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Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen av min utbildning, civilingenjörsprogrammet i 
industriell ekonomi med inriktning mot industriell logistik. Arbetet har utförts vid Iggesunds-
bruk AB som till hör Holmen Koncernen. 
 
Uppdraget har varit allmänt, stort och därmed lärorikt. Jag ville tacka alla anställda på Igge-
sundsbruk för det stöd de gav mig under arbetets gång och även det trevliga emottagandet jag 
fick. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare vid Iggesundsbruk terminalchefen Sven 
G Jonsson som har varit en god handledare och vän under den period jag vara på företaget. 
Jag vill också tacka produktionsplaneraren Kjell Ström och Produktionsteknikern Tomas 
Hedblom som bidrog med sina gigantiska kunskaper till att arbetet genomfördes. 
 
Jag vill även tacka min handledare vid Luleå Tekniska Universitet Diana Chroneer på avdel-
ningen för industriell logistik och mina klasskamrater för sina tips och idéer för hur jag skulle 
gå till väga. 
 
 
Ibrahim Saida 
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Sammanfattning 
 
 
Iggesundsbruk AB som tillhör Holmen koncern tillverkar kartong och ligger i Iggesund i Häl-
singland. På grund av den alltmer ökade efterfrågan på företaget produkter har företaget byggt 
om en av sina två kartongmaskiner för att bättre kunna tillfredställa sina kunders behov. Det 
är framförallt på den Östeuropeiska marknaden som företagets försäljningsvolym ökar. Före-
taget har inte sedan tidigare något lager i Östeuropa vilket är fallet med den Nordeuropeiska 
marknaden. Det medför att det gods som ska till Östeuropa orsakar höga lager på företagets 
terminal i Iggesund. Dessutom är kunderna i Östeuropa mindre punktliga när det gäller upp-
hämtningen av det beställda godset. Denna variation i utleveranserna bidrar även den till de 
höga lagernivåer på företagets terminal i Iggesund.  
 
Syften med denna explorativa fallstudie är identifiera orsakerna till de höga lagernivåerna vid 
Iggesundsbruk samt ge förslag på hur dessa lager kan minimeras. Författaren har under studi-
ens gång genomfört fem formella intervjuer och ännu fler informella samt gjort en process-
jämförelse mellan Iggesundsbruk och Stora Ensos fabrik i Fors. Processjämförelsen rörde 
Packnings- och sorteringsprocesserna på de två produktionsenheterna.  
 
Efter att ha analyserat de interna och externa produktflöden som är har påverkan på lagernivå-
er har författaren kommit fram till att fallföretaget inte ha några större möjligheter att påverka 
kundernas beteende på kortsikt. Däremot finns det möjlighet för de interna flöden inom fabri-
ken att optimeras. Det är framförallt Packnings- och sorteringsprocesserna som kan förbättras 
för att eliminera de flaskhalsar dessa två  processerna kan utgöra vid ett högt flöde av produk-
ter från de kartongmaskinerna. Vidare anser författaren att även företagets produktionsplane-
ring och distribution till kunderna kan ha påverkan lagernivåerna. Därför föreslår författaren 
att separata studier görs för att undersöka dessa två områden då produktionsplaneringen och 
distributionen ligger utanför ramarna för denna studie.  
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Abstract 
 
 
Iggesundsbruk AB i a part of Holmen Corporation. The company is producing paperboard 
and is located in Iggesund in Hälsingland. As a result of an increasing demand from custom-
ers the company has been investing in increasing the capacity of one of the two paperboard 
machines. The aim is to be able to satisfy the needs of the customers. It is mainly on the East-
ern European market where the company's sales are raising. The company has not any ware-
house in Eastern Europe which is the case of the Northern European market. The consequenc-
es of that is that the goods that is dedicated to Eastern Europe are causing high stock levels at 
the terminal of the company in Iggesund. Moreover, the customers in Eastern Europe are less 
punctual when it comes to the agreed loading dates. This variation in the outbound deliveries 
is contributing to the higher stock levels at the company's terminal in Iggesund. 
 
The purpose of this exploratory research is to identify the reason for the high stock levels at 
Iggesundsbruk and to give suggestions  on how those stock levels can be reduced. The author 
has during this case study had five formal interviews and also many more informal ones. Fur-
thermore the author has made a benchmarking between Iggesundsbruk and Stora Ensos facto-
ry in Fors. The units which were benchmarked were the Packaging and Sorting processes at 
the both production units. 
 
After making the analysis of the internal and external product flows which have impacts on 
the stock levels the author has came to the conclusion that there are no bigger possibilities to 
impact the customers behavior on the short term horizon. However there are possibilities for 
the internal flows at the factory to be more optimized. It is especially the Packaging and the 
sorting process which can be improved in order to remove the bottlenecks which those two 
products are can become where there is a high flow of products from the two paperboard ma-
chines. Additionally the author considers even the production planning and distribution pro-
cesses to have impact on the stock levels. For that reason, the author suggests that two sepa-
rate studies to made in order to investigate those two areas since the production planning and 
distribution process are outside the scope of this study.  
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt berättar författaren om bakgrunden till examensarbetet. Sedan ger förfat-
taren en beskrivning av problemet med de höga lagernivåer vid Iggesundsbruk AB för 
att sedan berätta om syftet med arbetet och de avgränsningar som har gjorts för att 
genomföra arbetet.   
 

1.1 Problembakgrund 
 
 
För de flesta företag idag är det nödvändigt med en viss lagerhållning för att snabbt 
kunna möta efterfrågan från sina kunder (Segerstedt 2001). Att ha ett lager behöver där-
för inte vara ett felaktigt val, förutsatt att lagret är dimensionerad utifrån fastlagda behov 
och kriterier. Både kapitalbindning och kundrelationer är viktiga i lagerstyrning (Lums-
den 2006). En av anledningarna till att hålla lager är att påfyllning och uttag inte sker 
samtidigt eller med samma kvantiteter. Det är genom påfyllning och uttag nivån på ett 
lager påverkas. Påfyllning kan ske genom inköp eller egen tillverkning. Uttag sker ge-
nom försäljning eller användning i den egna produktionen (Segerstedt 2001). 
 
Det finns dock även nackdelar med lagerhållning. En nackdel med lagerhållning är att 
lager binder kapital, kräver hantering och fordrar utrymme. Ett för stort lager medför 
därför kostnader. Fördelar med att ha lager är att lager förebygger störningar i produk-
tionen eller att försäljningstillfällen missas (ibid). Om ett företag missar försäljningstill-
fällen kan detta skada kundrelationerna och kunden kan nästa gång handla hos ett annat 
företag (Krajewski och Ritzman 2001). Höga lager leder även till ökade ledtider och gör 
det svårare att upptäcka dolda problem (Bicheno 2006). 
 

 1.2 Problembeskrivning 
 
Målet för ett producerande företag är att på ett effektivt sätt tillfredställa kundens öns-
kemål (Lumsden 2006). För att nå detta mål måste ett producerande företag se till att ha 
en störningsfri produktion och kunna leva upp till kundernas förväntningar. Därför och i 
syfte att ha en störningsfri produktion bygger företag ofta lager av råvaror och halvfab-
rikat. För att snabbt kunna möta efterfrågan från kunderna krävs det ibland lager av fär-
diga produkter (Segerstedt 2001). Dock måste alla former av lager ifrågasättas. Existen-
sen av lager är ett tecken på att någon funktion har en tveksam funktionssäkerhet 
(Lumsden 2006). Segerstedt (2001) instämmer i detta och tillägger att man på många 
företag glömt vilket problem ett visst lager löste.  
Inom Lean filosofin anses dessutom för stora lager vara en av de sju formerna av slöseri 
(Bicheno 2006) då lagerhållning innebär kostnader i form av kapitalbindning och han-
teringskostnader. Ett för stort lager kan därför bidra till onödiga kostnader medan ett 
litet kan medföra störningar i produktionen eller att företaget ifråga går miste om för-
säljningstillfällen (Segerstedt 2001).  
Storleken på ett lager hänger samman med storleken på orderkvantiteterna, stora order-
kvantiteter leder till stora lager och tvärtom. När det gäller färdigvarulager så hänger 
storleken på dem på om produktionen sker i långa eller korta serier (Segerstedt 2001). 
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Storleken på ett lager kan också påverkas om ett företag väljer att ha ett centraliserat 
eller decentraliserat lag (TFK 2003). En del företag väljer att ha decentraliserade lager i 
hopp om ökad service till sina kunder, men det innebär samtidigt ökade kostnader 
(ibid). För företag inom pappersindustrin som har långa produktionsserier, höga trans-
portkostnader i relation till produktkostnader (TFK 2003) och agerar på en global mark-
nad, innebär det att valet står mellan att ha decentraliserade lager - vilket medför högre 
kostnader - och därmed närheten till kunderna eller att anpassa sina centrala lager så att 
företagen kan möta kundernas efterfrågan (ibid). 
 
 

 1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera orsaker till höga nivåer av färdigvaru-
lager för ett företag inom pappersindustrin. Detta för att kunna ge förslag på hur företag 
inom pappersindustrin kan effektivisera sin lagerhållning. 
 
 

 1.4 Avgränsningar 
 
Under denna studie fokuserar författaren på lagerteori, Lean metodik och flaskhalsteori 
för att identifiera orsakarna till de höga lagernivåerna hos fallföretaget. Förefattaren 
beröra även teorier inom produktionsplanering i syftet att belysa produktionsplanerings 
påverkan på lagernivåerna. Dock kommer för författaren inte att fördjupa sig i ämnet 
produktionsplanering då denna ligger utanför ramen för denna studie. Detsamma gäller 
även teorier inom distribution, där författaren kommer att beröra ämnet i syfte att förkla-
ra kopplingen mellan distribution och lagernivåerna. Däremot kommer författaren inte 
att gå in på områden som lagerlokalisering och ruttplanering.  
När det gäller studiens fokus inom fallföretaget så kommer författaren att fokusera på 
det gods som lämnar Iggesundsbruk för att skickas till kunderna i Östeuropa då det gods 
som ska till andra delar av världen inte orsaker några problem med tanke på de frekven-
ta båttransporterna till terminalerna i Nordeuropa. Arbetet kommer även att begränsas 
till de områden som berör flödet av rullar och pallar till terminalen och ut därifrån. Det 
kommer alltså inte att ske några studier på de flöden som finns inom företagets produce-
rande enheter utan fokus kommer att vara endast på produktflöden efter att godset har 
producerats och är på väg till företagets terminal för vidare transport till kund. Det 
kommer inte heller att göras  
några studier kring företaget tillverkningssätt och de olika kemiska processerna som 
sker i de bägge kartongmaskinerna.  
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2 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt redogör författaren för den teoretiska grund som detta arbete vilar på. 
Fokus här ligger på Logistik och lagerstyrning. Vidare går författaren in på områden 
som flaskhalsteorin och terminallogistik. 
 

2.1 Logistik och dess begrepp 
 
Enligt Lumsden (2006) omfattar logistik "förflyttning av människor och material. Den 
består av de aktiviteter som har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt 
skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredställa 
samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på kund". Vidare menar 
Lumsden (2006) att att Logistik består av planering, organisering och styrning av alla 
aktiviteter i flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflö-
den. 
 

2.1.1  Lagerstyrning  
 
Lagerstyrning är ett område inom logistik som handlar dels om beslutsfattande vad gäll-
er när ett lager ska fyllas på och dels om hur stora ska påfyllnadskvantiteterna vara. 
Dessa beslut har påverkan på hur stora lager och därmed kapitalbindning ett företag 
måste ha för att ha den leveransförmåga som kunderna kräver och som gör företaget 
konkurrenskraftig (Mattson 2009). Lagerstyrning handlar alltså inte om att minimera 
lager, utan lagerstyrning handlar om att åstadkomma en balans mellan lagrets storlek 
och det nyttovärde lagret skapar. De nyttovärden som ett lager skapar är, minskade 
transaktionskostnader, ökad leveransförmåga och förbättrad resursutnyttjande (ibid). 
 

2.1.2  Lagertyper 
 
Vid lagerstyrning är det enligt Aronsson, Ekdahl och Oskarsson. (2004) viktigt att besluta 
om vilken servicenivå lagret ska ha. Att ha en hög leveransservice kräver att företagets sy-
stem för tillverkning och utleverans utformas på ett lämpligt sätt så att det finns en tylig 
kopplig mellan leveransservice, resursutnyttjande och genomloppstid (Lumsden 2006). 
Motiven att bygga lager är skiftande, vilket också påverkar lagrets karaktär. Detta resul-
terar i olika typer av lager. Lager kan definieras utifrån ett flödes uppbyggnad eller den 
funktion som lagret fyller inom företaget. Lager kan även definieras utifrån sin koppling 
till en viss tillverkningsprocess. Anledning till den typen av lager är att de tillverkade 
enheterna inte ska störas av att in- och utleveranserna till lagret går i otakt. De lagerty-
per som fås om lager grupperas utifrån tillverkningsprocess är följande: Förråd, kompo-
nentförråd, förbrukningsmaterial, produkter i arbete och färdigvarulager (ibid). 

