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Förord 
 

Detta examensarbete är avslutningen på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi med 

examensinriktningen Industriell logistik. Arbetet är utfört vid Korsnäs produktionsanläggning 

i Gävle under höstterminen 2007. Uppgiften bestod av att analysera kapacitetsbehovet och 

den tillgängliga kapaciteten för Korsnäs efterbehandling i syfte att ge rekommendation för hur 

den interna efterbehandlingskapaciteten bör dimensioneras i samband med att det nya 

distributionssystemet träder i bruk i januari 2008. 

 

Jag hade förmånen att feriearbeta på Korsnäs under sommaren inför projektet och kunde på så 

vis bekanta mig med verksamheten innan examensarbetet påbörjades. I efterhand är det enkelt 

att konstatera att de kontakter som knöts och förkunskaper som grundades under denna 

ferieperiod har underlättat själva utförandet av examensarbetet mycket. 

 

Jag vill nu tacka mina handledare Hanna Wird och Mattias Johansson vid Korsnäs samt 

Stefan Karlsson vid LTU för det stöd och den hjälp som jag erhållit under arbetets gång. Ett 

extra stort tack vill jag också rikta till Peter Löfquist och Mats Olsson som tagit sig mycket tid 

att redogöra diverse saker under datainsamlingen samt Jerry Eriksson som genomfört de för 

arbetet fundamentala sökningarna i SAREK. 

 

Alla ni andra som intervjuats, hjälpt till med praktiska detaljer eller hållit mig sällskap i 

fikarummet ska naturligtvis också ha ett tack! 
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Anders Larsson   
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Sammanfattning 
 

 
Efterbehandling är inom Korsnäs ett samlingsbegrepp på diverse operationer som utförs i 

syfte att skapa en värdeförädling. Anledningen till varför dessa operationer är nödvändiga 

grundar sig för det allra mesta i kvalitetsavvikelser. Produkterna kan alltså inte säljas till fullt 

pris (om dom överhuvudtaget är säljbara) utan att genomgå en efterbehandling.  

 

Korsnäs har idag fyra stycken omrullningsmaskiner för efterbehandling vid 

produktionsenheten i Gävle. Utöver dessa använder sig Korsnäs kontinuerligt också utav 

extern kapacitet. Huvudsakligen används då en efterbehandlingsmaskin vid en terminal i 

Terneuzen, Holland. Användandet utav denna terminal skall dock avslutas vid årsskiftet 2007-

2008 i samband med införandet av ett nytt distributionssystem. 

 

Det är av stor vikt att efterbehandlingskapaciteten dimensioneras på ett kostnadseffektivt och 

därmed tillfredsställande sätt. Då behovet av efterbehandling uppstår finns en kund som 

förväntar sig att få sin produkt inom utlovad ledtid. Efterbehandlingskapaciteten får dock inte 

dimensioneras för högt då detta också medför stora kostnader. Det som gör efterbehandlingen 

svårplanerad är främst att kapacitetsbehovet varierar kraftigt i intensitet över tiden. Arbetets 

syfte är därför att undersöka och ge rekommendation för hur den interna 

efterbehandlingskapaciteten bör dimensioneras i samband med att det nya 

distributionssystemet träder i bruk i januari 2008. 

 

I arbetet insamlas statistik om efterbehandlingsbehovet och efterbehandlingskapaciteten från 

företagets produktionsverktyg SAREK. Behovssökningen analyseras sedan med avseende på 

det föreliggande behovet, dess variation från vecka till vecka samt långsiktig utveckling. En 

mindre andel av behovet konstateras omöjligt att bearbetas internt på grund utav mekaniska 

begränsningar. Denna andel, där alltså produkterna är för breda, isoleras och mäts också. 

Kapacitetssökningen analyseras sedan dels för den interna- men också för den totala andelen.  

 

Statistik insamlas också från de dygnsrapporter som operatörerna för omrullningsmaskinerna 

bokför. Denna statistik ligger sedan till grund för att beräkna utnyttjandegrader på de olika 

omrullningsmaskinerna. Då denna information sedan kombineras med resultaten från 

kapacitetssökningen påvisas tydliga bevis för att en intern kapacitetshöjning är önskad inom 

en snar framtid.  

 

Vidare redovisas de volymer som efterbehandlats i Terneuzen och det konstateras att en intern 

kapacitetsökning för motsvarande volymer är möjligt. Korsnäs produktionsanläggning i Gävle 

kan alltså, ur ett långsiktigt perspektiv, klara av det totala efterbehandlingsbehovet med 

interna medel. Ur ett kortsiktigt perspektiv är det inte lika enkelt. Spridningen av 

efterbehandlingsbehovet som påvisats under veckobasis är väldigt dynamisk och påtaglig. För 

att kunna parera varje tänkbart veckoutfall måste en oerhörd flexibilitet för den interna 

kapaciteten föreligga. Den kapacitet som finns är dock väldigt statisk vilket försvårar 

situationen.  

 

Slutligen så fastställs att en internkapacitet för efterbehandling som långsiktigt är något större 

än efterbehandlingsbehovet är den bästa lösningen. Ett flertal av de veckor som 

kapacitetsbehovet är för stort kommer då att kunna utjämnas under påföljande vecka. Vid 

större behovstoppar är det bättre att avlasta med hjälp av externa resurser än att bekosta 

överkapacitet internt under övriga delar av året. 
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Abstract 
 
The word post-processing is within Korsnäs considered a generic term for a number of 

operations executed in the purpose of creating value. The demand of these operations is 

mostly rooted in quality deviations. Deviations that otherwise would result in faulty products 

unable to be sold at full price (if possible to sell at all). Korsnäs is currently in control of four 

rewinders for post-processing at the production unit in Gävle. In addition to these, Korsnäs is 

also continuously using external capacity. The external capacity consists mainly of a rewinder 

at a distribution terminal in Terneuzen, Holland. However, the usage of this terminal is about 

to expire in the turn of the year 2007-2008 in correlation with the introduction of a new 

distribution system. 

 

It is of great importance that the capacity of post-processing is dimensioned at a cost-efficient 

and therefore satisfactory way. When the demand of post-processing emerges, a customer 

(whom expects the products within agreed delivery time) already exists. The capacity of post-

processing must not be dimensioned too redundant since the process also results in great 

operational costs. What makes the post-processing difficult to plan is foremost that the 

demand for capacity broadly varies in intensity over time. The intention of this thesis is 

therefore to examine and recommend how the internal capacity of post-processing is to be 

dimensioned in connection with the introduction of the new distribution system in January 

2007. 

 

Statistics about the available capacity and demand of post-processing is gathered to the thesis 

from the company’s production software SAREK The research concerning demand of post-

processing is thereafter analyzed in regard to the present demand of-, the variation in demand 

of-, and  the long term development in demand of post-processing. A small share of the total 

demand of post-processing is determined impossible to operate internally due to mechanical 

restrictions. This share, in which the paper reels are too wide, is secluded and measured by it 

self. The research of demand for post-processing is analyzed both in regard to the internal- 

and total share. 

 

As the rewinders are running, the operators are monitoring their work and keeping reports 

concerning productivity and down-time. These reports have been summarized in this thesis to 

calculate utilization individually on the four internal rewinders. This information, in 

combination with the results from the research of demand for post-processing, establishes 

clear proof that a larger internal capacity is wanted in the near future. 

