från laboratoriet och gör då justeringar för 

att rätta till felet. En gång per skift mäts även pH-koncentration och fukt. Mätvärdet 

för fukthalten jämförs med mätramens värde för att kontrollera att mätramen är rätt 

kalibrerad. En felkalibrerad mätram kan orsaka stora mängder utskott eftersom den då 

visar felaktiga mätvärden. Detta skedde under fallstudiens tid. Det bevittnades och 

hörde talas om stor mängd massa som var tvungen att klassas som utskott på grund av 

denna anledning.  

Rullmaskin och Emballering 

Till respektive torkmaskin finns en rullmaskin som rullar om tambourerna till mindre 

rullar. Tambouren placeras i rullmaskinen där den bearbetas efter 

kvalitetsgodkännande från laboratoriepersonal. Avståndet mellan knivarna och 

rullarnas längd ställs in av operatörerna enligt körplaneringen som visas i Optivision. 

När det första setet* är färdigt stannas rullmaskinen, rullarna rullas undan, nya hylsor* 

placeras i rullmaskinen och det andra setet påbörjas. På de färdigställda rullarna fäster 

operatörerna en individetikett* i den ordning som etiketterna skrivits ut. 

Etikettmaskinen är kopplad till Optivision och matar ut individetiketter som bland 

annat visar kvalitet, tambour-, set- och rullnummer samt en streckkod. Detta görs för 

att det ska vara möjligt att spåra varje enskild individ*. Etiketterna är relativt små och 

                                                 

10
 Sprängindex: massans hårdhet, hur högt tryck massan klarar innan den brister. 
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det är även siffrorna på dessa. Rullar förs ihop och staplas efter att en rondell* tejpats 

fast på kanten på de rullar som ska placeras överst respektive underst i stapeln. Det är 

kundens önskemål som avgör hur många rullar som ska utgöra ett paket*. Därefter 

skickas rullstapeln på rullbana till en våg där varje rulle scannas av manuellt samtidigt 

som dess vikt registreras. Sedan skickas stapeln vidare till emballeringen där den 

lindas in i plast. Scanningsinformationen skickas automatiskt till etikettmaskinen som 

är placerad efter emballeringen där leveransetikett* skrivs ut. Denna utskrift tar cirka 

10 sekunder. Paketet som nu skapats märks per automatik med tillhörande 

leveransetikett. Vid denna maskin kontrollerar operatörerna att etiketteringen skett 

korrekt; att paketets etikett stämmer överens med rullarnas. Vid denna station står 

operatören på ena sidan av rullarna och etiketterna sitter på andra sidan. Operatörerna 

kan därför inte se om etikett saknas eller ej och om så är fallet får nästkommande rulle 

istället föregående rulles etikett. Problemet med felmärkta paket fortlöper då tills 

någon upptäcker detta. För att idag kunna kontrollera etiketterna behöver de gå runt 

hela rullbanan, en sträcka på cirka 25 meter, och titta genom ett galler som skiljer 

operatör och paket åt. 

Utförda intervjuer och iakttagelser i produktionen indikerar att ju tidigare i 

torkavdelningen personalen arbetar desto bättre verkar de tycka att 

utskottshanteringen fungerar.  

Färdigvarulager (FVL) 

Efter leveransetiketteringen transporteras paketen med rullbana till lagret som ligger 

på Stora Ensos område. Lagret styrs sedan 2010 av Skutskärs Hamn och Logistik 

(SHL). Företaget arbetar i samma system som Skutskärs Bruk; Optivision. Truckar 

plockar av paketen parvis i bredd från rullbanan. Truckföraren får i sin dator upp var 

rullarna ska placeras. Sedan transporteras paketen till lagringsfacket. Truckföraren 

registrerar då att paketet levererats till förbestämt lagringsfack. Vid studiens början 

var truckarna som hanterar fluffrullarna manuellt styrda. Under studiens senare skede 

förekom testning av automatiska truckar vilka inom en snar framtid planeras ersätta de 

manuella.  
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Transport till kund 

De sålda paketen skickas till kunderna via tåg, lastbil eller båt. Innan paketen lastas på 

transportmedlet scannas leveransetiketterna som därmed registreras som skickad.  

5.1.2 Rapportering och återkoppling  

Skutskärs Bruk beräknar effektivitet, men enligt respondenter från 

produktionsavdelningen är detta inte något de får ta del av. Sammanställning av de 

förluster som finns vid tillverkning av fluffmassa finns i rapportsystemet FabInfo*. 

Enligt respondenter och egna studier av systemet är presentationen i detta system 

otydlig. Det är svårt att se summeringar av olika orsaker till utskott i systemet. I figur 

6 visas ett exempel på detta. 

 

Figur 6. Flufförluster som uppstått under en vald tidsperiod (Källa: FabInfo). 

Återkopplingen till personalen varierar beroende på deras arbetsuppgifter. Varje 

enskilt skiftlag har informationsmöte var sjätte vecka med personalansvarig. Ibland 

närvarar även produktionschef och/eller skiftingenjören. På mötet behandlas bland 

annat vad som hänt i produktionen den senaste tiden, till exempel om det skett något 
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större reparationsarbete eller liknande. Enligt respondenter får de ingen återkoppling 

gällande utskott. 

Personalen i laboratoriet får höra om och se rapporter om kvalitetsförluster på olika 

möten; informationsmöte som inträffar var sjätte vecka, skiftlagsträff en gång per 

månad med personalansvarig samt sporadiska möten som laborationspersonal håller. 

Personalen kan även se statistik på ljushetsmätningar i systemen i laboratoriet. 

Truckförarna får enligt en respondent ingen återkoppling gällande utskott.  

5.1.3 Produktionsförluster och utskottshantering 

Utskott i torkmaskinen 

Maskinförarna för torkmaskinerna har en loggbok där de kan fylla i sina 

produktionsförluster. De fyller även i orsak till utskott samt vilken kvalitet detta 

gällde i Optivision efter erhållen rapport från laboratoriet. För att undvika kostsamma 

stopp- och starttider kan operatören välja att köra maskinen med en lägre hastighet än 

den maximala. I sådana fall registrerar operatören orsaken till detta. En vanlig orsak 

till att hastigheten sänks är att det av någon anledning råder massabrist. Maskinföraren 

saktar då ner maskinen så att massatornet hinner fyllas på.  

Gula rullar* 

De kvalitetsbrister som mätramen uppmäter hos massan registreras automatiskt i 

Optivision. I systemet visas det var i tambouren bristerna finns, vilka kan finnas på 

flera ställen i en tambour. Dessa visas med gul färg i systemet och uppmärksammas 

sedan av operatörerna vid rullmaskinen. Operatörerna får upp en bild över setet som 

närmast ska köras. Bilden kan förenklat se ut som exemplet nedan. 

GRÖN GUL GRÖN GRÖN GRÖN 

Figur 7. 1 set, 5 rullar. 

Etikettmaskinen som är kopplad till Optivision skriver automatiskt ut utskottsetiketter 

till de gula rullarna. Utskottsetiketterna ersätter i dessa fall individetiketten. 

Utskottsrullarna skickas inte till emballeringen utan ställs undan i väntan på 

registrering och nermalning* alternativt registreras och mals ner direkt om tid finns. 

Det sker automatiskt en registrering av utskottsorsak i systemet på dessa rullar, 
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operatörerna måste dock scanna av etiketten på respektive rulle och makulera dessa i 

datorn då nermalning sker. I och med detta blir massan borttagen från systemet. Denna 

scanning görs dock ej alltid, massan mals ibland ner utan att ha makulerats från 

systemet. Detta resulterar i att systemsaldo och verkligt massasaldo inte stämmer 

överens.  

Utskott i rullmaskinen 

Det uppstår även utskott i och med arbetet i rullmaskinen. Bedömning om vad som är 

utskott eller ej görs av emballeraren, exempelvis klassas rullar som är kupiga eller 

ihopsittande* som utskott. Massa på tambourjärnet som inte kan utnyttjas till rullar 

går till utskottssystemet*. Denna massa utgörs av förluster som uppstår när setbredden 

är mindre än tambourbredden samt av längdförluster* då den sista massan på 

tambouren inte kan användas. Att setbredden skiljer sig mycket från tambourbredden 

är ovanligt vilket innebär att det nästan aldrig sker marknadstrim* i rullmaskinerna.  

De rullarna som godkänns går vidare till emballering. De rullar som på grund av 

problem vid rullmaskinen klassas ner till utskott har dock redan tidigare tilldelats en 

individetikett av systemet som visar att massan är prima*. Detta sker på grund av att 

utskottsorsaken har uppstått efter att etiketterna har tilldelats respektive rulle. 

Operatörerna ska sedan scanna dessa rullars etiketter, välja orsak till utskott och 

makulera dem. Därefter ska massan malas ner. Utskottsorsaker som operatörerna kan 

välja bland är: 

 Ihopsittande 

 Kupiga 

 Avbrott  

 Densitet 

 Fukt 

 Tjocklek 

 Ytvikt 

 Botton  

 Övrigt 

Denna registrering sker inte heller alltid före nermalning av massa vilket även det 

resulterar i ovannämnda saldoproblem. Det händer även att streckkoderna är oläsliga 

och då mals massan ner utan registrering. Ibland sätter operatörerna inte på etiketter 

på rullar som de ser är utskott utan för bara undan dem för att arbetet ska gå fortare. 

Under ett besök på torkavdelningen iakttogs en hög med individetiketter vid datorn 
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där utskottsregistreringen sker. En operatör förklarade att detta inte var ovanligt, de 

brukar riva av etiketterna från rullarna och mala ner tillhörande massa. Etiketterna 

samlas i en hög och när tid finns scannas dessa och makuleras ur systemet. Då 

utskottsorsaken inte är visuell, det vill säga om rullarna inte är till exempel kupade* 

eller ihopsittande alternativt märkta med tuschpenna, vet operatörerna ofta vid detta 

tillfälle inte längre vad som orsakat utskottet. I dessa fall väljs kategorin ”Övrigt”. 