2.2 Logistikkostnader 
 
Enligt Mattsson och Jonsson (2001) finns det kostnader som är relaterade till logistik 
och lagerstyrning i varje företag. Några av dessa kostnader är transport- och hanterings-
kostnader, lagringskostnader, brist- och förseningskostnader och slutligen administrati-
va kostnader. 
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Transport och hanteringskostnader avser kostnader för både interna och externa trans-
porter. De externa kostnaderna gäller distribution till kund medans de interna kostna-
derna avser förflyttning av material och hanteringsutrustning inom företaget (Mattsson 
och Jonsson 2001). 
En annan stor kostnad inom logistik är kopplat till lagerhållningen. Denna kostnad kan 
delas in i tre kategorier: kapitalkostnader, förvaringskostnader och osäkerhetskostnader. 
Kapitalkostnader uttrycks normalt som en kalkylmässig ränta och hänger samman med 
det kapital som är bundet i lagret. Ofta uttrycks kapitalkostnader i form av ett internrän-
tekrav. Internräntan kan då sättas lika med den ränta man får betala vid upplåning av 
kapital från en bank eller någon annan kreditgivare eller motsvara den internförräntning 
man skulle fått genom att investera motsvarande kapital på något annat (Mattsson och 
Jonsson 2001). Förvaringskostnader omfattar kostnader för lagerlokaler, lagerhyllor 
försäkring och dylikt. Det tredje kostnadsslaget avser osäkerheten och utgörs av kostna-
der för svinn, kassationer och annan värdeminskning. Kostnaderna för svinn ökar nor-
malt när lagernivåerna ökar. Varje artikel som läggs på lager riskerar också att av olika 
skäl bli mer eller mindre osäljbar eller oanvändbar i ett senare skede. Ju större kvantite-
ter som läggs på lager och därmed ju längre tid de ligger kvar i lager desto större är ris-
ken att de blir inkuranta eller minskar i värde (ibid).   
 
Det finns en del andra kostnader som brist och förseningskostnader och administrativa 
kostnader. Brist- och förseningskostnader uppstår när en produkt inte kan levereras på 
grund av brist i lager. Dessa är kostnader i form av intäktsbortfall, goodwillförluster, 
skadestånds-kostnader och kostnader för extra- och specialtransporter (Mattsson och 
Jonsson 2001). Administrativa kostnader omfattar alla kostnader som är förknippade 
med styrning av lager och materialflöden. Kostnader för administrativ personal utgör en 
stor del av de administrativa kostnaderna (ibid). 
 

2.3 Distribution 
 
Distributionen spelar en viktig roll vid lagerstyrning då uttag från ett lager är en parame-
ter som har direkt påverkan på lagernivåerna (Segerstedt 1999). Det är distributionen 
som ser till att produkter överförs från företagen till kunderna (Persson och Helge, 
1998). De aktiviteterna som är kopplade till distributionen innefattar transport, lagring 
och hantering av produkter ett företag har producerat. I realiteten är det allt fler företag 
som deltar i distributionsprocessen. En distributionskanal består därför av ett nätverk av 
varuproduktions-, handels-, transport- och andra företag som samarbetar om att täcka 
kundbehovet för varor och tjänster (ibid). På grund av denna variation så kan en distri-
butionskanal beskrivas utifrån två dimensioner. Den ena dimensionen omfattar de fysis-
ka produkterna som levereras till kunderna. Den andra dimensionen omfattar de affärs-
transaktioner knutna till marknadsföring, försäljning, efterfrågan, erbjudanden, beställ-
ningar, fakturering, betalning etc. Allt detta gör att distributionskanalerna är komplexa 
system. För företagen är valet eller utformningen av rätt lösning en krävande uppgift, 
och genom att det hela tiden sker förändringar innanför och utanför systemen, är distri-
butionsutveckling något som företag kontinuerligt måste arbeta med (ibid). Vidare me-
nar (Persson och Helge, 1998) att Marknadsföringen skapar efterfrågan, och distributio-
nen ser till att efterfrågan täcks. Förr i tiden, avgränsades distributionen till den operati-
va delen av utgående transport och lagring, något som begreppet fysisk distribution 
täcker. Idag beskrivs en distributionsprocess utifrån både marknadsförings- och strate-
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giaspekter som val av distributionskanal, relationsutvecklingen mellan aktörerna i kana-
len, bestämning av leveranskapacitet, bestämning av pris och leveransförhållanden, för-
säljning, ordermottagning, orderbehandling, fakturering och betalningskontroll. (ibid) 
 

2.4  Centraliserat lager Vs icke centraliserat 
 
Scott och Lundgren (2011) menar att lagernivåer påverkas av antalet lagerplatser. Figur 
1 visar detta förhållande. Vidare menare Scott och Lundgren (2011) att transportkostna-
derna skulle minska och servicegraden skulle öka om antalet lagerplatser ökar. Nackde-
len med ett icke centraliserat lager är ökade kostnader i form av facilitetskostnader, ka-
pitalbindningskostnader och primära transportkostnader. Facilitetskostnader är de kost-
nader som är relaterade till lagerhusen. Varje lager kommer även att ha ett säkerhetsla-
ger av material vilket leder till ökade lagernivåer och därmed kapitalbindning. När anta-
let lagerplatser ökar, minskar transportkostnader initialt. Men när antalet lagerplatser 
ökar ytterligare minskar resursutnyttjandet i transporterna då lastbärare inte längre ful-
lastas (ibid).  

 
Figur 1: Förändringen av stoleken på kostnader när  antalet lagerplatser varierar. 

3 Produktionsstrategi 
 
Tangen (2005) definierar strategi som ett centralt begrepp inom företagsekonomi som 
beskriver en företagslednings samlade ambitioner och ansträngningar att etablera och 
kommunicera en gemensam långsiktig färdriktning för hel organisation. En strategi be-
rör den långsiktiga överlevnaden för en verksamhet. Men strategier existerar inte bara i 
på högre nivåer inom organisationer, utan det finns olika nivåer av strategier som före-
tagsstrategi, affärsstrategi och funktionell strategi (ibid). Vidare menar Tangen (2005) 
att företagsstrategin klargör inom vilka marknader företaget ska bedriva sin verksamhet 
och vilka nyckelresurser ska stödja denna verksamhet. En affärsstrategi ska innehålla 
fem viktiga element: behov och 
efterfrågan, kunder, utbud av varor och tjänster, kärnkompetens och konkurrensfördel. 
Funktionell strategi behandlar områden funktioner som marknadsföring, forskning och 
utveckling, ekonomi, personal och produktion. målet är att denna hierarki av strategier 
ska vara integrerade vilket gör att företaget strävar mot samma mål (ibid). 
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En av funktionsstrategierna är produktionsstrategin. Synen på produktionen har under 
de senaste årtionden gått från att vara ett nödvändigt ont till att någonting som kan stär-
ka företagets konkurrenskraft (Tangen 2005). Strategiska beslut angående produktionen 
inom ett företag behandlar områden som: kapacitet, anläggningar, processval, vertikal 
integration, nya  
produkter och processer, anställda, kvalitet, produktions- och material planering och 
organisation (ibid). 
 

3. 1 Ordervinnare och orderkvalificerare 
 
Tangen (2005) menar att länken mellan affärsstrategin och de underordnade funktions-
strategierna skapas av de så kallade konkurrensprioriteringar. det finns fyra olika typer 
av konkurrensprioriteringar:  
 
-  Kostnad: innebär att konkurrera genom att ha låga kostnader. 
-  Leveransförmåga: innebär att konkurrera genom att leverera snabbt och säkert. 
-  Kvalitet: innebär att konkurrera genom att sälja varor av hög kvalitet och hålla en hög   
servicenivå. 
-  Flexibilitet: konkurrera genom att kunna erbjuda valmöjligheter. 
 
Dessa konkurrensprioriteringar brukar sättas i relation om de är orderkvalificerare eller 
ordervinnare. Orderkvalificerare är de konkurrensprioriteringar som ett företag måste 
uppnå för att överhuvudtaget vara en potentiell leverantör. Däremot är ordervinnare de 
konkurrensprioriteringar som ett företag måste uppnå för att klara konkurrensen bland 
andra orderkvalificerare (ibid).  W.L. Berry och Hill (1999) menar att kriterierna för att 
bli orderkvalificerare eller ordervinnare speglar kundernas och marknadens förvänt-
ningar. Vidare menar Hills (1999) att ledningen i varje företag bedömer efter samråd 
med försäljningssidan vilka är de kriterier som gör företaget till orderkvalificerare eller 
ordervinnare. Dessa kriterier kan uppnås genom en produktionsstrategi där process- och 
infrastrukturinvesteringar görs (ibid). Den kunddata som företaget har kan vara till hjälp 
på två sätt. Dels kan datan hjälpa företaget med att identifiera kriterierna för att bli or-
derkvalificerare eller ordervinnare genom att analysera kunderna beteende, och dels kan 
även denna data hjälpa företaget med att identifiera de kundgrupper där dessa kriterier 
är likartade (ibid)  
 

3.2 Cyklisk produktionsplanering  
 
Produktionsplaneringen har en påverkar på lagernivåer. En bra produktionsplanering 
medför därför ökad leveranssäkerhet, lägre lagernivåer, högre produktivitet och därmed 
också ökad lönsamhet (Prevas 2011). En av de produktionsplaneringsmetoder som finns 
är cyklisk planering. Enligt Mattsson och Jonsson (2001) är cyklisk planering en kom-
binerad material- och produktionsplanerings-metod. Produkterna placeras och produce-
ras i en cyklisk produktionsföljd, som upprepas efter ett bestämt tidsintervall eller ett 
bestämt antal gånger per år. Alla produkter återkommer med samma konstanta frekvens 
eller multiplar av den. Artiklar med högst volymvärde tillverkas förslagsvis med högre 
frekvens än artiklar med låg volymvärde.  
Cyklisk produktion fungerar ifall: 
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– Produktionen har en rytm, eller en rytm kan skapas.  
– Efterfrågan är relativt jämn. 
– kraven på flexibiliteten i produktionen är moderata. 
 
Cyklisk planering medför: 
 
– kortare genomloppstider och därmed mindre PIA. 
– minskad ställtid. 
– mindre planeringsarbete. 
 
Cyklisk planering ger någorlunda konstanta ankomstintervall vid arbetsstationerna, vil-
ket leder till ett jämnare materialflöde och därmed kortare kötider. Ibland är ställtider 
beroende av  
i vilken sekvens man bearbetar olika artiklar i en maskin, då väljer man att i cykeln efter 
varandra starta tillverkningen som ger kortast ställtid (Mattsson och Jonsson 2001). 
 

3.3  Lean Produktion 
 
Enligt Lean-grundaren Taichi Ohno är alla former av för höga lagernivåer en form av 
slöseri och därför borde elimineras (Mattsson 2012). Taichi Ohno utvecklade den nya 
produktionsfilosofin i efterkrigstiden då kriget hade drabbat den japanska industrin väl-
digt hårt. Den nya produktionsfilosofin skulle ge bättre resultat än den gamla masspro-
duktionen (Bicheno 2006). Tanken var att Lean produktion skulle använda hälften så 
mycket resurser som massproduktionen och ändå ge bättre resultat, lägre andel kassa-
tioner och variation i produktfloran (ibid). Lean filosofin har idag spridit sig även till 
andra branscher än tillverkningsindustrin (ibid) 
 
I sin berömda bok Lean Thinking ger James P Womack och Daniel T Jones (2003) för-
slag på ett femstegsprogram för implementering av Lean. Dessa är: 
 

1- Bestäm värdet utifrån kundens perspektiv. 
2- Identifiera värdeflödet. 
3- Skapa ett kontinuerligt flöde. 
4- Skapa dragande flöden. 
5- Sträva efter perfektion. 

 
Enligt Womack och Jones (2003) handlar den första principen för Lean om att förstå 
värdet, medan den andra handlar om att eliminera slöseri. En aktivitet som inte tillför 
något värde är slöseri, vare sig det rör sig om rent slöseri eller om sådant slöseri som för 
stunden kanske är nödvändig. Värde definieras som det som kunden är villig betala för 
(ibid).  
 

3.3.1 Värdeflöde 
 
Ett viktigt område inom Lean är identifiering av värdeflöde. Värdeflödet definieras av 
Womack och Jones (2003) som summan av alla aktiviteter som är nödvändiga för att 
skapa en specifik produkt. Denna produkt kan naturligtvis vara en vara, en tjänst eller en 
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kombination av båda. Efter det att en identifiering av värdeflödet är gjord, kommer alla 
aktiviteter att kunna delas i tre kategorier: aktiviteter som tillför produkten värde som 
kunden är villig att betala för. Därmed är dessa aktiviteter nödvändiga för företagets 
överlevnad. Den andra typen av aktiviteter är de som inte tillför produkten något värde 
men kan dock inte elimineras med tanke på de förhållanden som råder. En tredje typ av 
aktiviteter kommer att visa sig inte tillföra något värde till slut produkten och kan elimi-
neras direkt (ibid).   
 
En värdeflödesanalys (VFA) är en kartläggning över alla aktiviteter inom flödet, såväl 
sådana som skapar mervärde och de som inte gör det, och som är nödvändiga för att 
kunna förädla en produkt i hela tillverkningsprocessen, allt ifrån råmaterial fram till 
dess produkten är i kundens ägo. Enligt Gullander (2011) finns det flera fördelar med 
VFA. Metoden är snabb, enkel och billig. Den kräver inte mycket kompetens för att 
förstå. Värdeflödesanalyser är även bra underlag för gruppdiskussioner och beslut om 
de flöden som finns inom verksamheten. 
 