 

Further on in the thesis the volumes that receive post-processing in Terneuzen are 

summarized and presented. The conclusion that these volumes, in the long run, could be post-

processed internally is proved. However the short term operations are more complicated. The 

variation of the post-processing demand, which has been researched and presented on a 

weekly basis, is very dynamical and obvious. In order to fend off every likely weekly outturn 

the internal capacity would have to house a huge flexibility. To further complicate the 

situation the existing capacity is, and will be, very static. 

 

It is finally concluded that an internal capacity for post-processing which is in the long run 

slightly bigger than the demand is desirable and the best solution. In consequence, most of the 

weeks in which the demand exceeds the capacity will be levelled out as soon as the following 

week. At larger peaks of demand it is better to unburden using external resources than to 

invest in significant capacity that would be redundant during other periods of the year. 
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Ordlista 
  

Efterbehandling Samlingsbegrepp på operationer som syftar till att förädla 
en rulle från Q-status till prima papper. Dessa operationer 
definieras närmare i kapitel 5.6.1. 

  
Hylsa Rörformad grov kartongbit som utgör kärnan på rullen. 
  
OLOF Korsnäs affärssystem. Definieras närmare i kapitel 5.3. 
  
OMR2 Förkortning av omrullningsmaskin 2. Ytterligare finns 

omrullningsmaskin 3, 7 och 8 som förkortas på 
motsvarande sätt. Omrullningsmaskinen i Terneuzen 
benämns REW1. 

  
PM2 Förkortning av pappersmaskin 2. Ytterligare finns 

pappersmaskin 4 och 5 som förkortas på motsvarande sätt.  
  
Q-rulle Samlingsbegrepp som innebär att rullen ifråga är Q-märkt. 

Detta innebär i sin tur att rullen inte är godkänd för leverans 
till kund men heller inte kasserats. Definieras närmare i 
kapitel 5.4.2 

  
QE Typ av Q-rulle som ska efterbehandlas genom nedskärning 

i syfte att sedan kunna säljas som prima papper. Definieras 
närmare i kapitel 5.6.1 

  
QOR Typ av Q-rulle som ska efterbehandlas genom omrullning 

eller omskarvning i syfte att sedan kunna säljas som prima 
papper. Definieras närmare i kapitel 5.6.1 

  
Rondell Emballering kring rullens cirkulära ändar. Finns både i 

inner- och yttervariant. 
  
RM2 Förkortning av rullmaskin 2. Ytterligare finns rullmaskin 4 

och 5 som förkortas på motsvarande sätt.  
  
SAREK  Produktionsverktyg i form av mjukvara. Definieras närmare i 

kapitel 5.3. 
  
Set En samling rullar som parallellt skärs i rullmaskinen. 
  
Tambour Den stora rullen som produceras i pappersmaskinen och 

sedan skärs ned till ett flertal set och rullar i rullmaskinen. 
  
TM6 Förkortning av torkmaskin 6. 
  
Utskott  Underkänd produktion. Defineras närmare i kapitel 5.4.3. 
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1 Inledning 
I följande kapitel ges en bakgrund till varför detta examensarbete har utförts vid Korsnäs. 

Vidare diskuteras problemområdet vilket resulterar i arbetets syfte och undersökningsfrågor. 

Slutligen anges de avgränsningar som satts. 

 

1.1 Bakgrund 

Efterbehandling är ett begrepp med flera definitioner. På Korsnäs är det dock ett 

samlingsbegrepp på diverse operationer som utförs i syfte att skapa en värdeförädling. 

Operationerna i sig är av mekanisk karaktär. 

 

Korsnäs produktion består av kartong och papper som levereras på rullar. Detta sker vid de 

två produktionsanläggningarna i Gävle och Frövi. Den råvara som förädlas i och med 

efterbehandlingen är papper och kartong från den ordinarie produktionen som av en eller flera 

anledningar inte får sändas till kund. För det mesta beror det på kvalitetsavvikelser men det 

kan också röra sig om övertillverkat papper som ska modifieras efter bredden eller 

förplanerad efterbehandling på grund av produktionstekniska skäl. Efterbehandlingen är alltså 

en biprodukt som berör en mindre andel utav den totala produktionen. 

 

Det är av stor vikt att efterbehandlingen fungerar på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Då 

behovet av efterbehandling uppstår finns en kund som förväntar sig att få sin produkt inom 

utlovad ledtid. Om inte tillräcklig efterbehandlingskapacitet finns tillgänglig när den behövs 

leder därför detta till försämrade kundrelationer, vilket i sin tur kan leda till utebliven 

försäljning. Efterbehandlingskapaciteten får dock inte dimensioneras för högt. Överflödig 

kapacitet leder till stora, och onödiga, kostnader. Det är därav viktigt att anpassa 

efterbehandlingskapaciteten efter det föreliggande efterbehandlingsbehovet. 

 

Korsnäs har idag fyra stycken maskiner för efterbehandling vid produktionsenheten i Gävle. 

Utöver dessa använder sig Korsnäs kontinuerligt också utav extern kapacitet. Huvudsakligen 

används då en efterbehandlingsmaskin vid en terminal i Terneuzen, Holland. Denna terminal 

ska dock avvecklas vid årsskiftet i samband med införandet av ett nytt distributionssystem. 

 

1.2 Problemområde 

Efterbehandlingen är svårplanerad främst på grund av att kapacitetsbehovet kan variera 

kraftigt i intensitet över tiden. Den befintliga kapaciteten är också rörlig men inte i samma 

omfattning.  

 

Korsnäs produktionsenhet i Gävle har under en längre period fraktat huvuddelen av 

produktionen via fartyg från Granuddens hamn i Gävle. I samband med årsskiftet 2007-2008 

är det dock beslutat att avveckla dessa rutter till förmån för järnvägstransporter. Detta berör 

direkt terminalen i Terneuzen och därmed försvinner en resurs som tidigare nyttjats avsevärt. 

På Korsnäs är man därför övertygade om att planeringen och styrning av efterbehandling kan 

effektiviseras.  
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och ge rekommendation för hur den interna 

efterbehandlingskapaciteten bör dimensioneras i samband med att Korsnäs lägger om sitt 

distributionssystem i januari 2008. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

För att svara mot syftet har följande undersökningsfrågor formulerats vilka ska ligga till grund 

för vidare datainsamling och analys: 

 

 Hur ser det befintliga efterbehandlingsbehovet ut och vilken spridning föreligger? 

 Vilken utveckling av efterbehandlingsbehovet är trolig framöver? 

 Hur stor är den interna efterbehandlingskapaciteten och vilka potential finns? 

 I vilken omfattning används extern efterbehandlingskapacitet? 

 Vilka åtgärder krävs för att uppnå önskvärd intern efterbehandlingskapacitet? 

 

1.5 Avgränsningar 

 Några direkta prisuppgifter på produkterna kommer inte att inkluderas i arbetet. 

Utgångspunkten är att all beordrad efterbehandling är lönsam och därför också ska 

genomföras. 

 

 Den huvudsakliga delen av de rullar som måste efterbehandlas härstammar från 

kvalitetsproblem under produktionsprocessens gång. En felfri produktion är dock att 

betrakta som en vision och inte ett rimligt mål. I detta arbete är utgångspunkten att 

kvaliteten från produktionsprocessen är optimerad i sig och därmed ingen påverkbar 

variabel. Därför ligger fokus på att hantera och styra det befintliga flödet och inte att 

minska detta. 