Ibland händer det även att denna hög med etiketter inte alls makuleras ur systemet. 

 I systemen har det noterats att utskottskategorin ”Övrigt” används i stor utsträckning 

och detta har bekräftats av de samtal vi haft med personalen på 

torkmaskinsavdelningen. Flera respondenter har uttryckt att ”Övrigt” är enklast att 

välja. I bilaga 2 visas hur utskott fördelat på olika kategorier sett ut under de fyra 

första månaderna av år 2011. 

Orsaker till att registreringar inte alltid görs 

Orsaken till att registrering och makuleringen inte alltid sker är enligt intervjuer med 

operatörerna tidsbrist, lathet samt att det känns besvärligt att göra det. En av de 

intervjuade nämnde att det hade varit bättre att ha en heltidsanställd som endast skulle 

ha ansvar för registrering och nermalning av utskott. På detta sätt ansåg denne att 

företaget skulle få mer korrekta siffror över utskotten. Denna anställning har varit på 

tal i flera år men inget har hittills hänt och den intervjuade ansåg att företaget istället 

fokuserar på att skära ner på personalstyrkan. Det har även framkommit att det funnits 

ett projekt om utskottshantering men enligt en respondent verkar detta ha runnit ut i 

sanden. Projektet gällde bland annat planer på att införskaffa handscanners till 

personalen vid rullmaskinerna. Det har enligt respondenten gått över ett år och inga 

handscanners har setts till. Med dessa skulle de direkt kunna registrera utskott vid 

upptäckt av sådant, till exempel en kupad rulle. Detta hade enligt den intervjuade 

underlättat väldigt mycket i utskottshanteringen.  

Vanligt förekommande utskottsorsaker i produktionen 

Av de intervjuade bland personalen svarar de flesta att ihopsittande rullar och kupade 

rullar är de mest förekommande orsakerna till utskott i rullmaskinen. Dock kan det 

enligt respondenter vara kvalitetsproblem som till exempel fukthalt som orsakar mest 

utskott vikmässigt räknat.  
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Vid byte av tillverkningsorder kan prima rullar bli utskott på grund av att det till 

exempel finns tre rullar över, som ska packas fyra och fyra. Dessa rullar kan inte 

kombineras med rullar från någon annan tillverkningsorder trots att det är samma 

kvalitet och går därför till nermalning trots att de är prima.  

Etikettproblem 

Vid intervjuer med personal framkom det att många har svårt att se siffrorna på 

individetiketterna och kan därför inte heller se om fel har uppstått, exempelvis att 

rullarnas nummer inte stämmer överens med paketets. Siffrorna har en gång tidigare 

förstorats efter påtryckningar av personalen, dock skulle de enligt respondenterna 

behöva förstoras ytterligare. 

En intervjuad operatör har gett förslag om att det skulle placeras en spegel vid 

maskinen så att operatörerna kan se om etikett finns eller inte utan att behöva gå runt 

hela rullbanan. Detta har dock inte gjorts. Följande fotografi visar hur det ser ut där 

operatörerna kontrollerar etiketterna. 

Figur 8. Bilden visar emballering, etikettmaskin och platsen där etiketterna kontrolleras. 

Emballering Etikettmaskin 

Galler 
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Det är även svårt att se siffrorna igenom det galler som finns vid kontrollplatsen, en 

respondent tyckte att detta skulle ersättas med plexiglas. Enligt respondenter görs inte 

kontrollen av etiketterna för varje paket vilket ibland resulterar i att felmärkta paket 

skickas till lagret. Det händer även att leveransetiketten hamnar ovanpå en 

individetikett vilket gör det omöjligt att kontrollera överensstämmelsen. 

Etikettmaskinen fungerar inte heller alltid som den ska. Det iakttogs under ett besök i 

produktionen att den skrev ut blanka etiketter. Operatörerna fick då manuellt trycka på 

en utskriftsknapp för att efter flera försök få ut en etikett. Ibland händer det att denna 

etikettmaskin märker två paket med identiska etiketter vilket kan orsaka stora 

problem. Programmet i maskinen är inställt så att den ska fästa en etikett på 

kommande rulle, det finns ingen funktion som säger till om det är fel rulle som 

kommer. När det blir otakt i etikettmaskinen kan många rullar bli felmärkta om 

personalen inte upptäcker felet i tid.  

Vid felmärkta paket finns det i lagret möjlighet att skriva ut nya leveransetiketter och 

på så sätt märka om paketen. När truckföraren hämtar paket på rullbanan finns det inte 

någon funktion som säger till om paket med identisk etikett redan finns i lagret. 

Problemet upptäcks först när paketen scannas vid lastningen inför transport. Då visar 

systemet att det paketet som scannas in sist av de dubbelmarkerade redan är levererat. 

Paketet ställs då undan av truckförare. Om detta paket är det som från början var 

korrekt märkt kan inte en ny etikett skrivas ut för denna. Den skulle i så fall inte 

kunna spåras korrekt. I dessa fall mals rullarna ner trots att de är prima. Om paketet 

istället är det paket som har blivit felmärkt kan individetiketterna scannas av och en 

ny leveransetikett som tillhör dessa rullar skrivas ut. Detta paket kan då skickas till 

kunden. 

Utskott i lagret 

Även i lagret kan händelser ske som orsakar att massa måste klassas ner till utskott. 

Paketen kan till exempel vara felpaketerade eller bli sönderkörda av truckar. Enligt 

respondent från SHL är det etikettproblemet, då två paket får identiska etiketter, som 

orsakar mest störningar i lagret. Om ett paket går sönder i lagret på grund av 

felhantering, till exempel körs sönder av truck, förs det till en avställningsplats för 
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utskott. Ingen registrering av detta skedde innan underhållsstoppet
11

 i systemet förrän 

massan maldes ner i giljotinen*. Denna rutin ändrades dock efter stoppet till att 

massan tas bort ur lagersaldot då den ställs undan. Vid senare tillfälle när massan mals 

ner sker en registrering även av detta. Enligt samtal med lagerpersonal har de blivit 

lovade handscanners av Skutskärs Bruk så att de direkt vid behov ska kunna registrera 

utskott. De har dock inte sett till dessa trots påminnelser. 

Om en rulle i ett paket skadas finns idag ingen möjlighet till ompaketering av 

resterande rullar.  Istället måste hela paketet malas ner. Det skulle enligt lagerpersonal 

gå att skapa utrymme till en ompackningsmaskin, men då skulle det även krävas extra 

resurser till detta. Vid mindre emballeringsskador som uppstått vid sönderkörning kan 

lagerpersonalen plasta om paketen med emballeringsroboten som finns i lagret. Om 

emballeringsskadan däremot har uppstått innan paketet hanterats av lagerpersonalen 

plastas paketet om i lagret mot betalning av Stora Enso.  

Skutskärs Hamn och Logistik blir ersättningsskyldiga till Stora Enso för produkter de 

förstört som ej går att laga. Dessa paket upptäcks antingen av personalen i lagret eller 

av Stora Ensos personal som gör veckovisa kontroller i lagret. 

Stort utskottslager 

Idag upptas cirka 12-13 fack i lagret av utskott som orsakats av antingen Skutskärs 

Bruk eller SHL. Detta är enligt en respondent för mycket, önskvärt vore två fack för 

detta ändamål. Vid intervjuer med personal från både Skutskärs Hamn och Logistik 

och Skutskärs Bruk framkom att massa kan bli stående väldigt länge på denna 

avställningsplats för utskott. Den äldsta massan som under fallstudien stod där var 

omkring två år gammal. Det är personalen på Skutskärs Bruk som ansvar för 

nermalningen av utskottet i lagret. Vid samtal med lagerpersonalen framkom att de 

som ska mala ner utskott från lagret ofta ”rycks bort” från uppgiften, lagrets utskott 

prioriteras inte. Enligt respondenter på torkavdelningen är det utskottet på 

produktionsgolvet som måste prioriteras eftersom golvet inte får vara belamrat med 

onödigt material. De hinner sällan ta hand om utskottet som står i lagret.  

                                                 

11
 Underhållsstoppet: under cirka en och en halv vecka av examensarbetet genomfördes ett större 

underhållsstopp på Skutskärs Bruk. 
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5.1.4 Övrigt 

Samtal med personal från båda företagen indikerar att det råder ett ”vi och dem”-

tänkande mellan Stora Enso- och SHL-personalen. Det finns indikationer på att 

outsourcingen av lageravdelningen har påverkat stämningen mellan dessa parter, trots 

att många av SHL-personalen tidigare var anställda på Skutskärs Bruk. Det har under 

studien noterats att de två företagen, som tidigare var två avdelningarna, har börjat 

ställa andra krav på varandra nu när de ansvarar för varsin ekonomi. Det finns 

indikationer på att det har uppstått friktion mellan dessa. Respondenter bland SHL-

personalen upplever att de förväntas reparera felen som uppstått på grund av Stora 

Ensos misstag. Respondenter från Stora Ensos personal upplever däremot en bristande 

samarbetsförmåga hos SHL-personalen.  

Det finns indikationer på att det även råder ett ”vi och dem”-tänkande mellan 

avdelningarna på Skutskärs Bruk. Respondenter har uttryckt att de som inte arbetar 

med samma processer som respondenterna själva inte förstår deras situation och inte 

heller uppskattar deras arbete. 

En förlagslåda har nyligen återtagits i bruk där personalen kan lämna förslag. Det är 

sedan en förslagsgrupp som beslutar om vilka förslag som går vidare och 

implementeras. Om förslagen resulterar i att bruket sparar pengar belönas 

förslagslämnaren med en bonus.  