Gullander, Solding och Petter (2011) identifierar även en del nackdelar med värdeflö-
des- analyser. VFA kan inte ge en fullständig bild om man har många produkter, kom-
plext flöde, mycket variationer eller störningar. Den bild som VFA kan leverera är 
dessutom en statisk ögonblicksbild. Metoden är anpassat efter att följa en produkts eller 
en produktfamiljs flöde i produktionen, men i verkligheten har de flesta system ett stort 
antal produkter. Metoden kritiseras även för att göra en grov förändring av flöden och 
inte ta stor hänsyn till flöden som korsar varandra och utnyttjar gemensamma resurser 
(ibid).   
 

3.3.2 Slöseri 
 
Lean produktion fokuserar på att eliminera slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter 
(Domingo, Rosario et al. 2007).  Muda är ett japanskt ord och betyder slöseri. Elimine-
ring av slöseri är ett viktigt verktyg inom Lean för att nå det ideala tillståndet. Slöseri är 
motsats till värde. Varje företag behöver öka sin andel av värdeskapande aktiviteter i 
förhållande till de icke värdeskapande. Detta kan göras på två sätt, antingen genom att 
förebygga och minska slöseriet eller satsa på värdeadderande aktiviteter (Womack och 
Jones 2003).  
 
Enligt Womack och Jones (2003) finns det två typer av slöseri. Dessa är Typ 1 Muda 
och Typ 2 Muda. Typ 1 Muda är de aktiviteter som inte skapar värde men för närvaran-
de är nödvändiga för att upprätthålla driften. Typ1 Muda bör minskas genom förenk-
ling. Att förhindra Typ 1 Muda bör vara i fokus på alla nivåer i organisationen. Typ 2 
Muda är de aktiviteter som inte skapar något värde alls. 
 
De sju formerna av slöseri 
 
Taiichi Ohno, skaparan av Toyota Production System sammanställde sin berömda lista 
över de sju formerna av slöseri. Dessa kan sammanfattas med namnet TIM WOOD. Där 
bokstäverna i namnet står för Transport, Inventory, Motion, Waiting, Overproduction, 
Over-processing och Defects (Bicheno 2006). Taiichi Ohno ansåg därmed att för höga 
lagernivåer var en form av slöseri. Stora lager motverkar både kvaliteten och produkti-
viteten. Detta beror på att lager leder till ökade ledtider och förhindrar upptäckten av 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Rosario+Domingo&fd1=aut&PHPSESSID=0cf7c1rpds57l3n8u293qppjp2
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dolda problem. Dessutom binder ett lager kapital och även medför. Ett stort lager med 
färdiga produkter till exempel - som ibland är nödvändigt att ha– ökar risken för kassa-
tioner eller att produkter blir för gamla och/eller omoderna (ibid).  
 
Att produkterna flyttas runt för ofta är inte heller någonting som är värdeskapande för 
kunderna och de är inte villiga att betala för olika interna transporter. Denna sort av slö-
seri går dock aldrig att bli av med, utan den måste alltid reduceras. Ju längre transporte-
ras och ju oftare hanteras materialet desto ökar risken för att materialet skadas. Dubbel-
hantering är ett slöseri som påverkar både produktivitet och kvalitet (Bicheno 2006). 
 
En annan form av slöseri är defekta produkter. Fel kostar pengar på kort- och långtsikt. 
De kortsiktiga förlusterna som uppstår till följd av defekter är kassationer. De långsikti-
ga kan omfatta allt som dessa defekter orsakar till och med kundens goodwill (Bicheno 
2006). 
Även felaktiga processer är en form av slöseri. Ett exempel på denna typ av slöseri är att 
använda vissa maskiner för att utföra vissa arbetsuppgifter de inte riktigt är lämpade för 
(Bicheno 2006). 
 
Att producera mer än vad kunderna efterfrågar är också enligt Taiichi Ohno en form av 
slöseri (Bicheno 2006). Han ansåg att denna sort av slöseri är det största slöseriet som 
sker inom organisationer. Eftersom det leder till att många andra former av slöseri upp-
står. En annan form av slöseri, Överproduktion, kan även innebära att använda en flask-
halsresurs för att tillverka fel produkt eller en opassande partistorlek (ibid). 
 
Att ett material eller färdiga produkter ligger och väntar anser Taiichi Ohno också vara 
en form av slöseri. Denna form av slöseri är direkt kopplad till de flöden som finns (Bi-
cheno 2006).  
 

3.4 Flaskhalsteorin 
 
Flaskhalsteorin eller Theory of Constraints (TOC) en förändringsmetod inom organisa-
tioner som fokuserar på att öka vinsten (Rattner 2002). Huvudtanken med flaskhalsteo-
rin är att alla organisationer har minst en flaskhals. Denna flaskhals kan vara en produk-
tionsenhet eller en process helst som begränsar en organisations möjligheter från att 
uppnå sina mål. Flaskhalsteorin utvecklades av israelen Eliyahu Goldratt. Han presente-
rade denna teori i sin bok "Målet" som är en bok inom produktionsledning utgiven i 
romanform. I denna bok är de flaskhalsar som Goldratt beskriver väldigt produktionsre-
laterade. Men flaskhalsar kan också existera i icke-produktionsrelaterade enheter. Till 
exempel kan en marknadsavdelning som inte kan omvandla behovet från marknaden till 
order också vara en flaskhals. Flaskhalsteorin innehåller en del verktyg som kan använ-
das för att utnyttja flaskhalsarna, och därigenom öka vinsterna (ibid). 
 
Alla organisationers verksamheter kan ses som kedjor av processer som omvandlar det 
som går in i förädlingsprocessen till säljbara produkter. Flaskhalsteorin vill påstå att 
styrkan eller svagheten för en kedja avgör av dennes svagaste länk. I sin bok Målet ge 
Goldratt förslag på ett 5 stegsplan för eliminering av flaskhalsar (Rattner 2002). Dessa 
steg är: 
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1- Identifiera systemets flaskhals. Denna flaskhals kan vara något fysiskt eller nå-
gon policy. 

2- Bestämma sig för hur flaskhalsarna ska hanteras. Här gäller det att ha bra utnytt-
jande i en flaskhals. Ett exempel kan vara att reducera eller eliminera ställtiderna 
för en flaskhals. 

3- Alla icke-flaskhalsar ska underordnas flaskhalsen. Det är lönlöst att till exempel 
ha en hög utnyttjande grad på andra maskiner än flaskhalsen när flaskhalsen inte 
klarar av de ökade volymerna.  

4- Eliminera flaskhalsen. Detta steg blir nödvändigt endast om steg två och tre inte 
ger något större resultat. 

5- Återgå till steg nummer ett. 
 
Det sista steget vill säga att hanteringen av flaskhalsar är ett ständigt pågående process 
(ibid.).   
 

3.4.1 Lean versus Flaskhalsteorin 
 
Både Lean och flaskhalsteorin har ett fokus på att öka vinsterna för ett företag (Rattner 
2002). Vinsterna kan inte ökas genom ökade priser då priser sätts av marknaden. Där-
emot kan kostnaderna sänkas. Lean produktion fokuserar på att minska ledtiderna, sän-
ka kostnader och öka den värdeadderande andelen av en organisations totala verksam-
het. Medan flaskhalsteorin fokuserar på att öka genomflödet från organisationen i fråga 
(ibid). 
Flaskhalsteorin och Lean produktion har var sitt fokusområde  (Rattner 2002). Flask-
halsteorin har som mål att identifiera flaskhalsar. Fokuset för Lean produktion är där-
emot identifieringen av värdet . Ett värde som är sett ur kundens perspektiv. Detta sker 
som tidigare nämnts genom att skapa en värdeflödesanalys över produktionen. Flask-
halsteorin förespråkar en förstärkning av ”kedjans svagaste länk”. Dessa två fokusom-
råden kan ses som komplement till varandra. Flaskhalsteorin kan användas efter att vär-
deflödesanalyser över nutida och framtida tillstånd skapats (ibid).  
Genom att använda flaskhalsteorins metoder kan genomflödet öka på kortsikt vilket 
också ökar den värde adderande andelen av en organisations verksamhet (ibid).  
 

3.5 Relationsutveckling  
 
Enligt Lindh (2005) innebär begreppet Supply Chain management styrning och ledning 
av försörjningskedjan. Begreppet handlar om mer än lagerstyrning och transport. Den 
handlar även om bättre styrning av flödeskedjan från leverantör till kund (ibid). Det 
krävs alltså även kunskaper inom organisationsutveckling och ekonomi även om kun-
skaper i logistik och marknadsföring är grundläggande förutsättningar för att ett företag 
skall kunna utveckla och driva sin verksamheten (Persson och Helge, 1998). På den 
organisatoriska sidan kräver distributionen koordinering, både mellan interna funktioner 
och mellan företag.  
Att styra en distributionskanal kräver därför kapacitet till att utveckla en gemensam för-
ståelse för kanalens målsättning och användning av resurser. En sådan förståelse kom-
mer att leda till att man samarbetar på ett positivt sätt i alla företag som deltar i leve-
ransprocessen (ibid).  
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Relationer utvecklas genom interaktion. Det vill säga när två eller flera aktörer har ett 
affärsmässigt samarbete med varandra (Persson och Helge, 1998). I en distributionsked-
ja handlar det om utväxling av administrativa processer, varuflöde, informationsöverfö-
ring, betalning och kunskap. Utöver detta kommer sociala förhållanden som utvecklas 
när individer och grupper av människor från olika företag lär känna varandra. Rela-
tionsutveckling kommer som ett resultat av utväxlingen, och den kommer med tiden att 
bestämma utformningen av rutiner, ansvarsfördelning, roller och organisationsmönster i 
samarbetet. Dessutom kommer den att leda till inlärning som på sikt ger större effektivi-
serings- och förbättringsvinster än de som aktörerna skulle kunna uppnå på egen hand 
(ibid). Relationerna i värdekedjan påverkas alltid av hur makt, förväntningar, beroende 
och förhållande till samarbete fördelas mellan aktörerna. Den aktör som dominerar över 
andra kallas för fokalföretaget. (ibid) 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redogör författaren för de val av metoder som gjorts för att undersöka de 
orsaker till höga lagernivåer för ett företag inom pappersindustrin. Vidare redogörs det 
för arbetets forskningsansats, datainsamlingsmetoder och arbetets tillförlitlighet genom 
att redogöra för arbetets validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Forskningsstrategi 
 
Enligt Olssson och Sörensen (2007) ska vetenskapliga undersökningar klassificeras ut-
ifrån mängden kunskap som finns innan studien startar. Författarna talar om pilotstudie 
och om formativ, explorativ, deskriptiv och hypotesprövande undersökning. Vidare me-
nar Olssson och Sörensen (2007) att en pilotstudie är en föreberedande undersökning 
och syftar till att i liten skala pröva undersökningsinstrumentet. Den är en kontroll av att 
forskningsprocessen funkar planenligt. Formativa undersökningar har som mål att ut-
forska ett nytt område för att närmare precisera problemställningar och frågeställningar. 
Inom formativa undersökningar kan alla metoder användas. Ur ett kvalitativ perspektiv 
görs det formativa undersökningar för att ta reda på om det via intervjuer går att få för-
ståelse för olika fenomen. En formativ undersökning kan då ligga till grund för arbetet 
med att klargöra undersökningens syfte. Explorativa undersökningar har som syfte att 
förklara händelse-förloppet och relation mellan olika fenomen. De syftar till att ta reda 
på orsakssamband och nå så mycket som möjligt inom ett ämnesområde. Deskriptiva 
undersökningar beskriver flera egenskaper hos ett fenomen. Vid deskriptiva undersök-
ningar måste det redan en viss mängd kunskap. Därför avgränsas vissa aspekter av de 
fenomen som är av intresse. Hypotesprövade undersökningar förutsätter att det finns en 
stor mängd kunskap inom ämnet som gör det möjligt att från teori härleda antaganden 
om förhållanden i verkligheten (ibid).   
 

4.2 Studiens syfte 
 
Denna studie fokuserade på att identifiera de orsaker som genererar höga lagernivåer på 
ett företag inom pappersindustrin. Studien har en explorativ strategi eftersom syftet är 
att undersöka vad som orsakar höga lagernivåer och hur de uppstår. Då svensk pappers-
industri opererar på en global marknad, finns kunderna i olika delar av världen och 
transport-kostnaderna utgör därför en stod del av produktkostnaden (IVA 2006). Samti-
digt kännetecknas industrin av långa produktionsserier vilket medför till höga lagerni-
våerna. Då Sverige inte kan konkurra med låga kostnader, måste pappersindustrin hitta 
andra konkurrensfördelar (ibid). 
Författaren angreppsätt illustreras i figur 2:  
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Figur 2: Författarens arbetssätt 
 
 

4.3 Kvalitativ- och kvantitativ forskningsanstas 
 
Enligt Rosengren och Arvidson (1992) avses kvantitativ metod de undersökningar som 
görs baserade på representativa urval och lägger fram resultaten som härstammar från 
en mer eller mindre tabellanalys och olika statiska mått som kallas för hårddata. Med 
kvalitativ metod menas däremot de mjukdata som används i forskning. Dessa är enligt 
Rosengren och Arvidsson (1992) mer trogna mot verkligheten. Eftersom forskningen 
kommer alltid till en punkt där det inte räcker enbart med kvantitativa metoder. 
 