 

 Efterbehandlingen vid Korsnäs AB är har ingen centraliserad funktion utan styrs 

självständigt från de två produktionsanläggningarna. Således finns inget direkt 

samband mellan efterbehandlingen vid Korsnäs produktionsanläggning i Frövi och 

den i Gävle. Därför har fabriken i Frövi förbisetts i detta arbete. 
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2 Metod 
Metodkapitlet presenterar tillvägagångssättet för examensarbetet. I kapitlet redogörs och 

motiveras de metoder som använts samt. 

 

2.1 Undersökningsansats 

Med utgångspunkt från problemformuleringen och beroende av hur denna är uttryckt i syfte 

och frågeställningar skall valet av undersökningsansats göras. Enligt Patel & Davidson (2003) 

är de vanligaste undersökningsteknikerna: 

 

 Experiment 

 Fallstudie 

 Survey 

 

Patel & Davidson (2003) definierar experiment som en undersökningsteknik där enstaka 

variabler studeras och kontroll söks över andra faktorer som kan påverka dessa variabler. Vid 

experiment delas de variabler som studeras upp i beroende och oberoende variabler. De 

viktigaste faktorerna att kontrollera är individfaktorer och situationsfaktorer. 

 

Syftet med en fallstudie är enligt Ejvegård (2003) att ta en liten del av ett stort förlopp och 

med den beskriva och representera verkligheten. Patel & Davidson (2003) menar att fallstudie 

innebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp och att ett fall kan vara en 

organisation, en individ, en grupp individer eller en situation. Studien utgår från ett 

helhetsperspektiv och eftersträvar att erhålla så täckande information som möjligt. Fallstudie 

är därför ofta användbart vid studier av processer och förändringar där information av olika 

karaktär samlas in för att generera en mer heltäckande bild. 

 

Patel & Davidson (2003) definierar survey som en undersökning vilken görs på en större 

avgränsad grupp med till exempel frågeformulär eller intervjuer. Denna undersökningsform 

ger möjlighet att samla information om ett större antal variabler samtidigt som den kan ge en 

stor mängd information om ett begränsat antal variabler. Vid besvarande av frågor som rör 

vad, var, när och hur används ofta survey-undersökningar. 

 

Detta examensarbete är utfört i form av en fallstudie hos Korsnäs AB i Gävle. Inledningsvis 

har efterbehandlingsfunktionen studerats ur ett helhetsperspektiv. Detta för att skapa 

förståelse för vilka processer och flöden som berör, och därmed påverkar, 

efterbehandlingsfunktionen. I ett senare skede har fokus lagts vid att samla data direkt knuten 

till behovet av, och tillgången till, efterbehandlingskapacitet. Denna data har slutligen 

analyserats för att ge förslag som kan förbättra kapacitetsplaneringen på Korsnäs i samband 

med de förändringar som uppstår då samarbetet med terminalen i Terneuzen avslutas. 
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ metodik 

Holme, Solvang & Nilsson (1997) skriver att det är viktigt att valet av metod görs utifrån den 

frågeställning som ligger till grund för arbetet. De metoder som används för bearbetning av 

informationen kan delas in i två kategorier:  

 

 Kvalitativa  

 Kvantitativa 

 

Syftet med både kvalitativa och kvantitativa metoder är att ge en bättre förståelse för det 

problem som studeras. Enligt Holme, Solvang & Nilsson (1997) är den grundläggande 

skillnaden mellan metoderna att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och 

mängder som sedan ligger till grund för statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det 

undersökarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden. 

 

I arbetet har både såväl kvalitativa som kvantitativa metoder använts. Inledningsvis har 

kvalitativa metoder använts för att skapa en helhetsbild av efterbehandlingen med dess 

biprocesser. Detta har åstadkommits genom en kartläggning av både det fysiska flödet och 

informationsflödet till och från efterbehandlingen. Den största delen av detta arbete är dock 

baserat på kvantitativ metodik. En stor mängd historisk data har samlats in från 

produktionsverktyget SAREK. Denna data har sedan legat till grund vid utformningen av 

analyser och beräkningar. Slutligen har kvalitativa metoder använts vid utvärderingen av den 

kvantitativa analysen för att dra slutsatser och ge rekommendationer för det vidare strategiska 

arbetet med efterbehandlingen. 
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2.3 Datainsamling 

Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) finns två typer av data att använda vid en studie:  

 

 Primärdata 

 Sekundärdata  

 

Primärdata definieras av Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) som data som insamlas under 

studiens gång. Sekundärdata är data som redan varit insamlad såsom statistik eller utdrag ur 

journaler. Denna fallstudie förlitar sig på både primär- och sekundärdata i olika former som 

beskrivs för sig nedan. 

 

2.3.1 Primärdata 

För att få fram information om nuläget har författaren sökt primärdata genom att intervjua 

berörd personal för efterbehandlingen. Den bearbetning av statistik som tagits fram från 

företagets produktionsverktyg SAREK och ligger till grund för analysen och efterföljande 

kapitel är också att betrakta som primärdata.  

 

Intervjuer 

Det finns olika tillvägagångssätt för genomförandet av en intervju. Enligt Merriam (1994) 

finns det tre huvudtyper av intervjuer: 

 

 Strukturerad intervju 

 Delvis strukturerad intervju 

 Ostrukturerad intervju 

 

Strukturerad intervju innebär att frågorna är tydligt definierade i förväg och de är utformade 

för att tolkas på samma sätt av alla respondenter. Intervjun är också utformad så att de svar 

som avges följer samma mall oberoende av respondent. 

 

Delvis strukturerad intervju är enligt Merriam (1994) när antalet respondenter är färre och det 

finns behov av mer kvalitativa svar. Större frihet finns i både formuleringen av frågorna och i 

svaren jämfört med en strukturerad intervju. Dessutom behöver inte frågorna följa någon 

förbestämd ordning. 

 

Ostrukturerad intervju är en intervju som mer kan liknas vid ett samtal eller en observation 

där möjlighet att ställa frågor finns. Huvudsyftet är vanligtvis enligt Merriam (1994) att ge 

frågeställaren ökad kunskap om ett område där kunskapen är ganska så låg, exempelvis vid 

uppstarten av ett nytt projektområde. 

 

I arbetet med att skapa en nulägesbeskrivning var ett omfattande datainsamlingsarbete 

nödvändigt. Intervjuer, av delvis strukturerad form och ostrukturerad form, genomfördes 

inledningsvis med operatörer i förmansroller på de olika omrullningsmaskinerna samt den 

produktionsplanerare som styr delegeringen av efterbehandlingsorder. Detta för att skapa en 

kvalitativ beskrivning av det direkta arbetet med efterbehandlingen. För att sedan bilda en 

förståelse för processerna runt omkring själva efterbehandlingen och dess påverkan 

intervjuades även transportadministratörer, säljare samt annan berörd personal på Korsnäs. 

Även dessa intervjuer var i halvstrukturerad och ostrukturerad form. 
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Statistik 

En stor mängd historisk data har samlats in från produktionsverktyget SAREK. Denna data 

omfattar såväl behovet av efterbehandling som den nyttjade kapaciteten för efterbehandling. 

Datan har sedan har grupperats veckovis och legat till grund för utformningen av analyser och 

beräkningar. Utöver detta har också dygnsrapporter, i excelformat, skapade av operatörerna 

på efterbehandlingen bearbetats och sammanfattats. Denna data har också använts för 

utformningen av analyser och beräkningar. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Den sekundärdata som använts i arbetet består till absolut största delen av facklitteratur. Övrig 

använd sekundärdata är den information som är publicerad utav, och insamlad hos, Korsnäs. 