Skutskärs Bruk har årligen planerade stopp för underhållsarbete. Ett större stopp 

skedde under tiden som detta examensarbete genomfördes. 

Skutskärs Bruk arbetar mycket med säkerheten och har en vision om noll olyckor. När 

en olycka skett utreder de denna genom att använda 5 Varför för att hitta 

grundorsaken till denna och därmed även kunna åtgärda den. På detta sätt förhindrar 

de i stor utsträckning att liknande olyckor händer i framtiden.  
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5.2 Benchmarking 

Benchmarking har genomförts på tre olika företag; Stora Enso Skoghalls Bruk, Stora 

Enso Fors Bruk och Korsnäs i Gävle. Alla dessa tre enheter är producenter av kartong 

och deras produktioner påminner om varandra. Gemensamt för de tre företagen är att 

de räknar eller ska börja räkna med TAK (benämns av en del företag som THK). De 

har alla varje år planerade underhållsstopp samt system för hantering av kasserat 

material. Detta system tar hand om detta material och för tillbaka det till processen.  

5.2.1 Benchmarking på Stora Enso Skoghalls Bruk 

Skoghalls Bruk är en kartongtillverkare som främst tillverkar kartong till 

förpackningar innehållande vätska. De tillverkar barrmassa* och mekanisk massa* 

men köper in den lövmassa* de behöver. Företaget producerar 735 000 ton/år. 

Skoghalls Bruk har två kartongmaskiner som påminner om de maskiner på Skutskärs 

Bruk som torkar fluffmassan. Både kartongmaskinerna och torkmaskinerna består av 

ett viraparti, ett pressparti och ett torkparti som följs av rullmaskiner. Det finns även 

liknande förluster på dessa maskiner, till exempel längdförluster för att det har 

överproducerats och sista längden på tambouren inte används.  

Effektivitet 

Internt räknar Skoghalls Bruk med T * A * K för att få fram sin totala effektivitet. 

Stora Enso-koncernen har en standard som innebär att de räknar enligt T * K och detta 

är vad Skoghalls Bruk externt rapporterar efter. Eftersom företagen inom Stora Enso 

gör effektivitetsmätningar på olika sätt är det svårt att jämföra deras externa rapporter.  

Skoghalls Bruk är noga med att koda alla effektivitetsnedsättningar så att de kan se 

orsaker till förlusterna. Huvudorsaker till utskott på Skoghalls Bruk är: 

 Marknadstrim som uppstår när hela tambourbredden inte kan utnyttjas. 

 Inkörningskvalitet som bildas vid uppstart efter stopp. 

 Kvalitetsomställning*. 

 Längdförluster i form av överproduktion på tambour och skiftningsveck*. 

På bruket i Skoghall finns en omrullningsmaskin där kartong som blivit snedrullad 

kan rullas om. 
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Interna system 

Skoghalls Bruk använder sig av Paperline som MES*. Detta program består av en 

mängd delprogram där operatörerna registrerar in bland annat orsaker till utskott. 

På Skoghalls Bruk används rapporthanteringssystemet RAPS. Detta system hämtar 

data från databasen och skapar rapporter. I systemet visas effektivitetsuträkningar och 

orsaker till förluster som uppstått. Skoghalls Bruk har flertalet koder för registrering 

av utskott.  

Lean 

Skoghalls Bruk har börjat med 5S på vissa avdelningar. 

5.2.2 Benchmarking på Stora Enso Fors Bruk  

Fors anläggning är lik Skoghalls då de båda producerar kartonger. Fors Bruk skiljer 

sig dock från Skoghalls Bruk då de även har en efterbearbetningsanläggning 

(arkningsanläggning) samt att de inte tillverkar någon egen kemisk massa. Bruket 

producerar 400 000 ton/år inom tre olika områden; cigarettkartonger, 

allmänförpackningar och grafiska kartonger. De har två kartongmaskiner som även de 

påminner om Skutskärs Bruks torkmaskiner då de är uppbyggda av ett viraparti, ett 

pressparti och ett torkparti. Marknaden för massa skiljer sig från kartongmarknaden då 

massamarknaden är mer ojämn och har högre toppar och djupare dalar. 

Effektivitet 

Fors Bruk räknar effektiviteten genom beräkning av T * K likt Stora Ensos standard, 

men de har börjat införa T * A * K under detta år. De ska under 2011 införa den nya 

beräkningen helt och hållet.  

Vid kvalitetsförluster skiljer sig Fors och Skutskärs Bruk åt då Fors Bruk endast kan 

återanvända utskott vid tillverkning av mekanisk massa. Utskott blir alltså en 

ytterligare ekonomisk förlust då ny massa behöver köpas in till kartongens ytskikt. Ett 

exempel på utskott som sänker Fors Bruks kvalitetsgrad är den så kallade 

marknadsförlusten* som beror på att de inte kan utnyttja all bredd på tambourerna.  
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Huvudorsaker till utskott vid Fors Bruk är: 

 Trimförluster* när kanten på tambouren skärs till i rullmaskinen. 

 Längdförlust då för mycket kartong rullats upp på tambouren. 

 Omställning vid kvalitetsbyte. 

Fors Bruk har möjlighet att rulla om rullar som kommit snett eller liknande.  

Interna system 

Fors Bruk använder sig av ett MES från ABB. I detta system kan de få fram rapporter 

för till exempel olika effektivitetsnedsättningar. I brukssystemet kan de i Fors 

registrera orsak och underorsak till utskott.  

Då Fors Bruk inte kan få fram all information de önskar i sitt brukssystem använder 

de istället Excel till många beräkningar. Ett önskemål, och eventuell framtida plan, 

var att göra ett mer användarvänligt system. Detta skulle använda bruksdata för 

effektiva mätningar i så stor utsträckning som möjligt samt vara bättre anpassat till 

verksamheten. 

Lean 

Fors Bruk är på väg att införa Lean, de har börjat arbeta med 5S på vissa avdelningar. 

De började med 5S på efterbehandlingen när de skulle bli hygiencertifierade och 

kraven på avdelningen ökade. Denna avdelning har kommet en bra bit på väg och 

många förbättringar har upplevts. En fördel som nämns är mer ordning och reda. Fors 

Bruk har planer på att införa 5S även på andra avdelningar.  

5.2.3 Benchmarking på Korsnäs i Gävle 

Företaget Korsnäs har produktion i Gävle, Frövi och Rockhammar. I Gävle har de ett 

pappers- och kartongbruk där det tillverkas vätskekartonger, papperskassar, 

förpackningar till bönor med mera. På Korsnäs i Gävle finns tre pappersmaskiner som 

även de påminner om torkmaskiner då de består av ett viraparti, ett pressparti och ett 

torkparti. Detta företag är direkta konkurrenter till Stora Enso Skoghalls Bruk. 
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Effektivitet 

Korsnäs i Gävle använder sig av THK vid effektivitetsmätningar. Korsnäs jobbar 

mycket med THK och de anser att de har en bra mätning och uppföljning. I 

produktionen sitter skärmar som visar effektiviteten i realtid och effektiviteten mäts 

ända ner på skiftlagsnivå. En ambition är att de i framtiden ska kunna utnyttja detta 

mer och lära av de ”bästa skiften” för att förbättra alla skift. I allmänhet anser de att de 

är effektiva men det har inte alltid varit så. Nuförtiden har de lägre bemanning och 

kan låna folk mellan avdelningar vid kris. De jobbar även mer med visualisering bland 

annat genom att de visar effektiviteten för de som jobbar ”på golvet”. 

Produkter som inte uppfyller kundernas uppställda krav enligt labbdata och ytkameror 

registreras av en teamchef som utskott, detta är alltså inget som operatörerna själva 

gör. De har en god uppföljning av kvalitetsförluster och använder sig av en metod där 

de förbättrar den del av förlusterna som orsakar störst kostnader, alltså ett paretotänk.  

Utskott klyvs i giljotiner som för det till ett utskottssystem. Från utskottssystemet förs 

det tillbaka till produktionen. De kan även sälja utskott men det är bättre att använda 

det i processen igen eftersom det är dyrt att köpa in råvara. Korsnäs tar inte in 

returpapper eller utskott från andra ställen i produktionen. Om något mindre fel 

uppstår i lagret kan de packa upp rullen, rulla av en bit och sen packa om det istället 

för att mala ner hela rullen. 

Huvudorsaker till utskott på Korsnäs i Gävle är: 

 Defekter i kartongen. 

 Marknadstrim då hela tambourbredden sällan utnyttjas. 

 Omställningar vid byte av kvalitet. 

Lean 

Korsnäs anställda har ett djupt kvalitetstänk och stor ansvarskänsla. Det har använt sig 

av något som kallas för kvalitetskedjan, som har samma tänk som Lean. Nu jobbar de 

med KOM (Korsnäs Operativa Målstyrning) som även det liknar Lean. Till hösten ska 

de börja med detta operativt men de förbereder sig redan nu organisatoriskt. De anser 

att det är viktigt att involvera operatörerna. 
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Övrigt 

Korsnäs i Gävle genomför benchmarking internt med sin produktionsenhet i Frövi. 

Genom konsultföretaget Pöyry kan de även få information om hur de står sig mot 

andra liknande företag. De får dock inte veta vilka de andra företagen är och vilka som 

är bäst av alla dessa. 
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6. Analysmodell  

I detta kapitel redovisas en modell för förbättring av produktionsekonomi inom 

pappers- och massaindustrin. Modellen har sin grund i den teoretiska referensramen 

och delar av denna tas upp igen i detta kapitel. 