Tillvägagångssätt: 
Genom en explorativ 
undersökning belysa 
de orsakar som ligger 
till grund för proble-
met med de höga la-
gernivåerna. 

Emiriska områden som 
ska undersökas: Pro-
duktflöden till temri-
nalen med fokus på på 
det gods som är av-
sedd för Östeuropa.  

Val av teori-områden: La-
gerstyrning och de områden 
som påverkar den inom  
Lean, Distribution och Rela-
tionsutveckling 

Analys:  Här analyse-
ras produktflöden till 
terminalen utifrån 
lagerteori. 

Diskussion och slut-
sats om orsakar och 
åtgärdar till problemet 
med den höga lagerni-
vån i terminalen. 

Syfte: Problem med 
de höga lagernivåerna 
i terminalen samt 
reducera dem 
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Under detta arbete har en kvalitativ ansats använts då studien är explorativ och syftar till 
att undersöka de faktorer som ligger till grund för de höga lagernivåerna inom fallföre-
taget. Med utgångspunkten från den överfulla terminalen på fallföretaget har författaren 
undersökt lagerstyrningsrutiner, tittat på företagets produktionsplanering samt företagets 
relation till sina kunder.  
 

4.4 Data insamlingsmetod 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim (2001) finns det två typer av data, nämligen primär 
data och sekundär data. Primär data är det data som samlas i syfte att nå målen med stu-
dien. Sekundärdata är det data som redan finns till exempel i form av statistik. Dessa 
data ska ha samlats för andra ändamål än de som projektet avser men ska ändå kunna 
användas så att det tjänar studiens syfte. 
 
Under studiens gång har både primär- och sekundärdata används. Primärdata har inhäm-
tats genom intervjuer och observationer. Observationer gjordes för att förstå problemet 
med de höga lagernivåerna på företagets terminal. För att göra noggranna observationer 
har författaren studerat produktionsutrustningen samt flöden av färdig material till och 
från terminalen och tagit tid på dessa. Författaren valde sedan att göra vissa avgräns-
ningar för att nå det förväntade målet med examensarbetet. Detta följdes av fem formel-
la - och ännu fler informella på veckobasis -  intervjuer med terminalchefen, produk-
tionsplaneraren, controllern, produktionsteknikern och en terminalarbetare. Intervjuerna 
berörde områdena; terminalens yta, arbetsrutinerna vid terminalen,  produktionsplane-
ring, delar av produktionsutrustningens layout, lagerhållning. Författaren har även med 
hjälp med ovannämnde personer gjort antaganden i de fall där det fanns brist på stati-
stik. Syftet var att få fram ett resultat som låg så nära verkligheten som möjligt. Sekun-
därdata har inhämtats från företagets affärssystem och även andra databaser som an-
vänds inom företaget.  
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Olssson och Sörensen (2007) avser validitet ett mätinstruments förmåga att mäta 
det som ska mätas. Arvidsson och Rosengren (1992) anser att validitet kan definieras 
som frånvaron av systematiska fel. Eftersom vid frånvaron av systematiska fel mäter 
forskningen det den avser att mäta och följaktligen täcker teoretisk och empirisk defini-
tion varandra. 
 
Under denna studien gång har författaren haft intervjuer med personer på olika nivåer 
och på olika avdelningar på företaget. Författaren har även inför intervjuerna gått ige-
nom frågarna och fokusområden med handledaren på företaget i syfte att öka relevansen 
av informationen som skulle fås genom intervjuer. Författaren har även avsiktligen sett 
till att vistas en fjärdedel av sin tid på andra avdelningar än terminalen på fallföretaget 
för att undvika att påverkas av endast de åsikter som fanns på terminalen. Författaren 
har även gått genom siffrorna från fallföretagets affärssystem tillsammans med produk-
tionsteknikern för att tolka dessa siffror.  
 
Arvidsson och Rosengren (1992) definierar som graden av tillförlitlighet hos en mät-
ning. det vill säga mer eller mindre frånvaron av slumpmässiga och osystematiska mät-
fel. Reliabiliteten kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos mätin-
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strument, den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen eller det mätta objek-
tet (ibid). För att säkerställa tillförlitligheten i informationen har författaren valt perso-
ner som under lång tid arbetat på fall företaget som intervjukällor. De siffror som togs 
från företagets affärssystem har tagits under olika tidpunkter för samma studieperiod. 
Då produkterna är i form av rullar som väger olika mycket och har olika mått har för-
svårat analysarbetet. Författaren har därför efter konsultation med intervjupersonerna 
ibland jobbat hypotesbaserad då författaren ansåg att de personer som jobbat väldigt 
länge på företaget hade tillräckligt med kunskap för att göra korrekta antaganden.  
 

4.6 Processjämförelse ”Benchmarking” mellan packningsprocessen på Igge-
sundsbruk och den vid Stora Ensos kartongbruk i Fors 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är benchmarking eller processjämförelser på svens-
ka ett arbetssätt för att finna möjligheter för processförbättringar. Benchmarking är nu-
mera en systematisk del av förbättringsprocesser hos många företag. Grundidén med 
benchmarking att göra en noggrann jämförelse mellan en av den egna organisationens 
processer och en annan, identisk eller liknande, process hos en annan organisation eller 
hos en annan division inom den egna organisationen och sedan dra nytta av jämförelsen 
(ibid). 
 
Författaren har besökt Stora Ensos kartongbruk i Fors den 13 september 2007 för att 
studera flöden av de färdiga produkterna från kartongmaskinerna i fabriken i Fors till 
företagets terminal då det tjänar syftet för denna studie. Att det blev just Stora Enso i 
Fors berodde på att företaget producerar identiska produkter som de som tillverkas vid 
Iggesundsbruk. Även produktionen på fabriken i Fors sker, likt den i Iggesund,  i stora 
kartongmaskiner. De stora likheterna mellan fabrikerna i Fors och Iggesund gör en jäm-
förelse relevant. 
Enligt Karlöf och Östblom (1993) består benchmarking eller processjämförelse av sex 
steg: 

1- Bestäm vad som skall benchmarkas 
2- Identifiera benchmarkingpartners 
3- Informationssamling 
4- Analys 
5- Anpassa resultatet till den egna verksamheten 
6- Förbättra 

 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att man måste iaktta en viss försiktighet när man 
överför en processlösning som fungerar bra i en annan organisation till den egna organi-
sationen. Ofta måste man göra modifieringar som anpassar lösningen till den egna orga-
nisatoriska miljön. Det finns annars en risk att man bara kopierar och gör likadant som 
andra och därmed inte finner det sätt som gör det egna företaget bättre än konkurrenter-
na, och det är detta som ska ske i steg 5 enligt processstegen (ibid). 
 
  



 

 16 

16 En studie av lagernivåer vid Iggesundsbruk AB 

5  Empiri 
 
I detta avsnitt redogör författaren för företagets tillverkningsprocesser samt processflö-
det inom fabriken. Kapitlet inleds med att nämna de produktflöden som finns inom fa-
briken. För att öka förståelsen ytterligare ges även en beskrivning av hur produktionen 
är upplagd.  
 

5.1  Företagsbeskrivning 
 
Här redogör författaren för processindustrins utmaningar. Därefter ges det en kortfat-
tad presentation av processindustrin. Författaren fortsätter sedan med att berätta om 
koncernen som företaget tillhör för att sedan ge en överblick över företagets verksam-
het. Slutligen beskrivs de produkter som företaget tillverkar.   
 
Processindustrin 
 
Sverige har många företag och människor verksamma inom processindustrin (Kungliga 
ingenjörsakademin IVA, 2006). Processindustrin omfattar bland annat inom skogsindu-
strin, kemi-, plast-, och läkemedelsindustrin, gruv- och stålindustrin samt livsmedelsin-
dustrin. Processindustrins betydelse för välfärden i Sverige är väldigt stor då svensk 
processindustri står för en betydande andel av kunskapsutveckling och sysselsättning. 
Dessutom står processindustrin för 30% av Sveriges totala export och sysselsätter cirka 
95 000 människor (ibid). Svensk processindustri präglas av hög teknisk kompetens hos 
de anställda, hög automatiseringsgrad, god IT-mognad och en hög andel forskning och 
utveckling (ibid). 
   
Trots dessa styrkor finns det en del svagheter. Globaliseringen som har skett under de 
senaste decennierna har skapat en allt tuffare industriklimat och därmed ökat trycket på 
den svenska processindustrin (Kungliga ingenjörsakademin IVA, 2006). En allt större 
del av världen håller på att industrialiseras och det är  framförallt med på kostnadssidan 
som de nya marknaderna i Kina och Östeuropa konkurrerar med svensk industri. Då den 
svenska processindustrin inte har förutsättningar att konkurrera med pris och volym, 
måste den hitta andra områden där den har större konkurrensfördel (ibid). 
 
Massa- och pappersindustrin som är en del av processindustrin är idag starkt konkur-
rensutsatt. Idag sker en kraftig expansion av massa- och pappersproduktion i Asien och 
Latinamerika. Konkurrensen mellan svenska aktörer inom massa- och pappersindustrin 
är begränsad då varje koncern satsar på sina produkt- och marknadsnischer. Konkurren-
sen från de nya marknaderna medför ökat behov av ständig processutveckling (ibid). 
Denna konkurrens, menar Chronéer (2003) har lett till att fokus inom processindustrin i 
Sverige har skiftat under 90-talet från att ha varit processorienterat till att bli mer kund-
orienterad. En utmaning för processindustrin under 2000-talet kommer att vara att fort-
sätta vara lönsam i en bransch som är i snabb förändring. Det viktigt då för företagen 
som är verksamma inom processindustrin att förutse kunderna se behov och den tekno-
logi som svarar mot dessa behov (ibid). 
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Holmen 
 
År 1609 byggdes av Hertig Johan av Östergötland en fabrik på en holme – varifrån 
namnet Holmen kommer - i Motala Ström. Detta var grunden till Holmen i Norrköping 
(Iggesund Paperboard AB 2004). Holmen är idag en av de stora skogsindustriaktörerna 
på den svenska marknaden. Koncernen tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. 
Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar. Företaget är publikt och dess aktier är 
noterade på Stockholmsbörsen. Vid företagets olika enheter jobbar cirka 5000 anställda. 
Majoriteten av dessa arbetar vid företagets anläggningar i Sverige och resten arbetar vid 
produktionsanläggningarna i Spanien och England och på försäljningskontoren runt om 
i världen (ibid). 
 
Holmen Koncernen har fem affärsområden; Holmen Paper (tryckpapper), Iggesund Pa-
perboard (kartong) och Holmen Timber (trävaror), Holmen skog och Holmen Energi, 
som svarar för tillgångar och anskaffning inom skog respektive elkraft. Holmen skog 
säljer även virke till externa kunder. Koncernen kan årligen tillverka 2,7 miljoner ton 
tryckpapper och kartong. När det gäller tryckpapper är koncernen Europas femte största 
tillverkare, på kartongsidan är Holmen Europas tredje största producent. Holmens 
tryckpapper används inom olika typer av tidningar, bilagor, kataloger och direktreklam. 
Holmens kartong används för att göra förpackningar för livsmedel, choklad, tobak, par-
fym och medicin. Holmens trävaror används som basmaterial inom tillverkningen av 
golv, trappor, dörrar, fönster och möbler (ibid). Koncernens största marknader finns i 
Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien. 
Figur 3 ger en bild över de råvaror som används i Holmens produktion av olika varor. 
Figuren ger också en kortfattad information om olika kundgrupper som köper företagets 
produkter. Figur 4 visar koncernens geografiska spridning både när det gäller produk-
tion- och försäljningsbolag (www.holmen.se). 
 
 

Figur 3: De råvaror som används i tillverkningen av olika produkter 
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Figur 4: Koncernens produktions- och försäljningsenheter 

 
 
Iggesundsbruk AB 
 
 
Iggesundsbruk AB i Iggesund i Hälsingland är en tillverkningsenhet som tillhör affärs-
området Iggesund Paperboard inom Holmen koncernen (Iggesund Paperboard AB 
2004). Förutom Iggesundsbruk har Iggesund Paperboard även en annan anläggning för 
kartongtillverkning i Workington, Storbritannien. Företaget har även en specialenhet för 
förädling i Strömsbruk i närheten av Iggesund. Vid denna enhet extruderas kartong med 
plast eller lamineras med kartong, folie, eller film för användningsområden som ställer 
särskilda krav på barriäregenskaper eller utseende (ibid). 
 
För att underlätta distributionen av företagets produkter har företaget också anläggning-
ar för arkning i Sverige, Nederländerna och Frankrike (Iggesund Paperboard AB 2004).  
Produktionen av kartong på Iggesundsbruk AB i Iggesund sker genom två kartongma-
skiner med tillhörande utrustning.  
 