 

Litteratur 

Litteraturstudierna har kontinuerligt pågått under arbetets gång men intensifierades undet det 

inledande skedet. Huvuddelen av litteraturen är att betrakta som facklitteratur inom 

produktionslogistik. 

 

Intranet och internt informationsmaterial 

I arbetet med företagspresentationen och nulägesbeskrivningen har diverse sekundärdata från 

företaget samlats in. Företagets egen powerpointpresentation hämtades från intranätet varifrån 

fakta och bilder till kapitlet företagspresentation insamlats. Informationen kring de olika 

produkterna samlades in från Korsnäs hemsida.  
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Att veta vad som undersöks handlar enligt Patel & Davidson (2003) om överensstämmelse 

mellan vad som ska undersökas och vad som faktiskt undersökts. Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2001) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 

studeras. 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) måste undersökare veta att de undersöker på ett tillförlitligt 

sätt och därmed ha en god reliabilitet på det som utförts. En metod med god reliabilitet 

kännetecknas av att de slumpmässiga variationerna är små, samt att den inte påverkas av 

utföraren eller de omständigheter under vilka den sker (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) står validitet och reliabilitet i ett förhållande till varandra som 

gör att hänsyn bör tas till båda vid en undersökning. 

 

En hög validitet i detta arbete har sökts genom kontinuerliga avstämningar med handledare 

och sakkunnig personal samt handledare på Korsnäs. Litteraturstudien som utförts bidrar 

också till att säkerställa en hög validitet genom att vara kopplad till problemområdet och 

syftet med rapporten. 

 

Vid intervjuer har informationen från ett stort antal respondenter samlats in och 

sammanställts. Då ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor använts 

har möjligheten till följdfrågor funnits vid oklarheter. Vid differentierade svar har ytterligare 

information samlats in och granskats för att förbättra reliabiliteten. Dessutom har insamlad 

information kontrollerats av sakkunnig personal på Korsnäs för att säkerställa en hög grad av 

reliabilitet. 
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3 Presentation av Korsnäs AB 
I följande kapitel ges en kort beskrivning av Korsnäs AB. Kapitlet inleds med historik kring 

företaget. Därefter presenteras väsentliga fakta om Korsnäs. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse kring företagets produkter och marknader. 

 

3.1 Historik 

Korsnäs verksamhet grundades 1855 i form av Korsnäs Sågverks AB i Falun. Initiativtagare 

var då ledande företagare från Gävle stad som ville skapa ett större varuflöde till och från 

Gävle hamn. I samband med grundandet byggdes därför också en omkring 100 kilometer lång 

järnvägssträcka från sågverket till Gävle hamn. 44 år senare genomfördes Sveriges, i särklass, 

största industriflytt. Hela Korsnäs verksamhet flyttades då från Falun till Bomhus i Gävle. 

Denna flytt av byggnader, maskiner och inventarier genomfördes av omkring 2000 

människor. Inom företaget växte ett intresse fram av att ta tillvara på det spill som uppkom 

vid sågningen vilket resulterade i att det 1910 byggdes en sulfitfabrik och 1915 en sulfatfabrik 

(för att förädla spillet till pappersmassa). 1925 köptes den första pappersmaskinen in till 

företaget och denna maskin är än idag i drift, dock inte för Korsnäs utan för ett företag i 

Pakistan. 1936 köpte Kinnevik en dominerande andel av Korsnäs och idag äger Investment 

AB Kinnevik 100 % av företaget. Under 60-talet genomgick Korsnäs en stor strategisk 

förändring mot en hög förädlingsgrad och högkvalitativa nischprodukter. Korsnäs har än idag 

sitt huvudkontor i Gävle och den större delen av produktionen sker också där. Det är i 

dagsläget omkring 1900 anställda hos företaget. 

 

 
 

Figur 3.1 Flygfoto över Korsnäs produktionsanläggning i Gävle 
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Milstolpar i Korsnäs historia 

 

1855 Korsnäs Sågverks Actiebolag bildas 

1899 Verksamheten flyttas till Gävle 

1910, 1915 Sulfit- och sulfatfabriken byggs 

1925 Första pappersmaskinen 

1953 PM2 tas i drift, vilket den fortfarande är 

1961 PM3 tas i drift 

1968 PM4 tas i drift, vilket den fortfarande är 

1976 PM5 tas i drift, vilket den fortfarande är. Kartongtillverkning startar 

1987 TM6 tas i drift, används periodvis än idag men inte kommersiellt 

1985-89 Omfattande om- och utbyggnad 

2000 LNHC-kalander i drift  

2001 Kraftigt ökad automationsgrad av driften 

2002  Kastets sågverk samt stora delar av skogsinnehavet säljs till Sveaskog 

2004  Merparten av skogsinnehavet säljs till Bergvik Skog 

2005 150-årsjubileum 

2005 Bestrykare PM4 

2006 Sammanslagning av Korsnäs AB och AssiDomän Cartonboard AB 

(nuvarande Frövifabriken) 

 

3.2 Fakta om Korsnäs AB 

• Produktionskapacitet, massa 970 000 ton 

• Produktionskapacitet, papper och kartong 1 100 000 ton 

• Omsättning 2006 (proforma) 7 177 MSEK 

• Rörelseresultat 2006 (proforma) 875 MSEK 

• Exportandel > 90 % 

• Ägare: Investment AB Kinnevik 

• Produktområden (beskrivs närmare i kapitel 3.3): 

 Cartonboard 

 Liquid Packaging Board (LPB) 

 Sack and Kraft paper 

 White Top Kraft Liner (WTL) 

 

 

Korsnäs vision 

Korsnäs ska bli den primära partnern för värdeskapande, fiberbaserade förpackningslösningar. 

 

Korsnäs affärsidé 

Korsnäs utvecklar, tillverkar och säljer nyfiberbaserade förpackningsmaterial avsedda för 

användare med mycket höga krav på effektiva, kreativa och funktionella 

förpackningslösningar huvudsakligen inom konsumentvaruområdet. 
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Organisationsschema över Korsnäs AB 

Figur 3.2  Korsnäs organisationsschema 

 

 

3.3 Produkter och marknad 

Korsnäs produktion kan delas in i fyra olika produktsegment. Vid produktionsenheten i Frövi 

tillverkas huvudsakligen Cartonboard. Resterande produkter (LPB, WTL samt ”Sack and 

Kraft Paper”) tillverkas i Gävle. Samtliga produktsegment redogörs nedan: 

 

3.3.1 Cartonboard 

Korsnäs kartongkvaliteter har ett sortiment som uppfyller de flesta förpackningskrav. Alla 

kvaliteter kombinerar optimal tryckyta och kreativ förpackningsdesign med stora möjligheter 

till kostnadsoptimering. Kartongerna lämpar sig för ytterförpackning av exempelvis drycker, 

konfektyr, media, skönhets- och hälsoprodukter och livsmedel. Alla produkter är 100 % 

återvinningsbara. Den största och viktigaste marknaden är Västeuropa. Det är dock en stark 

tillväxt i Östeuropa just nu. 