6.1 Framtagning av analysmodell 

En analysmodell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och 

massaindustrin har skapats. Modellen bygger på teori och har inspirerats av de 

intervjuer och iakttagelser som genomförts på de fyra besökta företagen. I denna 

modell innefattar begreppet produktionsekonomi att producera produkter på ett 

ekonomiskt effektivt sätt. Den del som Olhager (2000) inkluderar i begreppet 

produktionsekonomi gällande att producera rätt produkter faller utanför denna modell. 

Modellen är avsedd att användas till de avslutande processerna inom pappers- och 

massaindustrin, från torkning till lagring. Användning av modellen sker genom att ett 

fall analyseras utifrån de olika områdena i modellen. Genom att kartlägga processer 

och ta fram en bild av nuläget inom varje område kan företaget få förståelse för hur 

deras verksamhet ser ut idag och utifrån detta lättare finna förbättringsområden. 

Oskarsson et al. (2006) poängterar nämligen vikten av att ha förståelse för 

verksamheten och hur nuläget ser ut för att kunna fatta rätt beslut och genomföra en 

bra förändring. Genom tillämpning av modellen kan brister upptäckas och 

förbättringsförslag tas fram för att i förlängningen skapa en bättre 

produktionsekonomi.  

En stor del av de områden som omfattas i modellen ingår i begreppet Lean.  
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6.2 Beskrivning av modellen  

Figur 9. Analysmodell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin. 

Analysmodellen är uppdelad i sex olika områden som är viktiga för en god 

produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin. Speciellt viktiga områden för 

just denna industri är Utrustning och säkerhet samt Mätningar och rapportering.  

Modellens sex områden beskrivs nedan: 

Organisation 

Området handlar om att se på hur arbetet inom organisationen ser ut. För att skapa en 

delaktig personal bör ledningen enligt Imai (1986) visa sitt engagemang och sin 

uppskattning för personalen. Även Liker (2009) pekar på vikten av att använda sina 

anställdas idéer vid förbättringsarbeten med mera och menar att det är slöseri att inte 

göra detta. Holweg (2007) nämner att en viktig del inom Lean är aktivt lärande. 

Utveckling av människor är enligt Liker och Meier (2007) så viktigt inom Lean att sex 

av de 14 principerna handlar om just detta. 
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Utrustning och säkerhet 

Processindustrier karaktäriseras av att stopp i produktionen ofta är väldigt kostsamma 

(Hagberg & Henriksson, 1994a). Därför bör företagen se till att alltid ha råmaterial 

tillgängligt (Olhager, 2000) samt att ha korta omställningstider i maskinerna (Fransoo 

& Rutten, 1993; Hagberg & Henriksson, 1994a; Olhager, 2000). Olhager (2000) 

betonar även betydelsen av maskinunderhåll för processtillgängligheten inom 

processindustrin. Pappers- och massaindustrin i synnerhet är riskfylld då personer som 

arbetar inom produktionen utsätts för många farliga kemikalier (Lee et al., 2002). Vid 

uppstådda problem kan 5 Varför användas, enligt Ohno (1988) är detta en metod för 

att komma åt rotorsaken. Genom att fråga sig 5 gånger varför något problem uppstår 

är det lättare att komma åt grundorsaken till problemet.  

Kassationer 

Eftersom kasserat material enligt Oskarsson et al. (2006) binder kapital kan en ”god” 

hantering av detta vara mycket positivt för ekonomin. Detta är extra viktigt mot slutet 

av produktionsprocessen där den högsta kapitalbindningen nås (Olhager, 2000). Vid 

en omarbetning tas maskintid upp av samma material som redan tidigare blivit 

bearbetat vilket är en av de slöserier som bland annat Ohno (1988) tar upp. Det icke-

värdeskapande arbetet i en process kan enligt Sörqvist (2004) bli synligt genom 

identifiering av kvalitetsbristkostnaderna. Dessa kostnader bör alla företag arbeta med 

att reducera eftersom de ofta utgör en stor del av företags totala kostnader (Giakatis et 

al., 2001).  

Rutiner  

Under området rutiner ingår följande faktorer: 

 Ordning och reda  

Vid diskussioner om ordning och reda kommer ofta 5S på tal och avsikten 

med 5S är enligt Sörqvist (2004) att skapa just ordning och reda. 5S är enligt 

Seddon (2007) ett sätt att involvera medarbetarna för att bibehålla en ren, 

effektiv och säker arbetsplats. Det kan även enligt författaren underlätta arbete 

med att eliminera slöserier. 
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 Enkelhet 

Enkla rutiner är att föredra och enligt Imai (1986) bör de vara framtagna med 

hjälp av dem som ska arbeta efter dem. Författaren pekar även på att de 

förbättringar som införs ska jobbas in för att bli en självklar del av arbetet. 

Onödiga arbetsmoment är en av Toyotas framtagna slöserier (Liker, 2009; 

Melton, 2005; Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003). Om rutiner förenklas 

kan onödigt arbete minskas. 

 Visuell styrning 

En metod inom Lean för att mäta och styra arbete är genom visuell styrning 

(Melton, 2005). Detta är något som enligt Liker (2005) kan leda till ökad 

produktivitet, minskade kostnader och kvalitetssäkring i och med att produkter 

med brister lättare upptäcks. En av de 14 principerna inom Toyota Production 

System (TPS) handlar om att det genom visuell styrning går att se till att inga 

problem förblir dolda (Liker, 2009). 

 Ständiga förbättringar  

Eftersom samtliga företag har problem av något slag finns det alltid ett behov 

av att förbättra en verksamhet. Imai (1986) poängterar vikten av att företag är 

medvetna om detta. Kaizen är ett sätt att arbeta med förbättringar som 

involverar alla och enligt Meland och Meland (2006) skapar det även ett 

positivt arbetsklimat. Författarna understryker att detta arbete ska drivas 

underifrån men ledas uppifrån. Det är mer troligt att personalen följer nya 

arbetssätt om de varit med att införa dessa (Imai, 1986).  

Mätningar och rapportering 

För att det i ett företag ska gå att fatta rätt beslut är det viktigt att besluten utgår från 

korrekta mätningar som presenteras på ett rättvisande sätt och att dessa beslut sedan 

följs upp. Därför har denna kategori delats in i dessa underrubriker: 

 Effektivitetsmätning 

För att kunna bedöma utfallet av en förändring krävs enligt Liker (2003) att det 

finns möjlighet att jämföra arbetet efter förändringen mot hur det var innan. 

Ett sätt att mäta effektivitet är att beräkna TAK-värde (THK-värde). Att se på 
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tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet är ett sätt att få 

fram den totala effektiviteten (Hagberg & Henriksson, 1994a). Det är även 

viktigt att mätningarna håller god kvalitet för att de ska kunna utgöra underlag 

för viktiga beslut (Elg et al., 2007; Sörqvist, 2004). 

 Saldoriktighet 

Korrekta lagersaldon är avgörande för att kunna driva en effektiv organisation 

(Wild, 2004). Utan dessa försvåras företagets förmåga att tillfredsställa 

konsumenter till lägsta möjliga kostnad (Kang & Gershwin, 2005). Wild 

(2004) poängterar att systemet som används för att spåra material bör vara 

utformat så att det är lättare att använda systemet än att undvika det. 

 Presentation av data 

Elg et al. (2007) menar att det är av stor vikt att mätetalen representerar den 

avsedda verksamheten. Författarna anser även att det är viktigt att 

presentationer av data är utformade på ett bra sätt då de annars skulle kunna 

orsaka feltolkningar. God kvalitet på data innebär att den är tillämpbar i sitt 

sammanhang och för sitt syfte, att den är framställd på ett tydligt sätt samt 

tillgänglig för användaren (Wang & Strong, 1996). 

 Uppföljning 

Då förändringar har genomförts bör företag göra en uppföljning av resultatet 

för att se att det blivit som planerat (Oskarsson et al., 2006). 

Relationer till externa parter  

I och med globaliseringen har företag blivit utsatta för hårdare konkurrens och varit 

tvungna att ta beslut om frågor som kanske inte varit lika viktiga tidigare. Tre 

områden som är aktuella är relationer till kunder, benchmarking och outsourcing. 

 Relationer till kunder 

Via kontakt med kunderna finns möjligheter till överenskommelser som 

gynnar det egna företaget. En av dessa skulle kunna vara standardisering av 

produkter. Standardisering underlättar hantering och produktion av produkter 
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för det producerande företaget (Lee & Tang, 1997). Även övervakningen av 

produkterna underlättas enligt författarna. 

 Benchmarking 

Ett sätt för företag att öka det organisatoriska lärandet och bli mer kreativa är 

genom benchmarking (Karlöf, 2009). Detta kan leda till förbättringar då 

företaget identifierar och inspireras av de bästa på marknaden inom gällande 

område (Elmuti & Kathawala, 1997).  

 Outsourcing 

Om ett företag inte vill eller kan göra en del av sitt arbete själv kan de använda 

sig av outsourcing (Corbett, 2004). Detta är ett något företag behöver ta 

ställning till och noga väga för- och nackdelar med. Enligt Bailey et al. (2002) 

kan outsourcing leda till större flexibilitet och kostnadsreduceringar men det 

kan även leda till förlorad kontroll och att teknologier blir stulna. 



58 

 

7. Tillämpning av modell på Stora Enso 

Skutskärs Bruk 

Inom kapitlet analyseras modellen kopplat till fallet. Utifrån denna analys tas 

rekommendationer till Stora Enso Skutskärs Bruk fram. I kapitlet ges även en 

utvärdering av modellen. 

7.1 Diskussion av modellen kopplat till fallet och teorin 

Nedan förs en diskussion om Stora Enso Skutskärs Bruk med utgångspunkt i den 

analysmodell som skapats. Modellen används i detta fall på företagets avslutande 

processer; torkning, emballering och lagring. 