Företaget har ett försäljningskontor i Amsterdam som betjänar kunderna i Europa. Före-
taget har även ett försäljningskontor i Hong Kong och Singapore för den asiatiska 
marknaden, och ett annat försäljningskontor i Lyndhurst, New Jersey för den ameri-
kanska marknaden, samt Agent Sales med säte i Iggesund för resten av världen (Igge-
sund Paperboard AB 2004). Det finns dessutom olika samarbetsavtal mellan företaget 
och kartonggrossister på marknader där distribution genom grossister bäst motsvarar 
kundernas behov. Företaget har som mål att vara en långsiktig lönsamhet genom att 
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erbjuda förpackningsindustrin och den grafiska industrin kartong som möter kundernas 
krav på funktionella produkter, god service och hög kvalitet (ibid).       
 
 
Produkten - Invercote 
 
Iggesundsbruk AB tillverkar en sorts kartong under namnet Invercote. Denna kvalitet av 
kartong har en mycket stark ställning på marknaden (Iggesund Paperboard AB 2004).  
 
Användningsområdena för Invercote är inom olika grafiska tillämpningar, såsom vykort 
eller högklassiga broschyr- och bokomslag, och förpackningar inom parfym-, kosmetik, 
choklad- och läkemedelsindustrin samt tobaksförpackningar (Iggesund Paperboard AB 
2004). Invercote används även som baskartong för t.ex. plastbeläggning vid fabriken i 
Strömsbruk. Denna kvalitet av kartong tillverkas enbart av jungfrulig fiber, så kallade 
primärfiber. Det är en garanti och en förutsättning för att kunna uppnå den hygien, lukt- 
och smakneutralitet som krävs när livsmedel och andra känsliga produkter ska förpack-
as (ibid). Vid Iggesundsbruk tillverkas Invercote i fem skikt. Efter ombyggnationen av 
den ena av företagets två kartongmaskiner kartongen att tillverkas i tre skikt i den reno-
verade maskinen medan den kommer fortfarande att bestå av fem skikt i den kartong 
som inte kommer att renoveras på kortsikt (intervju med terminalchefen). 
 

5.2  Problembeskrivning på fallföretaget 
 
Iggesundsbruk AB som ligger i Iggesund i Hälsingland tillverkar kartong av kvaliteten 
Invercote. Företaget har anor som sträcker sig tillbaka i tiden till 1600 – talet och tillhör 
idag skogsjätten Holmen. Sedan hundra år tillbaka tillverkar företaget kartong. I sin 
tillverkning använder företaget två kartongmaskiner. De två kartongmaskinerna kom-
mer i fortsättningen av rapporten att kallas för KM1 och KM2. KM1 byggdes 1963 och 
KM2 byggdes 1971 (Iggesund Paperboard AB 2004).   
 
Företaget har en terminal som ligger i anslutning till fabriken. Till terminalen går det 
gods som kunderna har beställt och som ska lastas på lastbärare. Den är alltså inte sam-
ma som det lager som företaget har där det finns kartongrullar som ej har beställts än av 
kunderna, men där kundorder väntas komma vid ett senare tillfälle (intervju med termi-
nalchefen). Företaget har även två terminaler i Hamburg och Tillbury, därifrån sker le-
veranser till kunderna i Nordeuropa. Dessa terminaler försörjs av det färdigvarulager 
som finns i fabriken. Transporten till dessa två lager sker med båt (ibid). Fokus i denna 
studie är enbart terminalen som ligger i anslutning till Iggesund. 
 
Terminal- som en gång byggdes för att just vara en terminal, används i dag för att lagra 
all material som är färdigproducerad och väntar på leverans till kunder i områden där 
det inte finns några andra terminaler. När efterfrågan från kunder i Östeuropa började 
växa, började de färdiga varorna att lagras i terminalen i väntan på kunderna ska hämta 
det beställda godset. Kunderna som är lokaliserade i Östeuropa är mindre bra på att upp-
fylla sina åtaganden (intervju med terminalchefen). Det är kunderna som ansvariga för 
upphämtningen av det gods som beställt. Men det händer ofta att dessa kunder inte häm-
tar godset vid avtalat tidpunkt vilket gör att det bildas ett större lager än nödvändigt i 
terminalen (ibid). Dessutom håller företaget idag på att investera i en av sina kartong-
maskiner. Dessa investeringar är tänkta att få produktionsvolymerna att växa för att 
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möta den alltmer ökade efterfrågan i Östeuropa på företagets produkter.  Detta förväntas 
att leda till ännu större problem för de anställda vid terminalen i Iggesund då terminalen 
som redan är överfull måste ta emot en ännu större godsvolym (ibid). Problemet förvär-
ras av att det idag kommer slutprodukterna i form av rullar och pallar till terminalen i ett 
osorterat flöde. Detta leder till dubbelhantering då truckföraren vid terminalen måste 
plocka rullarna och pallarna från transportbanden och placera dem på golvet i termina-
len för att sedan sortera dem ordervis. Om de färdiga rullarna och pallarna hade kommit 
till terminalen ordervis skulle truckföraren köra dem direkt till angiven plats alternativt 
placerat dem direkt på lastbärare. Denna dubbelhantering tillför inte något värde för 
kunden, och ibland leder  den även till kvalitetsförsämringar på själva produkten då 
truckens gripdon  tar i samma ställe på rullen eller pallen.(ibid). Problemet med den 
överfulla terminalen fick företagets logistikavdelning att initiera ett examensarbete för 
att få in nya infallsvinklar.  
 

5.3 Produktionsplanering 
 
 
Företaget använder sig av cyklisk produktion. Det innebär att produkterna placeras och 
produceras i en cyklisk produktionsföljd, som upprepas efter ett bestämt tidsintervall  
(intervju med produktionsplaneraren). Den kartong som tillverkas har olika kvaliteter 
och olika gramvikter. Därför måste kartongmaskinerna ställas om varje gång tillverk-
ning av kartong som har en ny kvalitet eller gramvikt startas. Omställningskostnaderna 
för produktionen är beroende av den sekvens i vilken kartongen som har de olika kvali-
teterna och gramvikterna produceras. Därför försöker produktionsplanerarna lägga upp 
produktionen i de båda kartongmaskinerna så att företaget får så låga produktionskost-
nader som möjligt genom att minimera antalet omställningar. I dagsläget har kartong-
maskin 1 (KM1) en cykeltid på 30 dagar medan kartongmaskin 2 (KM2) har en cykeltid 
på 40 dagar. Under dessa cykler tillverkas dock vissa produkter fler än en gång. Dessa 
cykeltider är helt baserade på produktionsplanernas långa erfarenhet (ibid).  
 
Produktionsplanerarna ansvarar även för planeringen av produktion i arksalen (intervju 
med produktionsplaneraren). Arksalen är en enhet för att kapa en del av företagets pro-
dukter av kartongrullar till ark då det finns kunder som beställer kartong i form av ark. 
Produktionsplaneraren beaktar då kapaciteten i de olika arkmaskinerna och försöker 
alltid maximera utnyttjandegraden på maskinerna. Därutöver är det produktionsplanera-
ren som bestämmer vilka rullar som ska lämna höglagret - som är ett lager av ej beställd 
gods - till arksalen. Detta sker om de rullar som finns i höglagret uppfyller kundernas 
krav (ibid).  
 

5.4 Tillverkningsprocessen 
 
 
Tillverkningsprocessen på Iggesundsbruk AB kännetecknas av stor produktionsvolym, 
kontinuerlig drift och processkontroll (Iggesund Paperboard AB 2004). Den kontinuer-
liga tillverkningen i kartongmaskinen börjar med att fibrer i vatten formas till ett sam-
manhängande skikt på en löpande plastduk, den så kallade viran. Ytterligare lager av 
fiber läggs vanligtvis på i vått tillstånd. Vattnet dräneras sedan genom viran. Därefter 
avlägsnas ytterligare vatten genom pressning och torkning genom värme. För att för-
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bättra ytans tryckbarhet bestryks kartongen vanligtvis också i maskinen. Kartongbanan 
rullas upp i stora rullar på full maskinberedd (ibid). Figur 5 visar en kartong rulle som 
precis har producerats i kartongmaskinerna. 
 

 
Figur 5: Kartongrullar som lämnar kartongmaskinerna 

 
 

5.4.1 Omställningar och Utskott 
 
Kartongen som tillverkas vid de två kartongmaskinerna har olika kvaliteter och gram-
vikter (g/m2). Vid en ändring av produktionen från en kvalitet till en annan måste ma-
skinerna ställas om. Tiden som dessa omställningar tar varierar beroende på vilken se-
kvens produktionen har (intervju med produktionsteknikern). Små omställningar är de 
omställningar som sker då kartongmaskinerna ställs om för att tillverka kartong med 
samma kvalitet som innan omställningen men som har en annan gramvikt. Omställning-
ens längd är i det här fallet beroende av sekvensen på gramvikter som tillverkas vid kar-
tongmaskinen. En omställning från tillverkningen av en kvalitet med en viss gramvikt 
till en annan med samma kvalitet men med en annan gramvikt inom ett litet intervall tar 
kortare tid om den gramvikten hade legat inom ett stort intervall från den som nyligen 
har tillverkats (ibid). Vid stora omställningar ställs kartongmaskinen om så att den bör-
jar tillverka en ny kartongkvalitet. Stora omställningar tar längre tid än små omställ-
ningar. Därför tillverkas det samma kartongkvalitet i olika gramvikter innan tillverk-
ningen går över till en ny kartongkvalitet (ibid).  
 
Kartongmaskinerna stängs aldrig av under en omställning, oavsett om det är en omställ-
ning till en ny kvalitet eller en ny gramvikt. Detta resulterar i att det uppstår utskott eller 
spill som inte går att sälja till kunderna. Utskott kan också fås om kartongen som till-
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verkats inte håller kundernas kvalitetskrav. Utskottsrullarna skickas därefter till efterbe-
handlingen  för vidare bearbetning (ibid).    
 

5.5 Fysiskt Flöde genom Efterbehandlingen (EBH) till terminalen. 
 
Efterbehandlingen är det interna namnet på de enheter som tar hand om allt som kom-
mer från kartongmaskinerna och det är framförallt processerna i Efterbehandlingen som 
står i fokus i denna studie. Figur 6 ger en bild över de olika processer som finns inom 
Efterhandligen. För att exakt veta vad varje process gör i förädlingskedjan se bilaga 1.    
 
 

 
Figuren 6:Flödesschema för operationerna i Efterbehandlingen, där KM1 oh KM2 är Kartongmaskinerna 
1 och 2. Rullpacken är stationen där rullarna packas och etiketter sätts på. 
 
Första steget i produktionen är tillverkningen av stora kartongrullar, som sedan kapas 
och skärs till mindre rullar enligt kundernas önskemål. Ibland beställer kunder kartong i 
form av ark. Då kapas kartongrullar till ark – även här enligt kundernas önskemål - för 
att sedan märkas och förpackas för att därefter transporteras pallvis till kunderna. 
Flödet i hela fabriken kan som hos alla andra industrier delas in i två olika flöden, pro-
duktionsflödet och informationsflödet (Bicheno 2006). För att få en initial insikt och 
förståelse kring materialflödet inom fabriken, gjordes en värdeflödesanalys. Produk-
tionsflöden i företaget kan indelas i två flöden vilka baseras på de två produktvarianter-
na. Dessa flöden är dels flödet av rullar och dels flödet av pallar. Författaren har följt de 
två produktvarianternas väg från kartongmaskinerna till terminalen. Dessa två flöden 
skiljer sig åt enligt figur 7. 
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Figur 7: Rull- och pallflöden. Rullarna och pallarna bearbetas vid olika stationer enligt tabellen. 

 
Produktionsflödena går från produktionen mot kunden, medan informationsflödet går åt 
motsatt riktning (Bicheno 2006). Både pallflödet och rullflödet hamnar i slutändan i 
terminalen som ligger cirka två hundra meter från fabriken. Anledningen till att termina-
len inte ligger i direkt anslutning till fabriken har en historisk förklaring. Förr i tiden 
transporterades det mesta av godset på tåg och då var det viktigt att terminalen skulle 
ligga där den ligger idag. Idag när ca 90% av godset transporteras med båt gäller det att 
optimera flöden så mycket som möjligt (intervju med terminalchefen).  
 