 

Slutförbrukningsområden   

 Kartongförpackningar 

 

Viktiga egenskaper 

 God tryckbarhet för krävande grafisk design 

 Styrka och formbarhet 

 God riv- och kompressionsstyrka för säker förpackning 

 God körbarhet för produktivitet och lönsamhet hos kund 

   

Produktnamn    Figur 3.3 Cartonboard- 

 Frövi Carry, Frövi Light, Frövi White  produkter 
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3.3.2 Sack & Kraft Paper 

Korsnäs säck- och kraftpapper är vita, extremt starka papper med en noga utvald mix av 

karaktärer och egenskaper. Alla produkter är gjorda av jungfrufibrer för att maximera 

papprets styrka i förhållande till dess vikt. Produkterna täcker ett vitt spann av behov och 

används till bland annat säckar, kassar, påsar, handtag, bommullstops, omslag till massabalar, 

pinnar till godisklubbor och papperet i blöjtejp. Korsnäs säck- och kraftpapper är uppbyggda 

av ett eller två skikt som kan antingen vita eller bruna. Säckar och påsar tillverkas sedan av ett 

eller flera ark papper. Skillnaden mellan säck- och kraftpapper beror till stor del på 

användningsområdet hos köparen. Precis som det låter används säckpapper främst till olika 

säckar för t.ex. byggmaterial, såsom cement. Kraftpapper används främst till olika bärkassar 

och påsar. Säck- och kraftpappers  största enskilda marknader är Italien, Sverige, Spanien, 

Tyskland, Danmark och UK. 

 

Sack Paper 

Slutförbrukningsområden 

 Byggmaterial   

 Bärkassar 

 Djurmat 

 Kemikalier 

 Livsmedel 

 

Viktiga egenskaper 

 Styrka 

 Körbarhet för produktivitet och lönsamhet hos kund 

 Porositet för fyllningseffekt 

 Friktion för stapelbarhet 

 Tryckbarhet   Figur 3.4 Sack 

   Paper produkt    

Produktnamn 

 ABC, Ultra, FBC, FB easily soluble 

 

Kraft Paper 

Slutförbrukningsområden 

 Bärkassar 

 Påsar 

 Tejp 

 Pappershandtag 

 Balomslag 

 

Viktiga egenskaper 

 Tryckbarhet för eleganta tryck 

 Körbarhet för produktivitet och lönsamhet hos kund 

 Styvhet och styrka 

   

Produktnamn   

 D-SF, SF, FBCX, ABC, FB easily soluble Figur 3.5 Kraft  

  Paper produkt 
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3.3.3 Liquid Packaging Board (LPB)  

Korsnäs vätskekartong används främst för aseptiska lösningar, det vill säga juicer och 

mjölkprodukter med lång hållbarhet. Kartongen är uppbyggd av flera fiberskikt. Trycksidan är 

vit och baksidan brun. Kartongen levereras i rullar i bredder som anpassas till tillverkarens 

förpackningsmaskiner. Hos förpackningstillverkarna trycks och lamineras kartongen med en 

beläggning av flera tunna plastskikt innan den får sin slutliga form. För aseptiska 

förpackningar tillkommer också aluminiumfolie som extra barriär. Förpackningarna formas 

sedan och fylls med flytande livsmedel i olika former. Fyllningen sker i steril miljö där 

moderna fyllningsmaskiner producerar mer än 20 000 förpackningar per timme. Varje rulle 

från Korsnäs räcker till mellan 40 000 och 250 000 förpackningar. Den i särklass största 

kunden för vätskekartong är Tetra Pak som använder produkten till förpackningslösningar i 

sina maskiner världen över. Andra större kunder är SIG Combibloc, Elopak samt IPI. 

 

Slutförbrukningsområden 

 Drycker 

 Livsmedel 

 

Viktiga egenskaper 

 Lukt- och smakneutral 

 Styrka och styvhet som ger stabilitet till förpackningen 

 God tryckbarhet för krävande grafisk design 

 God körbarhet för produktivitet och lönsamhet hos kund 

 Skräddarsytt servicekoncept för säsongsmässig efterfrågan 

 

Produktnamn  Figur 3.6  

 Korsnäs Liquid Packaging Board LPB-produkt 

   

3.3.4 White Top Kraft Liner (WTL) 

WTL är en typ av planskiktspapper som används för ytskikt till wellpapp för att förbättra 

förpackningarnas utseende. Kunderna är förpackningstillverkare som ställer hårda krav på 

utseende, hållbarhet, tryckkvalitet, konverterbarhet och styrka. WTL används till förpackning 

av bland annat industriprodukter, förpackade livsmedel, färska livsmedel, konsumtionsvaror 

samt drycker. Förutom utseende och hållbarhet ställs det även andra krav från 

förpackningstillverkarna. Produkterna måste vara lätta att vika men får absolut inte spricka. 

Dessutom måste produkterna uppföra sig konsekvent hela tiden så att utseendet inte varierar 

från leverans till leverans. Marknaden är Europa med fokus på länderna i väst.  

 

Slutförbrukningsområden 

 Wellpappförpackningar 

 

Viktiga egenskaper 

 God tryckbarhet för krävande grafisk design 

 Styrka 

 Hög körbarhet för produktivitet hos kund   
 

 

Produktnamn   

 Korsnäs Classic, Korsnäs Decor, Korsnäs Design, Korsnäs Supreme 

Figur 3.6 WTL-produkt 
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4 Teori 
I följande kapitel presenteras de teorier som utgör den teoretiska referensramen till det 

utförda arbetet. All teori är vald utifrån dess relevans emot arbetets syfte och mål. 

 

4.1 Grundläggande begrepp definierade 

Följande begrepp är av fundamental natur för arbetet och definieras därför grundligt. 

 

4.1.1 Effektivitet 

Effektivitet definieras av Lumsden (2006) som graden av måluppfyllelse och kan ses som den 

nytta den utförda prestationen åstadkommer. Effektivitet handlar mycket om att göra rätt 

saker medan produktivitet beskriver hur man gör saker rätt. Lumsden tecknar förhållandet 

mellan produktivitet och effektivitet enligt figur 4.1 nedan.  

 

 
 

Figur 4.1 Förhållandet mellan produktivitet och effektivitet enligt Lumsden (2006). 

 

4.1.2 Flexibilitet 

Begreppet flexibilitet är enligt Mattsson & Jonsson (2003) ett komplext och vittomfattande 

begrepp som allmänt sett kan definieras som förmågan att snabbt och effektivt reagera på 

förändrade förutsättningar. Flexibilitet har blivit ett viktigt effektivitetsmått då företagande 

generellt under senare år strävat efter att så långt som möjligt kundorderstyra verksamheter. I 

produktionslogistisk synpunkt anses följande typer av flexibilitet särskilt intressanta: 

  

 Produktmixflexibilitet 

 Volymflexibilitet 

 Leveransflexibilitet 

 

Mattsson & Jonsson påpekar också att flexibilitet kostar pengar men det kan också vara en 

källa till intäkter, framför allt genom den ökade konkurrensförmåga som kan uppnås genom 

en ökad anpassningsförmåga till kundönskemål. Effektivitetsmåttet flexibilitet kan därför 

sägas påverka både kostnads- och intäktssidan i ett företag. 

 

Enligt Lindau & Lumsden (1993) utsätts nästan alla företag för störningar, det vill säga 

förändringar i omvärlden. För att klara av dem krävs att företaget har förmågan att anpassa sig 

till de nya förutsättningarna, alltså ”planerar för att parera”. Med det menas att företaget har 

en inbyggd flexibilitet. Vidare utvecklar Lumsden (2006) att om flexibiliteten är låg har 

företaget svårt att anpassa sig till variationerna i omvärlden, vilket medför att man tappar 
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kunder och får onödigt höga kostnader på grund av låg beläggning. Vid hög flexibilitet 

kommer dock styrkostnaderna att öka. 