7.1.1 Organisation 

Empirin tyder på att produktionspersonalen känner att förslag de lagt fram inte 

hörsammats. Förslagen har tagits upp flera gånger och har exempelvis gällt enkla och 

icke kostsamma förbättringar. Dessa har ändå inte genomförts. Det finns indikationer 

på att detta har skapat bristande motivation och ovilja att komma med nya 

förbättringsförslag. Det finns en förslagslåda som har kommit på tal under arbetet men 

det har inte enbart varit positiva ord om denna under intervjuerna. Enligt Liker (2009) 

går företag miste om värdefull information och förbättringsmöjligheter om de inte 

lyssnar på sin personal och tar tillvara på deras idéer. Då medarbetarna får vara med 

och besluta om arbetssätt känner de enligt Imai (1986) en stolthet och en ökad vilja att 

följa dessa rutiner. Vi anser att det är viktigt att de som har störst kunskap inom 

området och som utför arbetet får vara med och ta beslut gällande deras 

arbetssituation eftersom det är de som närmast påverkas av besluten. Vi anser att en 

förslagslåda som inte organiseras på rätt sätt kan orsaka mer skada än nytta genom att 

det kan skapa en känsla hos personalen att de blir förbisedda trots sitt engagemang.  

Empirin tyder på att det är detta som har hänt på Skutskärs Bruk. Företaget bör därför 

arbeta med att vinna tillbaka personalens förtroende i denna fråga genom att ge 

kontinuerlig återkoppling om förslagens framskridande.  
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Under studien har vi upplevt ett avstånd mellan personalen i produktionen och övrig 

personal, att det finns en ömsesidig ”vi och dem”-känsla. Detta kan från operatörernas 

sida grunda sig i ovanstående upplevda missnöje. Vi anser att Skutskärs Bruk bör 

arbeta med detta och försöka skapa en teamkänsla i hela organisationen.  

7.1.2 Utrustning och säkerhet  

Alla företag som benchmarkats i detta arbete har stora planerade produktionsstopp för 

underhåll varje år vilket även Skutskärs Bruk har. Stoppen planeras in för att undvika 

maskinhaverier samt annat som kan orsaka kvalitetsnedsättningar eller kostsamma 

stopp och reparationer. Enligt Fransoo och Rutten (1993) är maskinunderhåll viktigt 

inom processindustrin för att kunna hålla en hög processtillgänglighet.  

På Skutskärs Bruk mäts massans pH-koncentration och fukt en gång per skift. Detta 

görs för att kontrollera att mätramen är rätt kalibrerad, det vill säga att dess värden 

stämmer överens med laboratoriets värden. Eftersom en felkalibrerad mätram kan 

orsaka stora mängder utskott anser vi att denna mätning med fördel skulle kunna 

genomföras oftare. På detta sätt kan kostsamma kvalitetsbrister upptäckas tidigare. 

I produktionen på Skutskärs Bruk finns maskiner som är gamla och en del maskiner 

som försvårar arbetet för operatörerna. Det har framkommit under arbetets gång att 

vissa kvalitetsbrister orsakas av gamla maskiner. Exempel på kvalitetsbrister som 

orsakas på grund av detta är ihopsittande och kupiga rullar. Vi rekommenderar att 

företaget ser över detta och räknar på om de skulle tjäna på att byta ut dessa maskiner 

eller maskindelar. 

Vid studie av etiketterings- och emballeringsprocessen upptäcktes att personalen 

måste gå runt hela rullbanan för att kontrollera att leveransetiketten är korrekt. Vi 

tycker att utrustningen ska underlätta för personalen istället för att försvåra deras 

arbetsuppgifter. En respondent nämnde att denne påpekat för beslutsfattare att något 

skulle göras åt detta. Ett förslag som denna respondent gett var att placera en spegel 

vid kontrollplatsen så att de skulle kunna kontrollera att etiketter fästs på produkterna. 

Under studiens sågs ingen spegel till. Med detta sätt skulle det dock vara svårt att 

kontrollera att rulletiketternas siffror stämmer med leveransetikettens. Vi föreslår 

istället att en kamera sätts upp eller ännu hellre att etiketterna scannas och kontrolleras 
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automatiskt. Systemet skulle då kunna stanna automatiskt vid upptäckt fel och det är 

dessutom lättare för en scanner än för en operatör att läsa av etiketterna som har 

väldigt små siffror. Ett tredje alternativ som företaget kan se över är att ersätta 

streckkodssystemet med ett RFID-system. Med ett sådant system sker en automatisk 

registrering när material flyttas förbi en läsare. RFID- taggen behöver i motsats till 

streckkoden inte vara synlig och systemet kan identifiera flera olika taggar som 

befinner sig på samma plats (Want, 2006). Detta tror vi skulle kunna underlätta 

arbetsrutinerna för operatörerna avsevärt.  

Skutskärs Bruk arbetar mycket med säkerheten på företaget. De har en vision att få ner 

olycksfallen till noll. Inom säkerhetsarbetet på Skutskärs Bruk använder de sig av 

metoden 5 Varför som enligt Ohno (1988) är ett sätt att få fram grundorsaken till ett 

problem. Genom att använda sig av 5 Varför kan de komma fram till vad 

grundorsaken till olyckan var. Vi anser att detta är en bra metod och att de bör 

fortsätta arbeta på detta vis. 

Studien har inte behandlat fallföretagets omställningstider mellan olika kvaliteter och 

inte heller hur de ser till att alltid ha tillgång till råmaterial. 

7.1.3 Kassationer 

Vid intervjuerna framkom olika förslag till förbättringar gällande utskottshanteringen. 

Ett av dessa var att investera i handscanners för att lättare kunna registrera utskott. Ett 

projekt gällande detta har funnits men en respondent fick för ett år sedan höra att 

dessa skulle införskaffas men har inte sett till dem ännu. Vi tror att handscanners 

skulle underlätta hanteringen av utskott och således också uppföljningen av varför 

förluster sker. Idag slarvas det enligt respondenter mycket med registrering av orsak 

till att material mals ner. Det händer även att ingen registrering alls sker när massa 

mals ner vilket leder till att systemsaldo och verkligt saldo skiljer sig. Dessa 

handscanners skulle innebära en kostnad i dagsläget men på lång sikt skulle denna 

investering löna sig då en bättre kontroll över materialet skulle kunna uppnås. Att fatta 

beslut baserat på långsiktigt tänkande är något som Liker (2009) påpekar vikten av i 

en av de 14 principer författaren tar upp. 
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Att operatörerna inte alltid registrerar utskott innan de maler ner massa beror enligt 

intervjuerna på tidsbrist, lathet samt att de upplever registreringssystemet som 

krångligt. Enligt Wild (2004) bör ett system vara utformat så att det är lättare att 

använda systemet än att inte göra det. Vi anser att systemet på Skutskärs Bruk borde 

anpassas efter operatörernas situation istället för att operatörerna ska anpassa sig efter 

systemet.  

Vi anser även att operatörerna bör informeras om varför det är viktigt att registrera 

utskott. Genom att visa personalen de kostnader som orsakas av felaktiga saldon får 

de enligt Wild (2004) en bättre uppfattning av konsekvenserna av uteblivna 

registreringar. Vi anser även att de borde få rapporteringar om statistiken på utskott så 

att de får se resultatet av deras arbete och motiveras att fortsätta.    

Vi har sett i ett av Skutskärs Bruks system att utskottskategorin ”Övrigt” används ofta, 

se bilaga 2. Denna kategori anser vi är alldeles för stor. Det har framkommit vid 

intervjuer med operatörer att det är bekvämast och ibland enda alternativet att använda 

denna kategori. Det problem vi ser med detta är att det inte går att spåra vilka 

anledningarna till utskotten är. Därmed går det heller inte att åtgärda grundorsakerna 

till dessa problem. Vi föreslår att alla utskottsorsaker som kan uppstå tas fram 

tillsammans med operatörerna och att dessa sedan kategoriseras i datasystemet. En 

”Övrigt”-kategori bör dock finnas kvar, men denna får endast användas om ingen av 

de andra orsakerna gäller. Dessutom måste en orsak till utskottet skrivas in i en tom 

ruta innan rullen kan makuleras. På detta sätt blir ”Övrigt”-kategorin inte lika enkel att 

använda som idag och kommer därför inte heller att användas på grund av lathet eller 

annat. Därefter kan en kategori för denna orsak skapas. Vi tycker att ”Övrigt”-

kategorin endast ska användas som en tillfällig lösning.  

En annan kategori som visas i rapportsystemet FabInfo är ”OpackatNermalt” (se 

förklaring i bilaga 3). Denna visar all massa som ”försvunnit”. Om all registrering 

skulle ske korrekt och alla rullar skulle tas från tambouren till emballering alternativt 

nermalning inom en vecka skulle denna kategori inte behövas. Kategorin uppgår till 

mer än det dubbla av ”Övrigt”-kategorin, se bilaga 2. Denna kategori utgörs främst av 

massa som malts ner men som inte registrerats. Även detta är en kategori som inte 



62 

 

visar orsaken till att det bildats utskott och på grund av det höga tonnaget som denna 

kategori utgör behöver denna ses över av Skutskärs Bruk.  

I FabInfo visas att breddförlusterna* är en av de större förlusterna på Skutskärs Bruk, 

se bilaga 2. Dessa är oftast samma mängd som de kantremsor som skärs bort i 

rullmaskinen för att jämna till tambourens kanter. Denna förlust räcker enligt 

respondenter till att hålla igång utskottssystemet. Om Skutskärs Bruk vill fortsätta 

med det utskottssystem de har idag anser vi att detta inte är den förlust de bör börja 

med att se över. Enligt intervjuade finns idag inte någon större marknadsförlust 

eftersom setbredden oftast är lika med tambourbredden minus kanttrimningen*. Vi 

föreslår att företaget delar upp kanttrim och marknadstrim till två olika kategorier för 

att lättare kunna urskilja vilka förluster de ska arbeta med. Ett annat sätt att hålla igång 

utskottssystemet är enligt en respondent att producera extra mycket massa på 

tambouren för att sedan låta den överblivna massan gå till utskottssystemet. Detta är 

en form av överproduktion vilket enligt Taiichi Ohno är den mest allvarliga av alla 

slöserier eftersom det leder till andra typer av slöserier (Liker, 2009). Vi tycker att 

detta är ett sätt att undvika problemet istället för att lösa det. Att medvetet producera 

utskott är en typ av slöseri som vi anser bör undvikas.  