Till terminalen kommer i dagsläget både rullar och pallar i ett osorterat flöde från pro-
duktionen. Vilket betyder att dessa måste sorteras i terminalen för att sedan lagras eller 
ställas på lastbärare. Lastningen och lagring sker med hjälp av truckar som tar i rullarna 
i samma ställe då truckföraren måste se etiketten på rullen. Denna rullhantering kan 
ibland leda till en försämring av kvaliteten i dessa områden som grips flera gånger om 
av truckens gripdon.  Vid alltför grova slitage så måste rullen skickas tillbaka till Rull-
packen igen (Intervju med terminalchefen). Dessutom så tar det tid att sortera rullar och 
pallar. Operatörerna hinner inte med att plocka inkommande rullar från transportbandet 
vid ett högtflöde av rullar och pallar. Vid ett högt flöde av rullar till terminalen bryter 
truckförarna mot säkerhetsföreskrifterna och flyttar på tre rullar åt gången när det är 
tillåtet att bearbeta max två rullar åt gången då det är endast två rullar som kan gripas av 
truckens gripdon. Den högsta rullen sitter alltså löst och skulle kunna innebära en risk 
för olyckor (Intervju med en lagerarbetare).  
Att operatörerna i terminalen inte hinner med det höga flödet av rullar gör att omlast-
ning blir en flaskhals då slingan som tar rullar till terminalen stannar och som följd till 
detta stannar även emballeringsstationen och rullar som kommer från kontrollstationer-
na går i varv i den stora slingan. Detta leder i sin tur att skaterna på slingan blir upptag-
na och det inte längre går att lasta rullar från rullmaskinerna. Detta kan ibland leda till 
att rullmaskinerna stannar och de stora kartongrullar som lämnar kartongmaskinerna 
ställs på golvet. En rulle ska normalt anlända till terminalen var 47:e sekund (genom-
snittlig siffra baserat på ett typvärde av rullar). I verkligheten beror ankomstiden till 
terminalen rullarnas storlek. Ju mindre rullar är desto frekventare kommer rullar till 
terminalen. Det är framförallt vid ett högt flöde av mindre rullar som platsbrist uppstår i 
terminalen (intervju med terminalchefen).  
 

5.6 Produktionsflöden för rullar och pallar till terminalen. 
 
Flödet av rullar 
 
Kartongmaskinerna KM1 och KM2 tillverkar kartong i stora rullar som sedan kapas 
enligt kundernas önskemål i rullmaskinerna som finns i anslutning till kartongmaski-
nerna. Därefter forsätter rullarna sin väg till de två kontrollstationerna. Då sträckan mel-
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lan KM1 och kontrollstationerna är längre än den mellan KM2 och kontrollstationerna, 
prioriterar kontrollstationerna de rullar som kommer från KM2 för att undvika att få 
stopp på rullbandet mellan KM2 och kontrollstationerna (Intervju med produktionstek-
nikern). Vid kontrollstationerna kontrolleras dimensionen och vikten på rullarna. Sedan 
fortsätter rullarna sin väg till packningsstationen där de packas och etiketteras och där-
ifrån fortsätter de på rullbandet vidare till terminalen. Innan rullarna kommer till termi-
nalen läggs dem på varandra i en hiss som åker ner en våning till terminalen (ibid). I 
terminalen läggs rullarna direkt på lastbärare eller lagras i väntan på att skickas till 
kund. Rullflödet som kommer till terminalen kommer idag osorterat. Vilket betyder att 
rullarna måste sorteras ordervis innan de ställs på lastbärare (intervju med terminalche-
fen) 
 
Ibland kan det vara svårt att utnyttja hela bredden på den stora kartongrullen som kom-
mer ut från kartongmaskinen. Då skickas dessa mindre överskottsrullar till höglagret. 
Vilket är ett färdigvarulager för det gods som det inte ligger någon kundorder på. När 
det kommer kundorder på mindre rullar som passar ihop med överskottrullarna, skickas 
dessa då till Efterbehandlingen för att omrullas (intervju med produktionsteknikern). 
 
Flöde av pallar 
 
En del kunder beställer kartongen i form av ark. Produktionen av ark går till på följande 
sätt: De delar av de stora kartongrullarna som kommer från KM1 och KM2 som ska bli 
till ark kapas som rullar i rullmaskinen för att sedan fortsätta sina väg till arksalen där 
de kapas till ark. För att få så högt utnyttjande av bandbredden på de stora kartongrul-
larna som kommer från KM1 och KM2  utnyttjar produktionsplanerna de delar av de 
stora rullarna som inte går till rullproduktion för arktillverkningen (Intervju med pro-
duktionsplaneraren). Om detta inte är möjligt, beställs det rullar som finns i färdigvaru-
lagret till arksalen där de kapas till ark. Arken läggs sedan på pall, emaballeras vid em-
balleringsstationen och kontrolleras för att sedan gå på palltransport till terminalen.   
 
Vid pallarnas emballeringsstation finns det sex rullbanor där pallarna kan ställas med 
hänsyn till vilken order de tillhör. Möjligheten att sortera pallarna ordervis vid emballe-
ringsstationern utnyttjas dock inte idag vilket resulterar i att pallar från olika ordrar 
skickas osorterade till terminalen. Effekten av detta blir att operatörerna i terminalen 
inte kan ställa pallar på lastbärare direkt, utan måste sortera i terminalen innan de lastas 
på lastbärare (Intervju med produktionsteknikern).  
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6 Nulägesanalys 
 
I detta avsnitt analyserar författaren orsakerna till problemet med de höga lagernivåer-
na i terminalen. Denna analys sker med hjälp av teoriavsnittet som utgör den grund 
som detta arbete vilar på. Först görs en analys av produktionsprocessen, sedan analy-
seras resultaten för de värdeflödesanalyser som har gjorts. 
 

6.1 Analys av produktionsplaneringsprocessen 
 
På Iggesundsbruk planeras produktionen enligt ett cykliskt tillverkningsmönster. Denna 
planeringsmetod passar företag som har en produktion med en viss rytm, efterfrågan är 
konstant och flexibiliteten i produktionen är begränsad (Segerstedt 1999). Cyklisk pla-
nering passar även företag med en produktion som har höga omställningskostnader. Just 
dessa höga omställningskostnader är vad som kännetecknar produktionen vid Igge-
sundsbruk då omställningen av kartongmaskinen från att tillverka en kartongvariant till 
en annan innebär höga kostnader (intervju med produktionsplaneraren). Företaget delar 
sin produktions-planering med kunderna vilket innebär att kunderna vet när i tiden före-
taget kommer att tillverka en viss typ av produkter. Detta gör att kunderna lättare kan 
anpassa tidpunkterna för sina orderläggningar efter företagets produktionsmönster och 
ordern från kunderna kommer då till företaget i rätt tid.  Nackdelen med denna typ av 
tillverkning är ökningen av lagernivåerna i företagets olika terminaler (ibid). Denna 
studie fokuserar på de höga lagernivåerna i terminalen som ligger vid fabriksområdet i 
Iggesund. I denna terminal lastas gods på olika lastbärare för att sedan skickas iväg till 
andra terminaler i nord- och väst Europa eller till enskilda kunder i Sverige eller Östeu-
ropa.  
 
Nuvarande produktionsplaneraren på företaget - som snart går i pension - har gedigen 
erfarenhet från produktionsplanering då han har jobbat som produktionsplanerare i 
många år. Han sätter upp produktionsplanen utifrån sina tidigare erfarenheter. Men i 
takt med att volymerna och efterfrågan på de olika kartongvarianterna förändras, blir 
frågan om vilken planeringsmetod som företaget bör använda mera aktuell. Idag an-
vänds inte någon speciell framtagen metod utan planeringen baseras helt på erfarenhet. 
Ofta i dessa metoder tas ingen hänsyn till lagerhållningskostnader och kapitalränta som 
kan motsvara den internförräntning man skulle fått genom att investera motsvarande 
kapital på något annat (Mattsson och Jonsson 2001). 
 
Detta indikerar att det finns ett behov av en metod för produktionsplaneringen som även 
tar hänsyns till andra parametrar än kostnaden för omställningarna av kartongmaskiner-
na. Dock så står detta inte i fokus för denna studie. 
 

6.2 Lagerhållning åt kund 
 
 
Många gånger får det gods som ska till de kunder som finns i Östeuropa stå i terminalen 
vid Iggesundsbruk i flera dagar och ibland veckor vilket kostar företaget pengar. Men 
företaget gör inga extra debiteringar för dessa förseningar (intervju med terminalche-
fen). Faktureringen försenas också i och med att kunderna får längre tid på sig att betala 
för godset. Följden av försenad inbetalning gör också att företaget förlorar pengar. För-
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fattaren fann att det gods som skulle till Östeuropa mellan januari och september 2007 
orsakade en utebliven vinst på ungefär 500 000 - baserad på företagets kalkylränta - på 
grund av sena faktureringar till kunderna (siffrorna baserade på företagets affärssystem). 
För stora lager medför naturligtvis kostnader för företag (Mattsson och Jonsson 2001). 
Dessa kostnader består av transport- och hanterings kostnader,  lagringskostnader och 
administrationskostnader (ibid). På Iggesundsbruk lagras i dagsläget en del av de färdi-
ga produkterna tillfälligt i närheten av Iggesund på ett lager vid Skärnäshamn för att 
sedan köras tillbaka till terminalen vid Iggesundsbruk. Denna interna förflyttning kostar 
företaget onödiga pengar förutom att godset riskerar att skadas. Onödiga förflyttningar 
är också en form av slöseri (Bicheno 2006) som företaget ska jobba för att eliminera. 
Lagringskostnader uppstår då företaget har material i lager. Ju längre tid som materialet 
står i lager måste företaget betala för el, försäkringar, lagerlokaler och löner. 
Dessutom så orsaker bundet kapital att företaget inte kan investera de bundna pengarna i 
investeringar eller annat som kan leda till bättre resultat för företaget (Mattsson och 
Jonsson 2001). Iggesundsbruk har en kapitalränta som för år 2008 på 9.1%. Denna pro-
centsats är en siffra som ligger mellan bankernas räntekrav och ägarnas krav på avkast-
ning vilka är de två källor där företaget hämtar sitt kapital ifrån (Intervju med Logisti-
kern). 
 
Författaren anser att kunderna i Östeuropa inte får någon feedback om den skada de 
åstadkommer företaget genom att inte följa de ingångna avtalen. Dessa kunder följer 
sina egna produktionsplaner och låter Iggesundsbruk hålla lager åt dem. Att utveckla en 
gemensam förståelse kommer att leda till att man samarbetar på ett positivt sätt i alla 
företag som deltar i leveransprocessen (Persson och Helge 1998). Dock måste den 
kommersiella risken vägas in. Iggesundsbruk AB lyckas vinna i Östeuropa trots att det 
finns andra aktörer som säljer kartong med identisk kvalitet i Östeuropa. Tangen (2005) 
menar att det finns fyra konkurrensprioriteringar: kostnad, leveransförmåga, kvalitet och 
flexibilitet. Företagen måste bli bättre än sina konkurrenter på någon eller några av des-
sa faktorer för att bli ordervinnare. När det gäller Iggesundsbruk så kan företaget inte 
konkurrera med kostnader. Då gäller det att företaget bli bättre än sina billigare konkur-
renter på resten av dessa konkurrensprioriteringar. 
De Östeuropeiska kunderna är få till antalet men står för en stor del av försäljningsvo-
lymen. Dessa kunder står för 10% av Iggesundsbruks försäljningsvolym. Persson och 
Virum (1998) menar att vid all samarbete mellan företagen måste parametrar som makt, 
förväntningar, och beroendeförhållanden vägas in. Den aktör som dominerar kallas för 
Fokalföretaget (ibid). Denna beskrivning är väldigt applicerbar på de östeuropeiska 
kunderna. 

6.3 Icke värdeskapande aktiviteter 
 
Produktionsutrustningen i fallföretaget består av ett fåtal enheter (kartongmaskinerna, 
rullmaskiner, rulltransportörer, kontrollstationer, packning och rulltransportör till termi-
nalen) och de flesta är automatiserade. De enheter inom produktionsutrustningen som 
enligt Womack och Jones (2003) skulle klassas som typ Ett Muda är rulltransportörerna, 
kontrollstationerna och packningsstationen. Kontrollstationerna och packningen är dock 
två enheter som inte ens å långsikt kan elimineras vilket enligt Bicheno (2006) är målet 
med typ två Muda aktiviteter. Kontroll och packning kommer alltid att finnas med i 
verksamheten, men naturligtvis kan dessa aktiviteter optimeras. Rulltransportörerna 
som finns överallt i fabriken är också enheter som orsaker PIA på grund av de långa 
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transporttiderna mellan olika enheter inom fabriken. Dock påverkar inte avståndet mel-
lan produktionsenheten och terminalen takten på flödet till terminalen.  
Dagens layout med långa rulltransportörer och ett relativt långt avstånd mellan termina-
len och fabriken bottnar sig i fabrikens historiska utveckling (intervju med terminalche-
fen). Förr i tiden, när största delen av godset transporterades med tåg var det bra om 
terminalen hade legat vid järnvägen som går cirka två hundra meter från fabriken. Nu 
när 90% av godset transporteras med båtar ligger terminalen fortfarande vid järnvägen 
(ibid). De långa avstånden mellan olika enheter går inte att göra någonting åt i dagslä-
get. Däremot är det bra att vara medveten om dessa vid framtida investeringar.       