 

Volymflexibilitet 
Volymflexibilitet förklaras av Mattsson & Jonsson (2003) som ett uttryck för förmågan att 

snabbt kunna öka eller minska produktionsvolymerna i företaget. Faktorer som påverkar ett 

företags volymflexibilitet är bland annat leveransledtider för råmaterial och komponenter, 

storleken på färdigvarulagret, genomloppstider och orderkvantiteter i produktion. 

Volymflexibiliteten har också ett direkt samband med effektivitetsmåttet utnyttjningsgrad. 

Om man accepterar en, vid normalförhållande, låg utnyttjningsgrad får man större möjligheter 

att temporärt öka produktionsvolymerna vid behov. Måttet påverkar också företagets 

kostnader för utjämningslager. Desto större volymflexibilitet som föreligger, ju mindre är 

behovet av att producera mot lager när efterfrågan är låg. 

 

4.1.3 Kapacitet 

Gemensamt för all tillverkande industri är att det krävs resurser för att åstadkomma en 

värdeförädling av det råmaterial och/eller de komponenter företaget förfogar över för att på så 

vis skapa produkter för försäljning. Kapacitet definieras av Mattsson & Jonsson (2003) som 

den omfattning med vilken företagets resurser kan åstadkomma sådan värdeförädling. 

 

En annan definition, från Slack med flera (1995), är att med kapacitet avses nivån på 

förmågan att utföra en aktivitet under en viss tidsperiod. 

 

4.1.4 Kapacitetsutnyttjande 

Från definitionerna av kapacitet framgår tydligt dess vikt för tillverkande industrier. Kapacitet 

kostar dock pengar och därför är det viktigt att kapaciteten också används. Företagets 

kapacitetsutnyttjande har stor betydelse för dess kapacitetskostnader och därmed 

produktionskostnader. Kapacitetsutnyttjandet har också betydelse för storleken på 

anläggningstillgångarna och därmed kapitalbindningen i företaget då ett högre 

kapacitetsutnyttjande innebär ett lägre kapacitetsbehov. 

 

Kapacitet uttrycks oftast i hur stora produktionsresurserna är ur volymsynpunkt, alltså vilka 

volymer man kan producera under en given tidsperiod. Begreppet i sig kan definieras på ett 

enkelt sätt men dess innebörd inte helt enkel. Mattsson & Jonsson (2003) påpekar svårigheten 

i att avgöra vilken prestationsnivå man skall referera till när man talar om olika grader av 

utnyttjande. 

 

Vidare beskriver Mattsson & Jonsson att det med avseende på effektivitetsmått för 

kapacitetsutnyttjande i allmänhet är rimligast att utgå från den så kallade nominella 

kapaciteten, det vill säga den kapacitet som man under normala förhållanden planerar att 

använda. Som ett uttryck för kapacitetsutnyttjande kan effektivitetsmåttet utnyttjandegrad 

användas och definieras på följande sätt:  

 

Utnyttjandegrad = 
kapacitet Nominell

  volymProducerad
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4.1.5 Ledtid 

Begreppet ledtid kan, beroende på sammanhang, ha en varierande innebörd. En generell 

definition ges dock av Olhager (2000) där ledtid avser den tid som förlöper från det att 

behovet av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att 

aktiviteten eller aktiviteterna har utförts. Vidare kan ledtid delas in i tre olika typfall: 

 

 Ledtid för utveckling av ny produkt  

 Ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv 

 Ledtid i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv 

 

Relevant ledtid i detta arbete är produktionsledtid som i sin tur också direkt påverkar 

leveransledtiden. 

 

Produktionsledtid  
Produktionsledtid är tiden från förrådsuttag till inleverans i slutproduktlager eller direkt 

leverans till kund. Alla produktionsaktiviteter samt även den tid material befinner sig i 

mellanlager omfattar denna del av genomloppstiden. Även artiklar där bearbetning har 

påbörjats men där slutprodukten ännu inte är framställd. Enligt Olhager kan 

produktionsledtiden i sin tur delas in i ett antal steg, där varje produktionssteg har sin egen 

ledtid. Produktionsledtiden blir då den över tiden ackumulerade ledtiden. Detta behöver inte 

vara summan av alla produktionsstegs individuella ledtider då produktionssteg ibland kan 

utföras parallellt och samtidigt. 

 

Leveransledtid 
Ledtid i betydelse leveransledtid beskrivs av Olhager (2000) som tiden från beställning till 

leverans av ordern. Denna ledtid finns mellan producent och kund vid beställning och 

leverans av slutprodukter, men också mellan leverantör och producent vid beställning och 

leverans av råmaterial och andra insatsresurser. I samtliga dessa fall ses leveransledtiden ur 

den beställande partens synvinkel. 

 

4.1.6 Lönsamhet 

Hörte (1987) skriver att genom ett högt resursutnyttjande kan man sänka behovet av resurser i 

förädlingsprocessen. Med mindre resurser i form av material och med befintligt utflöde ökar 

produktiviteten enligt definitionen och därigenom lönsamheten för företaget. Vidare utvecklar 

Lumsden (2006) att sambandet mellan produktivitet och lönsamhet är i många sammanhang 

mycket starkt. Det näraliggande sambandet mellan hur resursutnyttjande påverkar 

lönsamheten kan också visas i en modell (figur 4.2 nedan). I modellen kan utläsas att högre 

resursutnyttjande ger lägre resurskvantiteter, vilket i sin tur ger ökad produktivitet och sänkta 

kostnader för företaget och därigenom en ökad lönsamhet. 

 



 TEORI  
   
   

   
17 

 
Figur 4.2 Sambandet mellan resurskvantitet, produktivitet och lönsamhet enligt  

Lumsden (2006) 

4.1.7 Processindustri  

Nationalencyklopedin (2007) definierar processindustri enligt följande:  

”Industri där råvaror omvandlas under ett kontinuerligt arbetande materialflöde. Exempel är 

stål-, sågverks-, massa- och pappersindustri, men även livsmedelsindustri (t.ex. kvarnar, 

mejerier och bryggerier). Processindustrins anläggningar är ofta starkt automatiserade och 

kräver därför relativt få anställda i produktionen.” 

 

4.1.8 Produktivitet 

Inga resurser, vare sig det rör sig om reala eller finansiella, finns i obegränsad tillgång. Därav 

vikten att hushålla med de som finns tillgängliga. Lumsden (2006) beskriver att detta innebär 

att man strävar efter att åstadkomma största möjliga utflöde av varor och tjänster med ett givet 

inflöde, alternativ att prestera ett givet utflöde med så litet inflöde som möjligt. Denna typ av 

hushållning kallas produktivitet och är kvoten mellan utflöde och inflöde. 

 

Produktivitet = 
Inflöde

Utflöde
 

 

4.1.9 Resurser 

Varje företag kan beskrivas som en förädlingsenhet med ett inflöde av produktionsfaktorer 

och ett utflöde av förädlade produkter. Produktionsfaktorer är de resurser som är nödvändiga 

för produktionen och förädlade produkter är de varor och tjänster som företaget erbjuder. 

Genom att registrera dessa inflöden och utflöden kan begreppet resurs definieras. 
 

 

 
 

Figur 4.3 Resurser och resultat i en förädlingsenhet enligt Lumsden (2006). 