Empirin tyder på att de som arbetar närmast nermalningen av utskott också upplever 

mest bekymmer med denna hantering. Därför anser vi att det är extra viktigt att dessa 

operatörer är inblandade i förbättringsarbete gällande utskottshanteringen. 

Eftersom mycket utskott registreras med orsaken övrigt alternativt inte registreras alls 

är detta det problem som Skutskär Bruk först måste få ordning på. Ett förslag som 

framkommit under intervjuerna är att anställa en person som jobbar heltid med att 

hantera och mala ner utskott. Detta skulle leda till en bättre hantering av utskotten och 

i förlängningen mer korrekta siffror i företagets datasystem. Med den korrekta 

informationen skulle Skutskärs Bruk sedan kunna angripa de mest allvarliga 

problemen.  
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7.1.4 Rutiner  

Ordning och reda  

Under studien har vi noterat att stora mängder utskott finns, både på golvet i 

produktionen och i lagret. Detta är enligt respondenterna inget ovanligt. Utskotten 

som befann sig i lagret under studiens tid var upp till två år gammalt. Vi tror att detta 

är möjligt för att ytan för utskott är stor och för att tid inte finns till att ta hand om allt 

utskott. Om ytan för lagring av utskott skulle minskas hade behovet av att hantera 

utskotten ökat. På detta sätt skulle företaget tvingas hantera problemet innan för stora 

mängder utskott samlats. Stora mängder material i lagret binder enligt Olhager (2000) 

mycket kapital och därför tycker vi att detta bör ses över. 

Att hålla ordning och reda med hjälp av 5S är enligt Seddon (2007) ett sätt att 

synliggöra problem samt underlätta eliminering av slöserier. 5S är något som 

påbörjats på företag som benchmarkats i denna studie och har på dessa platser lett till 

goda resultat. Vi rekommenderar att även Skutskärs Bruk inför detta arbetssätt. Ett 

arbetsmoment som vi upplever sker på olika sätt idag är utskottshanteringen. Detta 

moment anser vi att Skutskärs Bruk bör börja med att införa 5S på. Alla operatörer 

bör arbeta efter samma rutiner för att kunna erhålla korrekta rapporter om utskott. 

Enkelhet 

Operatörer som slarvar med utskottshantering upplever enligt intervjuer att 

registreringen är tidskrävande och omständig. För att få personalen att göra korrekta 

registreringar anser vi att företaget bör sträva efter enkelhet. Vi anser att det ska vara 

enklare att göra rätt än att göra fel. 

Visuell styrning 

Som tidigare nämnts skulle emballering och etikettering kunna byggas om så att 

rullbanan automatiskt stannar vid upptäckta fel och samtidigt ge en tydlig signal till 

personalen att något är fel. Det skulle vara en form av visuell styrning som enligt 

Liker (2005) kan leda till att produkter med brister upptäcks lättare. Om en 

felmärkning skulle upptäckas på en gång hindrar det att flera produkter också blir 

felmärkta. Detta leder i sin tur till att lagret inte behöver hantera felmärkta produkter. 
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Ett annat sätt att använda visuell styrning har påträffats under benchmarkingen i 

samband med detta arbete. Korsnäs använder sig av skärmar i produktionen som visar 

hur effektivt de arbetar just nu och under den senaste tiden. Vi anser att detta är ett 

enkelt och bra sätt att gör alla delaktiga i hur verksamheten går samt ge personalen 

information och ökad motivation. 

Ständiga förbättringar 

Enligt Imai (1986) behöver alla företag arbeta med att förbättra sig. Detta gäller 

självklart även företag inom pappers- och massaindustrin. Som tidigare nämnts har 

Skutskärs Bruk en förslagslåda där personalen kan komma med förslag om 

förbättringar. Vi anser att företaget bör arbeta med att få förslagslådan att bli något 

som används och som personalen tycker är en möjlighet för dem att få sina idéer 

hörda. För detta krävs att personalen får feedback, att de får se att förslagen tas om 

hand och arbetas med.  

Metoden 5 Varför som används vid säkerhetsarbetet på Skutskärs Bruk kan även 

anammas vid annat arbete. Exempel på områden är vid utskottsuppföljning, avbrott i 

produktionen samt övriga problemområden.   

7.1.5 Mätningar och rapportering 

Effektivitetsmätning 

På Skutskärs Bruk görs effektivitetsberäkningar men enligt intervjuer som genomförts 

får inte produktionspersonalen ta del av dessa. Enligt Elg (2007) kan avstånd mellan 

de som insamlar data och de som ska nyttja den orsaka att resultaten inte används på 

ett optimalt sätt. Vi tror att personalen hade varit noggrannare med 

utskottsregistreringen om de hade fått se vad informationen används till och se att 

deras arbete gör skillnad.   

Saldoriktighet 

Eftersom all utskottsmassa inte registreras innan den mals ner stämmer inte 

massasaldot i systemen med det verkliga saldot. Detta gör att Skutskärs Bruk inte har 

kontroll på sitt material och vad som orsakar utskotten. Enligt Kang och Gershwin 

(2005) är det viktigt att ha korrekta lagersaldon för att kunna förse sina kunder med 

produkter till lägsta möjliga kostnader. Wild (2004) menar till och med att detta är 
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avgörande för att kunna driva en effektiv organisation. Författaren menar även att 

grundproblemen behöver identifieras och åtgärdas istället för att energi läggs på att 

ständigt korrigera de felaktiga saldona. Som vi tidigare nämnt anser vi att Skutskärs 

Bruk först och främst bör prioritera sitt arbete med att få korrekta saldon genom att 

finna och åtgärda grundproblemen. 

Presentation av data 

Vi upplever rapportsystemet FabInfo på Skutskärs Bruk som otillräckligt, svårtolkat 

och svårt att använda. Vid intervjuer har det framkommit att vi inte är ensamma om 

dessa åsikter och att det därför inte används i den utsträckning som önskas. Diagram 

och tabeller är onödigt komplicerade och det är svårt att få fram totala summeringar 

av produktionsförluster för samtliga kvaliteter och torkmaskiner. I figur 10 visas ett 

exempel på hur produktionsförluster för en torkmaskin presenteras i ett diagram. 

 

Figur 10. Flufförluster som uppstått under en vald tidsperiod (Källa: FabInfo). 
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Bilden visar de förluster som uppstått under en utvald tidsperiod. I denna vy visas 

varje kvalitet för sig trots att det är liknande förluster som skett hos de olika 

kvaliteterna. Ingen summering av till exempel breddförluster visas. Genom 

benchmarkingen som genomförts har andra rapportsystem studerats och vi tycker 

andra företags system hade många fördelar, till exempel RAPS som var mer detaljerat 

men ändå enkelt och lättöverskådligt. Vi föreslår att Skutskärs Bruk vid 

förändringsarbete av sitt system även tittar på och får inspiration av andra företags 

system. Dock måste företaget först och främst se till att data som finns i systemet är 

korrekt. Nästa steg är att utforma ett system som presenterar data på ett lättförståeligt 

sätt. Bra utformade system gör ingen nytta om informationen de ska presentera inte är 

korrekt.  

En annan nackdel vi ser med FabInfo är att förluster som sker i lagret inte presenteras 

i systemet. Vi tycker att det borde vara möjligt att se förluster summerat för både 

utskott i produktionen och i lagret. Alla dessa är effektivitetsnedsättande för 

verksamheten och borde enkelt kunna kontrolleras. 

Uppföljning 

Under arbetes gång genomfördes många förändringar på Skutskärs Bruk i och med det 

stora vårstoppet. Studien har dock inte behandlat någon uppföljning av dessa 

förändringar. 

7.1.6 Relationer till externa parter  

Relationer till kunder 

Som tidigare nämnts utgör setbredden oftast tambourbredden minus kanttrimningen 

vilket innebär att de på Skutskärs Bruk inte har mycket marknadsförluster. Enligt 

intervjuer hade kanttrimningen kunnat minskas något men med de rullbredder som 

idag planeras skulle denna extra bredd ändå inte utnyttjas. För att kunna utnyttja den 

bredden skulle kunderna behöva acceptera andra rullbredder. Detta skulle även leda 

till en ökad produktflora för företaget och därmed även en mer komplicerad hantering. 

Enligt Lee och Tang (1997) har företag med stor produktflora ofta problem med att 

övervaka sitt lager. Empirin tyder på att företaget har goda överenskommelser med 

sina kunder gällande rullbredder och därför inte behöver arbeta för att standardisera 

rullbredderna. 
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Benchmarking 

Denna studie har inte behandlat hur Skutskärs Bruk använder sig av benchmarking. 

Däremot uppmuntrar vi företaget att arbeta på detta sätt och därmed inspireras av 

andra framgångsrika företag inom branschen. Som Elg et al. (2007) poängterar kan 

benchmarking leda till att företag hittar nya arbetssätt och finner 

förbättringsmöjligheter. Benchmarking rekommenderas av oss på grund av de positiva 

resultat som detta medfört under studien. Områden som vi anser är intressanta för 

Skutskärs Bruk att titta på vid benchmarking är hantering av kasserat material, 

lagerhantering och datasystem. 