6.4 Dubbelhantering av rullar och pallar i terminalen 
 
Till terminalen kommer det i dagsläget rullar på rulltransportören i ett osorterat flöde, 
dvs de är inte sorterade ordervis efter att från början varit sorterade när de lämnade kar-
tongmaskinerna. Rullarna från olika ordrar blandas ihop under transporten till termina-
len. Det osorterade rullflödet till terminalen gör att truckförarna på terminalen måste 
sortera rullarna ordervis på transportbandet innan de kör rullarna till rätt lager plats. 
Författaren anser att denna dubbelhantering är en form av slöseri och tillhör typ Ett 
Mude (Womack och Jones (2003) och måste ska elimineras. Denna dubbelhantering är 
inte bara slöseri med tiden. Den kan leda också till slitage på rullarna då trucken alltid 
tar i rullar i samma område för att han ska kunna se etiketten på rullarna medans han 
förflyttar dem. Att truckföraren måste sortera om rullarna kan även vid ett högt flöde till 
terminalen leda till ett stopp i hela transportbandet då truckföraren inte hinner med att 
sortera rullarna i terminalen. Ett sådan stopp orsakar ett stopp även i packningsproces-
sen då transportbandet som transporterar rullarna till från Packningen till terminalen står 
stilla. Även transportslinganslingan som transporterar rullar till packningen står då stilla 
och vid ett för högt flöde från produktionen blir det även stopp i rullmaskinerna. Detta i 
sin tur medför att de stora kartongrullarna som kommer från kartongmaskinerna ställs 
på golvet. Det innebär att vid ett högt rullflöde till terminalen blir mottagning i termina-
len en flaskhals. För att truckföraren ska hinna med det höga rullflödet, bär han med 
trucken tre på varandra staplade rullar åt gången. Vilket strider mot säkerhetsföreskrif-
terna som säger att truckförarna ska förflytta högst två rullar åt gången då truckens grip-
don är anpassade för högst två på varandra staplade rullar. Denna överträdelse av säker-
hetsföreskrifterna innebär en risk för både människor och gods. Terminalchef under-
stryker att än så länge har det inte skett någon olycka på grund av denna hantering av 
rullar, men också att risken alltid finns då den rulle som ligger överst ligger löst. Enligt 
terminalmedarbetaren kan inte en truckförare hinna med ett högt flöde av rulla om den-
ne inte lagrar tre på varandra staplade rullar åt gången med alla risker som detta medför 
(intervju med terminalarbetaren). Att mottagningen i terminalen blir en flaskhals som 
orsakar stopp i flödet hela vägen från kartongmaskinerna till terminalen kan undvikas 
genom att se till att rullar kommer sorterade till terminalen från början. Författaren har 
gjort en benchmarking på packningsprocessen på Stora Ensos anläggning i Fors. En 
förklaring för hur detta går till kommer senare i detta arbete. Enligt Bergman och Klef-
sjö (2001) ska benchmarking ske mellan två likadana processer hos två företag eller två 
funktioner inom den egna organisationen. Detta villkor uppfylls av Stora Ensos produk-
tionsenhet i Fors då produktionsenheten tillverkar en kartong som är av identisk kvalitet 
med den som tillverkas i Iggesund. Slutsatsen av besöket visade att det går att automati-
sera sortering av rullarna genom att använda en automatisk sorteringsmaskin för att rul-
lar ska komma sorterade till terminalen.   
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När det gäller flödet av pallar så ser det lite annorlunda ut. Pallar kommer till terminalen 
genom Efterbehandlingen som är benämningen på den enhet som omfattar alla stationer 
mellan Kartongmaskinerna och terminalen. När de större rullarna kapats till ark ställs de 
på pallar och körs sedan vidare till ett av sex transportband innan de körs till pallarnas 
packningsstation därifrån de fortsätter sin väg på automatiska transportvagnar till termi-
nalen. På varje transportband finns plats för 10 pallar. Det blir alltså totalt 60 pallplatser 
på dessa transportband (intervju med terminalchefen). I dagsläget placeras pallar osorte-
rade på dessa tranportband och körs sedan till packningen och vidare till terminalen. När 
dessa pallar kommer till terminalen kan de inte placeras direkt på lastbärare eftersom 
pallarna måste först sorteras ordervis för att kunna ställas på lastbärare. Att pallar inte 
kan ställas på lastbärare när de kommer till terminalen skapar ett behov av att hitta en 
tillfälligt lagerplats åt dessa pallar (ibid). Detta leder till att ett få antal pallar kan ta en 
hel lagerplats. Då det idag råder platsbrist i terminalen, är terminalarbetarna tvungna att 
ställa pallar som inte tillhör samma order i samma lagerplats. Detta leder i sin tur att 
truckförarna blir ibland tvungna att flytta på ett antal pallar för att komma åt de pallar 
som ska ställas på lastbärare (intervju med terminalarbetaren). Dessa är onödiga rörelser 
och är som tidigare nämn en form av slöseri (Bicheno 2006). Dessutom blir risken stör-
re för att gods ska skadas. 
 
Som det har nämnts ovan så finns det 10 pallplatserna på var och ett av de 6 transport-
band som finns innan packningsstationen (se figur 8). Dessa transportband står tomma 
medans det råder platsbrist i terminalen. Om dessa utnyttjas skulle de order som består 
av ett fåtal pallar – tio pallar eller färre – kunna står kvar på dessa transportband och 
skickas samtidigt till terminalen. Vid ankomsten till terminalen skulle dessa pallar kun-
na lastas direkt på lastbärare. En sådan lösning behöver inte några investeringar alls utan 
det gäller bara ha bättre arbetsrutiner och genomgång med operatörerna. Figur 8 visar en 
några av dessa transportband.  Två av dessa är tomma medan pallar tillhörande olika 
ordrar finns på en av transportbanden.  

 
Figur 8: visar transportbanden som finns före pallarnas packningsstation. 
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6.5 Analys av packningsprocessen för rullar 
 
 
De rullar som är beställda av Iggesunds kunder passerar packningsprocessen (intervju 
med produktionsteknikern). Figur 10 visar en bild över packningsprocessen. I bilden ser 
man de kartongrondeller som sätts på sidorna av en kartongrullar. För mer förklaring 
kring packningsprocessen se bilaga 1.  
Packningen är en kontinuerlig process då denna station är igång hela tiden. Ibland blir 
det stopp vid packningen av olika orsakar. Oftast beror stoppen på att det är slut på de 
kartongrondeller som fästs på bägge sidorna av rullen (intervju med produktionstekni-
kern). Dessa rondeller finns i fyra olika storlekar. När någon av storelekarna är slut mås-
te packningsstationen stoppas och operatören måste då hämta en ny pall med rondeller. 
En annan orsak till stopp som tidigare nämnts är när truckförarna i terminalen inte hin-
ner med det höga pallflödet (ibid). Dessa stopp gör så att rullar som ligger på den runda 
karuselltransportören (Se Figur 7) fortsätter sin väg runt på karuselltransportören i en 
halv timme innan de kommer tillbaka till packningsstationen (ibid).  
 

 
Figur 9: Packningsstationen och de rondeller som orsakar stopp i processen när dessa tar slut 

 
 
Att rullarna fortsätter sin väg runt på transportlingan leder till att de skatar som dessa 
rullar ligger på inte kan användas när de kommer till kontrollstationerna som är dem 
stationen som väger rullar innan den släpper dem för att fortsätta sin väg till terminalen 
(se figur 6 och för mer detaljerad information om kontrollstationerna se bilaga 1). Vid 
ett högt flöde av rullar till terminalen blir resultatet då att rullarna stannar kvar i kon-
trollstationerna vilket leder till att rullar samlas på de transportband som transporterar 
rullarna från rullmaskinerna till kontrollstationerna. Mest kritiskt är då läget på trans-
portbandet som leder rullarna från Rullmaskinen 2 till kontrollstationen då denna 
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sträcka är mycket kort. När det är fullt med rullar på transportbandet mellan Rullmaskin 
2 och kontrollstationen, står då rullmaskinen stilla (intervjun med produktionstekni-
kern). 
Författaren anser att packningsprocessen blir en flaskhals vid ett högt flöde av pallar. 
Om Packningsprocessen skulle automatiskt förses med kartongrondeller skulle orsaken 
till stopp i packningen elimineras och flaskhalsens kapacitet skulle utnyttjas så mycket 
det går (Rattner 2002). 
 

6.5.1 Processjämförelse ”Benchmarking” mellan packningsprocessen 
på Iggesundsbruk och den vid Stora Ensos kartongbruk i Fors  
 
För att titta på hur en liknande organisation löst sitt problem med det osorterade pallflö-
det bestämde sig författaren för att göra en processjämförelse mellan Iggesundsbruk och 
Stora Ensos fabrik i Fors. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är likheten mellan två 
processer ett krav för en processjämförelse. Huvudsyftet för besöket i Fors var att stude-
ra fabrikens sorteringsanläggning. I Fors sorteras kartongrullarna ordervis automatiskt i 
en sorterings-anläggning för att sedan flyttas till lastbärare. Det gör att terminalarbetarna 
på Stora Ensos anläggning i Fors slipper att lägga ner tid på att sortera kartongrullarna 
på band, vilket i sin tur leder att risken för eventuellt slitage försvinner. 
Sorteringsmaskinen som används vid bruket i Fors sorterar rullarna två och två. Sorter-
ings-maskinen består av ett transportband i mitten och sex fack på sidorna så att rullar 
tillhörande sex stycken ordrar kan sorteras samtidigt. Sorteringsanläggningen har en 
läsare som läser av etiketten som står på rullen för att sedan skicka rullen till rätt fack. 
Om det skulle ändå komma en rulle tillhörande en sjunde order och alla fack var upp-
tagna – och detta är ett extremt scenario – så får denna rulle fortsätta sin väg till termi-
nalen. Figurerna 10 och 11 visar sortringsanläggning i Stora Ensos fabrik i Fors. 
Om en liknande lösning används vid Iggesundsbruk kommer det att spara tid för termi-
nal-arbetarna och därmed eliminera den flaskhals som skapas vid godsmottagningen i 
terminalen. Den kommer även att resultera i elimineringen av de efterföljande negativa 
effekterna som tidigare nämnts vid ett stopp av transportbandet i terminalen. Dessutom 
kommer inte terminalarbetaren längre att behöva bryta mot säkerhetsföreskrifterna och 
lagra tre rullar åt gången. 
Författaren anser att en sorteringsanläggning ska byggas i Efterbehandlingen direkt efter 
packningsstation. Då kan bättre utnyttjande av skaterna fås då två rullar som tillhör 
samma order kan placeras på samma skate. Längden på en skate är 1,6 meter. Det bety-
der att det går att lasta två rullar på en skate. En rulles längd ska i så fall inte vara längre 
än en meter.  Under arbetets gång har siffrorna för år 2006 använts som underlag (Före-
tagets affärssystem). Författaren har efter samråd med produktionsteknikerna gjort anta-
gandet att år 2006 är representativ för alla tidsperioder och därmed kan beräkningar 
göras utifrån de siffror som gällde för det året. Av totalt 209 706 210 rullar som lämna-
de bruket hade 127 794 878 en längd under en meter. Detta betyder att antalet skatar 
med rullar på som skickas till terminalen skulle minska med 30,5 % om rullarna skulle 
skickas sorterade ordervis och två och två. Detta skulle innebära att färre skatar skulle 
vara i rörelse vilket innebär minskad risk för stopp i transportlinan.  
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Figur 10: Sorteringsanläggningen hos Stora Enso i Fors. 

 

 
Figur 11: Sorteringsanläggningen hos Stora Enso i Fors. 
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7 Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser författaren har kommit fram till utifrån analy-
serna av lagernivåerna på fallföretagets terminal. Författaren kommer här även att ge 
rekommendationer på hur de höga lagernivåerna i terminalen kan minimeras. Vidare 
kommer författaren att ge förslag på områden för vidare undersökning.  
 
Det finns externa faktorer som ligger till grund för de höga lagernivåerna vid Igge-
sundsbruk AB. När det gäller det gods som ska till de östeuropeiska kunderna så beror 
de höga lagernivåerna på att kunderna i Östeuropa inte hämtar godset vid de avtalade  
tidpunkterna vilket kostar företaget pengar då företaget på så sätt tvingas lagerhålla åt 
sina kunder. Företaget kan försöka att genom sina kundrelationer förmå kunderna att 
hålla de avtalade tiderna för att minimera osäkerheten i upphämtningstiderna för dessa 
kunder, vilket i sin tur leder till en ökning av lagernivåerna. Ett sådan samarbete bör 
dock ske utan att ta en alltför stor kommersiell risk. Givet att kunderna väljer Igge-
sundsbruk istället för billigare alternativ i Östeuropa som tillverkar identiska produkter 
som Iggesundsbruk, bör Iggesundsbruk se lagerhållningen åt kunderna som en konkur-
rensfördel i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Att hålla lager är på sätt ingen form 
av slöseri då det finns ett värde av denna lagerhållning åt kunderna från kundernas syn-
vinkel. Denna Lagerhållning är alltså ett kriterium för att bli en ordervinnare och där-
med kunna generera vinst. 
 
 
-  Det finns även interna faktorer som ligger till grund för de höga lagernivåerna vid 
företagets terminal. En av dessa faktorer är inflödet av företagets produkter av rullar till 
terminalen. Efter att ha genomfört processjämförelsen med mellan Iggesundsbruks 
packnings- och sorteringsprocess anser författaren att en sorteringsanläggning är nöd-
vändigt att ha vid Iggesunds bruk. En sådan sorteringsmaskin kommer att eliminera den 
dubbla hantering av rullar och spara även yta på terminalen då terminalarbetarna inte 
längre kommer att behöva sortera rullarna på golvet i terminalen. Dessutom skulle ris-
ken för skador på godset minimeras då terminalarbetarna skulle bära de färdiga rullarna 
till lastbärare direkt från transportbandet istället för att flytta på rullarna flera gånger 
om. En annan positiv effekt av att ha en sorteringsmaskin är att miljöföreskrifter kom-
mer att respekteras då terminalarbetarna inte längre kommer att behöva bära tre rullar åt 
gången med trucken med allt vad det innebär för risker för både människor och gods.  
Vidare anser författaren att en sådan sorteringsmaskin ska ligger i anslutning till pack-
ningsprocessen för att få bättre utnyttjande av de transportskatar på transportbandet som 
går från packningen till terminalen. Dessutom skulle det underlätta för terminalarbeta-
ren genom att denne kommer att plocka två rullar tillhörande samma order och ställa 
dem direkt på lastbärare vilket också skulle spara yta på terminalen. 
 