 

De för produktionen nödvändiga resurserna kan enligt Lumsden (2006) delas upp i personella, 

reala och finansiella resurser. Med personella resurser menas då de människor som företaget 

har tillgång till. De reala resurserna är maskiner, fordon, byggnader och andra fysiska 

Produktions- 

faktorer 

Varor och 

tjänster 

Inflöde       Företag  Utflöde 
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tillgångar. Företagets likvida tillgångar är den finansiella resurs som företaget har möjlighet 

att utnyttja. 

 

Resursutnyttjande 

Begreppet resursutnyttjande kan enligt Buskhe (1993) generellt definieras som förhållandet 

mellan tillgängliga och utnyttjade resurser. Resursutnyttjandet beskriver således i hur hög 

grad företaget använder sina tillgängliga resurser. I definitionen ingår också att resurserna 

används rätt. 

 

 

Resursutnyttjande = 
resursergaTillgängli

resurserUtnyttjade
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4.2 Kapacitetsplanering 

Att hålla produktionsresurser tillgängliga medför kostnader för alla företag oavsett om dessa 

nyttjas eller inte. Otillräckliga produktionsresurser medför också kostnader i formen av 

intäktsbortfall i händelse av att efterfrågan överstiger vad befintliga resurser kan åstadkomma. 

Därmed är det av största intresse att balansera tillgången av kapacitet mot behovet av 

kapacitet. Denna aktivitet kallas kapacitetsplanering. 

 

Kapacitetsplanering innebär att behov av kapacitet beräknas och jämförs med aktuell 

tillgänglig kapacitet. Justering av kapacitetstillgång samt kapacitetsbehov görs därefter tills 

acceptabel överensstämmelse upplevs. Enligt Mattsson & Jonsson (2003) så berör beslut om 

kapacitetstillgång dels hur stora volymer som skall kunna produceras men även när dessa 

volymer skall kunna produceras. Kapacitetsbehov har alltså både en volyms- och en 

tidsdimension. 

 

Den allmänna metodiken vid arbetet med kapacitetsplanering är att produktionsplaner 

upprättas och tillverkningsorder planeras in utan hänsyn till aktuella kapacitetsbegränsningar. 

Detta sker för att skapa en bild av den ideala kapacitetstillgången för att fullt ut kunna 

överensstämma med de kapacitetsbehov som finns. Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är detta 

en principiellt viktig utgångspunkt, speciellt på de övre planeringsnivåerna där 

framförhållningen är så lång att det finns tidsmässiga förutsättningar för att anpassa den 

tillgängliga kapaciteten om den inte motsvarar behoven. Mattsson & Jonsson förklarar vidare 

att om produktionsplaneringen i den här planeringssituationen skulle ske mot kapacitetstak, 

skulle beslut om kapacitetsökningar eller kapacitetsneddragningar inte kunna baseras på det 

kapacitetsbehov som egentligen finns med avseende på aktuella kundorder och 

utleveransplaner. Därmed skulle då inte heller förutsättningar finnas för att på ett 

kostnadsoptimalt sätt avväga åtgärder för att öka eller minska kapaciteten kontra att öka lager 

eller att tillverka mindre än vad marknaden efterfrågar. 

 

4.2.1 Föreliggande kapacitet 

Mätning och uppskattning av kapacitet sker per produktionsgrupp (eller annan 

planeringsenhet i företaget) och är ett mått som anger hur mycket gruppen i fråga kan 

producera. Vid kapacitetsplanering är det inte alltid självklart i vilken enhet kapaciteten i sig 

skall mätas och därmed dimensioneras. Kapacitet mäts dock vanligtvis i mantimmar eller 

maskintimmar per period även om mått såsom kilogram eller kronor per period också 

förekommer. Dessa mått anger alltså hur många timmars produktion som kan förväntas under 

en bestämd period. Huruvida mantimmar eller maskintimmar skall brukas beror på hur 

maskinintensiv och arbetskraftsintensiv tillverkningen är. Mattsson & Jonsson (2003) påpekar 

att det väsentliga är att den utvalda enheten är representativ för verksamheten i 

produktionsgrupperna och att operationstiderna för de operationer som utförs i gruppen och 

som representerar kapacitetsbehoven är uttryckta i samma enhet. Lämpliga metoder för 

kapacitetsmätning kan sägas variera branschberoende och inom just linjetillverkning och 

processindustri rekommenderar Hill (2000) att kapaciteten skall baseras på de volymer vilka 

produceras per drifttimme. Detta motiveras med att även om produktionshastigheten kan 

anpassas inom rimliga gränser så måste även bemanningen då påverkas. 
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Olika typer av kapacitet 

Mattsson & Jonsson (2003) definierar den teoretiskt maximala kapaciteten i en 

produktionsgrupp som den kapacitet man skulle få ut av produktionsgruppen om 

produktionen försiggick dygnet runt och varje dag året om. Detta är dock väldigt sällsynt och 

därför används, vid beräkning av tillgänglig kapacitet, kapacitet man normalt räknar med att 

använda. Denna snävare form av kapacitet kallas för nominell kapacitet och kan vidare delas 

in i följande fyra variabler:  

 

 Antal maskiner (eller andra produktionsenheter i gruppen) 

 Antal skift per dag  

 Antal timmar per skift 

 Antal arbetsdagar över aktuell period 

 

Även den nominella kapaciteten måste i regel anpassas efter olika typer av kapacitetsbortfall 

som till exempel korttidsfrånvaro, service och maskinhaverier. När dessa olika typer av 

stopptider räknats bort återstår gruppens (eller maskinens) bruttokapacitet. Vidare justeras 

även denna typ av kapacitet med avseende på väntetid på material, tid för genomgång med 

arbetsledning och liknande aktiviteter. Alltså olika typer av indirekt tid som går till 

kringprocesser. Efter att ha justerat bruttokapaciteten i detta avseende får man fram gruppens 

nettokapacitet som representerar den kapacitet som beräknas finnas till förfogande för att 

genomföra den planerade produktionsverksamheten. Förloppet redovisas grafiskt i figur 4.4 

nedan: 

 

     

  Figur 4.4 Olika kapacitetsnivåer i en produktionsgrupp enligt  

  Mattsson & Jonsson (2003) 
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4.2.2 Kapacitetsbehov 

Att uppskatta storleken på det framtida kapacitetsbehovet och dess beteende i form av 

spridning över olika tidsperioder är en fundamental strategisk process. Enligt Hill (2000) 

måste arbetet ske mot tre vitala dimensioner: 

 

 Mängd - hur mycket kapacitet behövs?  

 Timing - när behövs kapaciteten? 

 Placering – vart behövs kapaciteten? 

 

Ett kapacitetsbehov är mycket sällan statiskt, tvärtom varierar det ofta. Dessa variationer kan 

ibland studeras och härleds till sin orsak. Det är således intressant att ta lärdom av dessa 

fluktuationer för att bättre kunna förutse kapacitetsbehovets art. Variationer av 

kapacitetsbehovet kan delas in i förutsägbara och oförutsägbara. Hill (2000) poängterar två 

vanliga fenomen som kan uppskattas och därmed anses vara förutsägbara variationer av 

kapacitetsbehovet: 

 

 Säsongsvariationer – Många produkter och tjänster har klara upp- och nergångar i 

efterfrågan beroende på säsong. Säsongsvariationer definieras som variationer i 

efterfrågan som upprepar sig i fasta och återkommande årliga intervall. Variationen av 

dessa intervall kan bero på exempelvis årstid eller kulturella helgdagar. 