Outsourcing 

Sedan 2010 har Skutskärs Bruk outsourcat lagring och utlastning av produkter till en 

extern part; Skutskärs Hamn och Logistik (SHL). Vi har upplevt att dessa företag inte 

jobbar som ett team, det finns istället en ”vi och dem”-känsla mellan dessa parter. 

Empirin tyder på att de olika företagen inte har tillräcklig förståelse för varandras 

verksamheter. Bägge parter verkar tycka att den andra parten ställer orimliga krav på 

dem, de är inte alltid överens om vilket företag som ansvarar för de olika delarna.  

Vi har även upplevt en skepsis från Stora Enso Skutskärs Bruks håll. En respondent 

nämnde att SHL kanske inte rapporterar alla hanteringsskador eftersom de blir 

ersättningsskyldiga för dessa. Enligt respondenter upplever personalen på SHL 

däremot att Skutskärs Bruk inte alltid fullföljer sina löften, till exempel har utlovade 

handscanners inte levererats.  

För att uppnå bästa möjliga samarbete anser vi att företagen bör jobba med att 

förbättra denna relation.  
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7.2 Rekommendationer till Skutskärs Bruk 

Nedan sammanfattas de rekommendationer till Skutskärs Bruk som framkommit 

genom tillämpningen av modellen på företaget: 

 Se till att få ordning på utskottsregistreringar så att det är möjligt att erhålla 

lagersaldon som överensstämmer med verkligt saldo. Vid korrekta 

registreringar blir även utskottsorsaker synliga och företaget kan då arbeta med 

att åtgärda de allvarligaste problemen. Utifrån orsakerna som synliggörs kan 

det bli aktuellt att se över utrustningen och räkna på eventuella investeringar. 

 Gör det lätt för produktionspersonalen att registrera korrekt och gör dem 

medvetna om varför det är viktigt. Införskaffa handscanners för att underlätta 

registreringsarbetet. Utforma systemet så att det inte är möjligt att mala ner 

massa utan att först registrera detta. Systemet bör visuellt varna när fel 

uppstått. 

 Minska avstånden inom organisationen. Arbeta bort ”vi och dem”-känslan för 

att skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö. Förbättra även relationen med 

externa parter. Alla relationer är värda att vårda. 

 Lyssna på produktionspersonalen i frågor rörande produktionen och uppmuntra 

dem att komma med förslag. Det är de som i slutändan innehar mest kunskap 

om denna och som främst kommer beröras av förändringar inom området. 

 Räkna på investering i ett emballerings- och etikettsystem som automatiskt 

kontrollerar att etiketteringen skett korrekt. Systemet bör stanna rullbanan och 

ge en visuell signal när fel uppstått. Med detta system skulle alla paket med fel 

etikett kunna korrigeras innan de skickas ner till lagret vilket skulle eliminera 

icke-värdeskapande arbete. 

 Ta fram utskottskategorier till alla tänkbara orsaker, ha endast ”Övrigt”-

kategorin som en tillfällig lösning. 

 Dela upp breddförluster i kanttrim respektive marknadstrim för att kunna skilja 

dem åt. 
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 Så länge problemet med stora mängder utskott finns kan det vara nödvändigt 

att anställa personal som ansvarar för hantering av utskott. Den stora mängden 

utskott i lagret skulle behöva tas om hand, ytan för denna bör utnyttjas till 

prima vara. 

 Se över rutiner gällande utskottssystemet. Det är inte effektivt att medvetet 

producera prima massa för att underhålla utskottssystemet.    

 Kontrollera mätramens kalibrering oftare för att upptäcka kvalitetsbrister 

tidigare. 

 Se över datasystemen. Arbeta med att förbättra FabInfo och Optivision så att 

de blir mer lätthanterliga och tydliga. Ta hjälp av andra företag inom 

branschen vid detta arbete. 

 Inför 5S. Detta underlättar arbetet med att hålla ordning och även med att 

standardisera rutinerna. 

 Arbeta med ständiga förbättringar för att behålla god position på marknaden. 

 Tänk långsiktigt. Låt inte tillfälliga kostnader påverka beslut som kan löna sig 

på lång sikt. 

Nedan följer förslag på framtida undersökningar som vi tycker att Skutskärs Bruk bör 

fundera över att genomföra: 

 Se över om det i framtiden kan vara aktuellt att ersätta streckkodssystemet med 

ett RFID-system. 

 Kan dataskärmar i produktionen som visar verksamhetens effektivitet vara 

något att investera i? Alla inblandade skulle då få möjlighet att ta del av 

resultatet från sina insatser.   

 Skulle investeringar i nya maskiner alternativ maskindelar löna sig på lång 

sikt? 

 Fundera över om Lean är något som kan införas på företaget. 
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 Undersök om företaget kan använda sig mer av effektivitetsmätningar, till 

exempel TAK, och visa för produktionspersonalen hur effektiva de varit. 

7.3 Utvärdering av modellen 

Vi anser att modellen gick bra att använda på detta fall. Modellen ger en god 

överblick över det aktuella företaget och utifrån analysen kan användaren identifiera 

var företaget har de största bekymren. Dock är en reflektion vi gjort att modellens 

omfattning är stor, vilket gör en analys tidskrävande. Om endast en mindre tidsram 

finns tillgänglig kan modellanvändaren välja att endast analysera de faktorer som är 

mest relevanta för dennes fall, men huvudområdena inom analysen bör vara 

Organisation, Utrustning och säkerhet, Kassationer, Rutiner, Mätningar och 

rapportering samt Relationer till externa parter.  

De problem som framkommit vid intervjuer och iakttagelser kan identifieras med 

hjälp av modellen. Eftersom modellen bland annat fått inspiration från studier vid 

Skutskärs Bruk anser vi att detta inte är något oväntat. Ett område som innefattar en 

stor del av problemen som upptäckts under denna studie är kassationer. Detta tyder på 

att kasserade material och hur dessa hanteras är en viktig del inom pappers- och 

massaindustrin. Även faktorer gällande utrustningen var omfattande och påverkade 

fallföretaget i stor utsträckning. En tredje del som varit i fokus, speciellt vid den 

benchmarking som genomförts, är effektivitetsmätningar. Utifrån detta kan det 

argumenteras för att sådana mätningar även är en viktig del av modellen. 

Organisationsområdet har även det varit viktigt i modellen då en god organisation är 

en grundförutsättning för att ett företag ska lyckas bra. Hur rutiner är utformade och 

hur de följs är av stor vikt och likaså saldoriktighet samt relationer, både internt och 

externt.  

Vi anser att alla delar i modellen är nödvändiga, vi har inkluderat de områden vi ansett 

varit väsentliga vilket är enligt rekommendationer från Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2006). Alla dess beståndsdelar har en funktion vid analys av 

produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin och vi tror att en analys utan 

denna modell hade varit svårare att genomföra. Detta är också enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006) anledningen till att en modell väljs. En utökning av 

innehållet i modellen är inte heller något vi anser behövs. En utökad modell skulle 



71 

 

leda till en mycket tidskrävande analys och viktiga områden skulle lätt kunna 

”försvinna i mängden”.  

En förutsättning för att lyckas bra med denna modell är att ha en god insikt i 

verksamheten. För att få bästa möjliga resultat och kunna finna de problemområden 

som behöver åtgärdas först är detta av mycket stor vikt. 

Det vore önskvärt att använda modellen vid analys av fler företag för att bättre kunna 

utvärdera modellen. Detta hade även kunnat stärka modellens generaliserbarhet. Vi 

anser dock att analysen av fallet som genomförts med hjälp av modellen gav goda 

resultat, många förbättringsmöjligheter hos Skutskärs Bruk identifierades. Om 

företaget väljer att åtgärda de upptäckta bristerna kommer med stor säkerhet deras 

produktionsekonomi att förbättras.  
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8. Slutsats och fortsatta studier 

I detta avslutande kapitel ges en slutsats av det som framkommit i rapporten samt 

förslag till fortsatta studier. 

8.1 Slutsats  

En analysmodell har skapats som tar upp de områden som anses vara viktiga för att 

förbättra produktionsekonomin inom pappers- och massaindustrin. Dessa sex områden 

är sedan uppbyggda av faktorer som har stor betydelse för produktionsekonomin inom 

denna industri.  

Figur 11. Modell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin. 

Genom testning av modellen har vi upptäckt att företag genom att lyssna på sin 

personal kan få många betydelsefulla förbättringsförslag som dessutom är gratis. Vi 

har även insett vikten av att ha ett välfungerande system för hantering av utskott samt 

att ha en utrustning som stöder arbetet. Vi anser att denna modell på ett lyckat sätt tar 

upp problemområden och viktiga faktorer för en förbättrad produktionsekonomi inom 

pappers- och massaindustrin. 

Vår rekommendation är att Skutskärs Bruk först och främst ser till att data som finns i 

systemen är korrekt och att kategorier som ”övrigt” och liknande tas bort alternativt 

enbart används i nödfall. Först då kan de spåra alla utskottsorsaker och veta vilken 

orsak de främst bör fokusera på att åtgärda. Nästa steg är att utforma ett system som 

presenterar data på ett lättförståeligt sätt. Ett bra utformat system gör ingen nytta om 

informationen det ska presentera inte är korrekt. Det är heller ingen idé att försöka 
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fixa till ”fina siffror”, verkligheten är ändå densamma. Vårt råd är att de i företaget är 

ödmjuka och arbetar med att komma åt orsaken till problemen. 

 

Sammanfattningsvis besvaras examensarbetets frågeställningar nedan: 

1. Vilka områden/faktorer bör ingå en modell för förbättring av 

produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin? 

De områden som vi med grund i denna studie anser bör ingå i en sådan modell 

är Organisation, Utrustning och säkerhet, Kassationer, Rutiner, Mätningar 

och rapportering samt Relationer till externa parter. Här vill vi även 

poängtera att vi anser att det är en fördel att ha Lean som grund för en modell 

för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin. 