 
-  En annan intern faktor som har påverkan på terminalens yta är inflödet av företagets 
produkter av pallar till terminalen. Att pallar ska komma sorterade till terminalen be-
hövs det ingen stor investering för. Det gäller att sätta upp rutiner för hur de sex trans-
portbanden som finns i arksalen ska utnyttjas. Det finns plats för tio pallar på varje 
transportband. Det innebär att dessa transportband har potential att spara platser för sex-
tio pallar i terminalen. Dessutom kommer pallarna som ligger på dessa transportband att 
vara sorterade ordervis. Det kommer att spara tid för terminalarbetarna då terminalarbe-
tarna inte behöver lägga ner tid på att sortera pallarna inne på terminalen. De pallar som 
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kommer då ordervis till terminalen kommer att kunna ställas direkt på lastbärare för 
vidare transport till kunderna. Vid tillämpning av sådana rutiner kommer även risken för 
godsskador att minimeras då terminalarbetarna inte längre kommer att behöva flytta på 
pallarna flera gånger för att sortera dem ordervis och sedan flytta dem till lastbärare 
vilket är fallet idag. 
 
 
Förlag förslag för vidare undersökning: 
 
 
–  Företaget kan även ha höga lagernivåer på grund av att produktionen på företaget 
karaktäriseras av långa produktionsserier för att nå maximal resursutnyttjande. Dessa 
långa produktionsserier är någonting som kännetecknar processindustrin generellt och 
inte bara Iggesundsbruk. Produktionsplaneringsmetoden har därför en stark koppling till 
de lagernivåerna. Produktionsplanering på Iggesundsbruk sker idag det utifrån tidigare 
erfarenheter. Det bör dock ses om med tanke på att omvärlden förändras och så måste 
även produktionsplaneringsmetoden utvecklas. Därför föreslår författaren att en studie 
görs enbart för att titta på produktionsplaneringen i syfte att ta fram och väga in alla 
viktiga parametrar som är viktiga för företaget i produktionsplaneringen.    
 
 – Att det gods som ska till kunderna i Östeuropa stannar längre tid i terminalen beror 
förutom osäkerheten i upphämtningstiderna även på att Iggesundsbruk idag inte har 
någon terminal i Östeuropa. Vilket inte är fallet med kunderna i Nordeuropa dit det går 
frekventa transporter. Författaren föreslår därför att en separat studie görs för att se över 
företagets distribution till kunderna i Östeuropa. Syftet med studien ska vara att komma 
fram till om företagets ska ha ett lager i Östeuropa eller ej. En sådan studie bör ta hän-
syn till faktorer som försäljningsvolym, transportkostnader och leveransservice till kun-
derna. Dessutom bör hänsyn även tas till att en stor del av företagets kunder är lokalise-
rade till de delar av Östeuropa som ligger utanför den Europeiska Unionen. Detta områ-
de kännetecknas av helt andra byråkratiska utmaningar än de som gäller inom EU. 
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8 Diskussion 
 
I detta avsnitt redogör författaren för de utmaningar som fanns under studien av de 
höga lagernivåerna på terminalen. 
 
 
Pappersindustrin är en kapitalintensiv industri som kännetecknas av långa produktions-
serier för att åstadkomma maximal resursutnyttjande. Det skulle inte löna sig att tillver-
ka i mindre serier på grund av de enorma omställningskostnaderna. Inom pappersindu-
strin är den stora pappersmaskinen som är flaskhalsen i system och ska alltid vara igång. 
Kostnaderna för lagerhållning är obetydliga i jämförelse med omställningskostnaderna. 
Detta medför högre lagernivåer.  
På fallföretaget är det framförallt osäkerheten i upphämtningstiderna öfr det gods som 
beställts av kunderna i Östeuropa som orsakar de höga lagernivåerna vid företagets ter-
minalen. Det verkar finnas en vilja hos kunderna i Östeuropa att ha väldigt låga lager i 
sina egna anläggningar. I en konkurrensutsatt marknad kan inte fallföretaget inte kräva 
av kunderna att hämta det godset då det innebär en stor kommersiell risk. Istället bör 
detta ses som en möjlighet att erbjuda kunderna den tjänsten och på så sätt differentiera 
sig från sina konkurrenter som erbjuder lägre priser. Detta är extra viktigt då konkurrens 
med låga priser är inget alternativ för svensk pappersindustri. Företagen inom svensk 
pappersindustri måste istället fokusera på sina kundrelationer och ha öka sin förståelse 
för sina kunders processer och de val de gör.  
 
Under arbetet har författaren mött svårigheten med att ta fram kvantifierbar data har 
gjort att tyngdpunkten på arbetet varit främst på processanalys istället för dataanalys. 
Dessutom har arbetet med att använda Lean metodik inte varit helt lätt då de produce-
rande enheterna låg helt utanför ramen för detta arbete. 
Jag hoppas att jag gett bra förslag jag för minimeringen av lagernivåerna. Jag hoppas 
också att  de förslag jag gett för vidare studier också genomförs. Det har varit en väldigt 
lärorik period för mig. 
 
Ibrahim Saida 
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10 Bilagor 
 
 
Bilaga I 
I denna bilaga finns förklaringar till de olika stationerna som finns inom fabriken 
 
KM1  
Kartongmaskin 1 är en av företagets två kartongmaskiner som tillverkar kartong. Den 
byggdes 1963 och har byggts två gånger sedan dess. KM1 har en kapacitet på 130 000 
ton per år. Den har en kartongmaskinslängd på 170 meter och dess kartongbana är 3,87 
meter i bredd. Maskinens hastighet är mellan 200 och 400 m/min och den klarar av att 
producera kartong med ytvikter mellan 200 och 380 g/m3.  
 
KM2 
 
Kartongmaskin 2 en av företagets två kartongmaskiner som tillverkar kartong. Den 
byggdes 1971 och har byggts två gånger sedan dess. KM2 har en kapacitet på 170 000 
ton per år. Den har en kartongmaskinslängd på 270 meter och dess kartongbana är 4,65 
meter i bredd. Maskinens hastighet är mellan 200 och 550 m/min och den klarar av att 
producera kartong med ytvikter mellan 180 och 400 g/m3.  
 
RM8 
Rullarmaskin 8. Denna maskin står framför KM1 och har i uppgift att rullar upp kar-
tongen som tillverkades i i KM1 i stora kartongrullar. Dessa stora rullar kapas enligt 
kundernas önskemål till mindre rullar och dessa ges en identitet som bland annat visar 
tillverkningsdata samt till vilken order rullarna är knutna. Maskin har en max hastighet 
på 1500 m/min. En stor kartongrulle när den lämnat produktionen har diamaeter på 2,8 
mm, max vikt på 26 ton och en längd på 20 000 meter. Men efter att den stora kartong-
rullen kapats till mindre rullar får de rullar som lämnar RM8 max diameter på 1800 mm 
och en max vikt på 5,5 ton. 
 
 
RM10 
Rullarmaskin 10. Denna maskin står framför KM2 och den har i uppgift att rullar upp 
kartongen som tillverkades i stora kartongrullar i KM2. Dessa stora rullar kapas enligt 
kundens önskemål till mindre rullar och dessa ges en identitet som bland annat visar 
tillverkningsdata samt till vilken order rullarna är knutna.  
Denna maskin har en max hastighet på 1500 m/min. En stor kartongrulle när den lämnat 
produktionen har diamaeter på på 3,5 mm, max vikt på 40 ton och en längd som ligger 
mellan 20 000 och 40 000 meter. Men efter att den stora kartongrullen kapats till mindre 
rullar får de rullar som lämnar RM10 max diameter på 1850 mm och en max vikt på 5,5 
ton. 
 
ID-Stationer 
Det finns två ID-stationer efter rullmaskinerna. Dessa stationer gör kontroll av mätdata 
som vikt, bredd, diameter. Identifieringen sker med streckkod och laserläsare.  
 
 
Rulltransport 
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En karuselltransportör som transporterar rullarna antingen direkt till rullpackningsma-
skinen för emballering och vidare till terminalen, eller in i höglagret. Samma karusell-
transportör sköter också transporten av rullar från höglagret till andra transportörer som 
tar rullarna till arksalen för arkning.  
karuselltransportören kan bära 65 rullar i timmen och har 27 vagnar, en hastighet på 7 
m/min och klarar ett varv på 26 min. Rullarna som karuselltransportören klarar av att 
bära ska ha en vikt mellan 0,15 och 5,5 ton, en diameter mellan 0,5 och 1,85 meter och 
0,5 och 2,85 m. 
 
Höglagret 
Ett stort helautomatisk som har en yta på 125*30 meter. Höglagret har en kapacitet för 
att lagerhålla 12 000 ton och är uppbyggt som ett koordinatsystem med 834 koordinater. 
Här lagras de rullar som blivit över när de stora kartongrullarna från kartongmaskin 
kapats till mindre rullar efter kundens önskemål (de rullar som kapas enligt kundens 
önskemål går som tidigare nämnt direkt till terminalen utan att passera höglagret). I 
höglagret kan rullarna lagras upp till 11.8 meters höjd. De staplas på varandra utan hyll-
system. Lagerdatorn ger instruktioner så att de två traverser som ska (i kombination 
med vakuumsugsklockor) sköta transporterna till och från lagret och hämtar och lämnar 
rullar i rätt position. Rullarna kan väga upp till 5,5 ton och systemet kan hantera upp till 
23 rullar staplade på varandra. Traverssystemet och lagerdatorn klarar 80 flyttningar per 
timme. 
 
Rullpack 
Rullpackningen är en automatiserad packningsstation som emballerar och adresserar 
rullar för vidare transport till terminal. Rullarna förses med wellrondeller och sträckfilm 
för bästa skydd. Rullpackningsstationens kapacitet är 80 rullar per timme. Den reella 
kapaciteten är dock något lägre då arbetet vid stationen stannar på grund av olika orsa-
ker. Det kan vara så att truckförarna i terminalen inte hinner med att ta rullar från trans-
portbandet som transporterar rullar från rullpacken till terminalen. Detta gör att trans-
portbandet stannar och det leder även till att det inte går att emballera fler rullar. Arbetet 
vid rullpackningen stannar även om det blir slut på rondeller, sträckfilm och papper i de 
skrivare som skriver ut etiketter.   
 
Arksal 
Till arksalens fem arkmaskiner hämtas rullar från höglagret, ibland via omrullnings-
maskinerna där de anpassas i bredd och längd till aktuell order. Arkmaskinerna skär 
sedan ner rullarna till beställda arkformat med stor precision. Arken läggs på pall direkt 
efter den kommit ut ur arkmaskinerna och placeras på transportband för vidare transport 
till terminalen. 
 
Arkpack 
Truckförarna hämtar de nyligen tillverkade arkpallarna till arkpacken. Här finns det 6 
ramper till packmaskinen. Truckförarna lägger pallarna på någon av ramperna som se-
dan kör pallen till maskinen för märkning och förpackning i krypfilm. Maskinens kapa-
citet är 60 pallar/timme.   
 
Rispack 
Truckförarna hämtar de nyligen tillverkade arken till rispacken där de förpackas i buntar 
om vanligtvis 100 ark. Sedan kör truckförarna dessa buntar till arkpacken där även de 
märks och förpackas i krypfilm. 
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Omrullning 
Omrullningsmaskinerna används för att rullar som hämtas från höglagret ska kunna 
anpassas i beredd och längd till det format som kunden beställt. Omrullningen sker i 
hastighet upp till 1500 meter per minut och som mest kan en rulle skäras ned i 22 sepa-
rata banor. Detta sker i två omrullningsstationer, RM11 och RM12. 
 
 
Giljotin 
 
Utskottsrullarna kommer via rulltranspotören till en giljotin som hugger upp rullen för 
att sedan mala ned den i utskottskvarnen. En del av den massa som kommer ur utskotts-
kvarnen  
återgår till kartongmaskinerna där de återanvänds. Massan som återanvänds läggs alltid 
i mellanskiktet på kartongen i kartongmaskinerna. 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planering Försäljning
Produktionsplanering
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Rullmaskin Kontrollstation Rullpack Utlastning

Kunder

Telefonsamtal

Fakturering

Kontrollerar 
kapaciteten

Kontrollerar 
allokeringarOrderbokning

Transportplanering

Om orderbokning inte tillåts

Nuvarande 
tillstånd: 
Värdeflödet
för Rullar 1

150 s på KM1 45 s 45 s 100 s616 s 720 s 1101 s

Tillgänglighet 83 %Tillgänglighet >>100 % Tillgänglighet 100 % Tillgänglighet 100 %

Värdeadderan
de tid= 9 %
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Bilaga 3 
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Värdeadderande tid = 12 %
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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