Särskilt viktiga faktorer för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- 

och massaindustrin som framkommit under denna studie är hantering av 

kasserat material, utrustningens utformning, användning av 

effektivitetsmätningar och relationer inom en organisation samt till externa 

parter. Även hur rutiner följs och är utformade samt att saldon är korrekta är 

av stor vikt.  

2. Utifrån en tillämpning av modellen, hur kan fallföretaget Skutskärs Bruk 

arbeta för att förbättra sin produktionsekonomi? 

Företaget bör arbeta med att få ordning på utskottsregistreringar genom att 

underlätta arbetet för produktionspersonalen och därefter göra sina datasystem 

mer lätthanterliga och tydliga. Vi anser även att de bör jobba med att få bort 

den ”vi och dem”-känsla som råder och vårda sina interna och externa 

relationer. Slutligen anser vi att det är av stor vikt att de fortsätter att arbeta 

med förbättringar. 

3. Vilka lärdomar kan dras genom att testa modellen? 

Genom testning av modellen har vi kommit till slutsatsen att alla modellens 

beståndsdelar har en funktion vid analysarbetet. Modellen underlättar även 

analysen av företagets produktionsekonomi.  
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8.2 Förslag till fortsatta studier 

Detta arbete har gett upphov till frågor och funderingar som vi anser är intressanta att 

studera vidare. Dessa presenteras nedan. 

 Kan modellen användas inom hela processen hos ett företag inom pappers- och 

massaindustrin? 

 Kan modellen vara användbar inom andra industrier än pappers- och 

massaindustrin? 

 Kan RFID vara ett intressant alternativ till streckkoder inom denna industri? 

 Vilken betydelse kan Lean ha för företag inom pappers- och massaindustrin? 

 Vilka fördelar finns med att samtliga företag inom en koncern räknar på 

effektivitet på samma sätt? 

 Kan fler faktorer för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och 

massaindustrin identifieras vid studie av fler företag inom industrin? 
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Bilaga 3  Beskrivning av flufförluster på Skutskärs Bruk 



 

Bilaga 1 

Ordlista 

Ord med kursiv stil förklaras i ordlistan. 

Barrmassa massa tillverkad av barrträd. 

Breddförlust massa som skärs bort och mals ned på grund av att setets 

bredd är mindre än tambourens, se även bilaga 3. 

FabInfo rapportsystem som samlar in och sammanställer data från 

andra system på Skutskärs Bruk. Systemet är utvecklat 

internt. 

Fluffmassa massa av långfibrigt barrträ som används i absorberande 

produkter till exempel blöjor, bindor och pappersservetter. 

Giljotin giljotin som delar massan innan den mals ned och tas in i 

utskottssystemet.  

Gula rullar rullar som av mätramens mätvärden har bedömts som 

utskott visas med gul färg i körplaneringen. 

Hylsa cylinder av kartong som massa rullas upp på i 

rullmaskinen. 

Ihopsittande rullar en orsak till utskott som orsakas av att knivarna inte skär 

igenom massan tillräckligt i rullmaskinen. 

Individ se Rulle. 

Individetikett etikett på rullen med vilken rullen kan identifieras och 

spåras. 

Inloppslåda låda som matar ut massa på viran.  

Kanttrimning  del av tambouren som skärs bort i rullmaskinen för att 

jämna till kanterna. Breddinställningen för denna är 

konstant för respektive rullmaskin.   

Kupad rulle snedrullad rulle, se bild. 

 



 

Leveransetikett etikett på paket med vilken paketet kan identifieras och 

spåras. 

Längdförlust uppstår i rullmaskinen mellan seten samt då massan 

närmast tambourjärnet inte räcker till ett helt set. 

Längdförlusterna skickas direkt till nermalningen.  Se även 

bilaga 3. 

Lövmassa massa tillverkad av lövträd. 

Marknadstrim/-förlust  är en breddförlust. Då planering av seten inte 

överensstämmer med trimbredden blir det massa/kartong 

över som går till nermalning. 

Mekanisk massa  pappersmassa som istället för kokning med kemikalier 

mals ned i en kvarn samtidigt som värme tillförs. 

MES Manufacturing Execution Systems (brukssystem). Alla 

bruk inom Stora Enso har ett brukssystem vilket används 

av olika avdelningar inom bruken. Dessa kan se olika ut 

samt innehålla olika information hos de olika bruken 

beroende på vad som passar respektive bruk. 

Mätram mätmaskin som i torkmaskinen mäter och registrerar 

massans/kartongens kvalitet, se bilder nedan. 

    

Nedklassning när massa/kartong bedöms som sekunda eller utskott. 

Nermalning när utskott mals ner. Denna massa hamnar i 

utskottssystemet och tas sedan åter in i produktionen. 

Omställning ändring av maskininställning vid byte av kvalitet. 



 

Optivision Skutskärs Bruks MES. Ett system för 

produktionsplanering, pappersmassa- och fluffhantering, 

klassning, lager och leveranser. 

Paket en eller flera rullar emballeras till ett paket.  

Pope sista delen i torkmaskinen där upprullning av massa på 

tambourjärn sker. 

 

Pressparti delen i torkmaskinen där massan pressas mellan cylindrar. 

En filt mellan cylindrarna och massan tar bort vätska ovan- 

och underifrån. 

Prima  felfri massa/kartong.  

Rondell kartong som placeras på ett pakets ytterkanter innan 

emballering. 

Rullmaskin den maskin där massan/kartongen på tambouren skärs och 

rullas om till mindre rullar. Storleken på dessa rullar 

varierar och beror på kundens önskemål. I rullmaskinen 

kan massa/kartong skickas direkt till nermalningen. 

Rulle en rulle av fluffmassa/kartong. 

Sekunda  massa/kartong som ej är prima men inte heller räknas som 

utskott. Detta kan säljas till kunder till ett rabatterat pris. 

Set massan/kartongen på tambouren rullas om till flera mindre 

rullar i ett antal set. De rullar som rullas upp samtidigt 

tillhör samma set. De rullar som först bildas tillhör 

setnummer 1, de nästkommande rullarna setnummer 2 och 

så vidare, se bilaga 3. 



 

Skiftningsveck är en längdförlust. Vecken uppstår vid tambourskifte; då 

massa/kartong börjar rullas upp på ett nytt tambourjärn. 

Tambour  stora rullen som bildas när fluffmassan/kartongen rullas 

upp på tambourjärn efter att den torkats.  

 

Tambourjärn järncylinder på vilken massa/kartong rullas upp i popen. 

Torkskåp delen i torkmaskinen där torkning av massan sker med 

hjälp av varm luft. 

Trimbredd  den delen av tambouren som efter kanttrimning i 

rullmaskinen kan användas till rullar.  

Trimförlust  se kanttrimning. 

Utskott benämning på massa eller kartong som kasserats. 

Utskottssystem system för utskott som för massan/kartongen tillbaka till 

produktionen. En viss mängd massa/kartong behöver 

finnas i systemet för att hålla detta igång. 

Vira silduk som massan matas ut på i virapartiet.



 

Bilaga 2 

Utskott januari-april 2011 på Skutskärs Bruk  

Alla siffror anges i ton. 

 

     

 

TM 8 

(ton) 

TM 9 

(ton) 

Totalt 

(ton) 

Andel av  

totala förluster 

Breddförluster 2533,6 898,4 3432 40% 

LängdRestförluster 1486,3 1386,1 2872,4 34% 

OpackatNermalt 480,1 217,5 697,6 8% 

Fukt 248 343,8 591,8 7% 

Övrigt  176,6 193,5 370,1 4% 

Ihopsittande 271,1 43,2 314,3 4% 

Ytvikt 21,4 38,9 60,3 1% 

Kupiga 46 10,9 56,9 1% 

Avbrott 21,6 27,1 48,7 1% 

Densitet 12,4 10,9 23,3 0% 

Tjocklek 5,5 12 17,5 0% 

Botton 2,5 0 2,5 0% 

Totala förluster  5305,1 3182,3 8487,4 100% 
 

   

    

    

    

    

    

 



 

Bilaga 3 

Beskrivning av flufförluster på Skutskärs Bruk 

Bilden nedan visar hur tambouren i rullmaskinen blir till rullar och vilka förluster som 

uppstår i processen. 

 



 

LängdRestförluster  

LängdRestförlust = Tambourvikten – Godkända rullars vikt – Kasserade rullars vikt –

OpackatNermalt rullars vikt - Breddförlusten 

LängdRestförlust som uppstår registreras automatiskt i Optivision i rullmaskinen.  

Rullar med registrerad felorsak 

Rullar som antingen visas som ”gula rullar” i körplaneringen eller som efter 

rullmaskinen blir nedklassade till utskott och därför registreras som detta. 

Breddförluster  

Breddförlust =  Bredd (kantremsor) * Längd (kantremsor) * Ytvikt =  

(Tambourbredden – Maximal summabredd för rullarna i ett set) 

* (Summan av största rullängderna i varje set) * Ytvikt  

Breddförlusten som uppstår i rullmaskinen registreras automatiskt i Optivision.  

Variationer i denna mätning beror mestadels på att när LängdRestförlust matas ner i 

malen registreras ingen breddförlust för dennes längd. Eftersom LängdRestförlusten 

inte är konstant blir heller inte Breddförlusten konstant.  

OpackatNermalt 

OpackatNermalt räknas ihop av FabInfo där denna kategori visas. I denna kategori 

hamnar massa som inte har gått igenom emballeringen men inte heller har registrerats 

som nermalt inom en vecka efter produktionsdatum. FabInfo räknar då med att 

massan har malts ner men att ingen registrering och makulering av denna har skett. 

Dock sker ingen ändring i Optivision som därmed fortfarande visar att denna massa 

finns på torkavdelningen.  