 

 Behovstoppar – Såsom säsongsvariationer uppenbarar sig med kalenderåret som 

utgångspunkt går det också att urskilja återkommande variationer i efterfrågan på 

kortare tidsintervall. För att sära på de två begreppen kallas det senare behovstoppar, 

med behovsbottnar som motsats. Behovstoppar och bottnar går ibland att utläsa ända 

in på dygnsintervall. Även i fallet med toppar/bottnar går det att identifiera 

återkommande påverkande faktorer. Exempelvis på grund av en populations 

arbetstider eller den offentliga sektorns utbetalningsdatum för lön.  

 

Anläggnings- och utrustningstillgångar är oftast en ensidig investering som inte kan avvecklas 

till ett skäligt värde. Bemanning är också kostsam att reducera när den väl förstärkts. Det är 

därför av största vikt att investeringsbeslut rörande intern kapacitetsutökning grundar sig på 

tillförlitligt material. Dessa undersökningar är dock komplexa i sig och berör ett flertal svåra 

beslutskategorier. Hill (2000) sammanfattar dessa som: 

 

 Förutse slutet på tillväxtperioder 

 Undvika överkapacitet 

 Besluta om företaget ska tillämpa en leda- eller följastrategi 

 Förbereda en handlingsplan i fallet att överkapacitet uppstår 
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4.2.3 Kapacitetsplanering 

Med kapacitet avses, enligt tidigare definition, nivån på förmågan att utföra en aktivitet under 

en viss tidsperiod. Detta måste dock naturligtvis relateras till efterfrågan på produkter. Ofta 

uttrycks kapaciteten i volym eller antal. En bedömning måste göras av hur mycket kapacitet 

som behövs och när i tiden den behövs. Bellgran & Säfsten (2005) menar att följande medel 

kan användas för att reglera kapaciteten på både kortare och längre sikt: 

 

 Personal – öka/minska mängden personal, antal skift, arbetstidsförändring. 

 Teknik – ny eller förändrad produktionsutrustning. 

 Köpa/sälja kapacitet – låt någon annan tillverka, tillverka åt någon annan. 

 

Personal 

För att uppnå en kapacitetsökning räcker det i många fall att nyanställa personal. Mattsson & 

Jonsson (2003) menar att det i ett längre tidsperspektiv principiellt alltid finns möjlighet att 

anpassa den tillgängliga kapaciteten till det kapacitetsbehov som förväntas föreligga. Om 

företaget inte förväntar sig att bristen på kapacitet kommer att bestå går det också ofta att 

utnyttja visstidsanställning. I viss omfattning kan det också, genom att temporärt utöka 

personalstyrkan, finnas förutsättningar för att få tid att investera i nya maskiner eller annan 

produktionsutrustning. Att öka antalet skift är ett annat handlingsalternativ för att öka 

kapaciteten. Utökad skiftgång kan ske genom överföring av personal från mindre belagda 

produktionsavsnitt eller genom nyanställning. 

 

Teknik 

Då det inte föreligger några finansiella begränsningar eller andra speciella restriktioner så går 

det alltid att öka kapaciteten genom att investera i nya anläggningar eller enstaka 

produktionsresurser. På motsvarande sätt går det också att minska kapaciteten genom att 

avveckla anläggningar och produktionsresurser som redan finns. Hur stor en produktionsenhet 

skall dimensioneras kan knytas till ett flertal faktorer. Hill (2000) identifierar 

nyckelfaktorerna enligt nedan. Det finns dock inte några generella svar på frågorna utan de är 

väldigt bransch- och produktförankrade. 

 

 Storlek – Beträffande en anläggnings storlek finns ett flertal argument både för och 

emot stora massproducerande produktionsenheter.  

 Upptagningsområde – Inom vissa affärsområden, speciellt inom servicesektorn, 

skapas anläggningar för att arbeta emot ett närliggande upptagningsområde. Behov 

utanför detta område tillgodoses då genom att skapa en ny anläggning i detta område. 

 Kostnader för distribution – Olika produkter har också olika begränsningar på vad som 

är rimliga distributionskostnader. Detta baseras både dels på produkternas egenvärde, 

deras värde per volymenhet samt på tillgängligheten i allmänhet. 

 Innovationsnivå – Många företag strävar efter att uppmuntra innovation och tenderar 

därför att uppmuntra mindre produktionsenheter i syfte att undvika onödig byråkrati 

och centraliserad styrning. 

 

Köpa/sälja kapacitet 

Kapacitetsökning kan också uppnås externt genom ökas genom att använda sig av utlego, det 

vill säga låta någon extern leverantör överta en viss del av tillverkningen under kortare eller 

längre perioder. Att avgöra huruvida hela eller delar av produktionen skall tillverkas internt i 

företaget är ett viktigt beslut. Olhager (2000) skriver att köpalternativet måste utvärderas 

utifrån flera aspekter. Vid jämförelse mellan kostnad för egen tillverkning och pris vid inköp 
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måste man först avgöra om beslutet att köpa eller tillverka är av kortsiktig eller långsiktig 

natur. På kort sikt undviker företaget i allmänhet endast de rörliga kostnaderna om man avstår 

från att tillverka förutsatt att de har lämplig produktionsutrustning. För långsiktiga beslut 

måste dock samtliga produktionskostnader tas med och vägas emot en totalkostnad vid inköp 

från leverantör. Förutom pris inverkar också tillgängligheten av kapital för investeringar samt 

produktionssystemets föreliggande kapacitet i beslutet. Aspekter som talar för 

egentillverkning är enligt Olhager följande: 

 

 Bättre kontroll över produktion, kvalitet och tillförlitlighet. 

 Utnyttjande av befintliga resurser. 

 Skydd av know-how och kärnkompetens. 

 Erfarenhetsuppbyggnad. 

 

Dessa fördelar måste vägas mot leverantörens kvalitet och leveransförmåga. Olhager (2000) 

uttrycker att det finns en tendens att produktutveckling i högkonjunktur leder till många 

köpbeslut eftersom man inte hinner bygga upp egen tillverkningskapacitet utan koncentrerar 

sig på teknikområden där specialkompetens finns inom företaget. I en konjunktursvacka 

uppträder det omvända, det vill säga man kan gå från inköp till egen tillverkning för att fylla 

upp beläggningen i det egna produktionssystemet. Om efterfrågan är hög och stabil kan 

företaget självt tillverka, men om efterfrågan fluktuerar kan det vara fördelaktigare att köpa. 

 

Strategier vid kapacitetsstyrning 

Då efterfrågan på ett företags produkter fluktuerar uppstår obalanser mellan den kapacitet som 

finns till förfogande för att producera och de utleveransvolymer som motsvarar aktuell 

efterfrågan. Lagerhållning av färdiga produkter och ändring av leveransledtider kan, i viss 

mån, hantera dessa obalanser men inte alltid. I de fall dessa medel inte är tillräckliga måste 

kapaciteten ökas eller kapacitetsutnyttjandet minskas beroende på om efterfrågan är för stor 

eller för liten jämfört med den produktionskapacitet som finns till förfogande. Det finns då 

olika strategier att använda som anger både när ändring av kapacitetsnivån skall ske och hur 

existerande kapacitetsnivå skall utnyttjas. 

 

Det finns två vedertagna strategier för anpassning av kapacitetsutnyttjandet inom ramen av 

tillgänglig produktionskapacitet. Dessa två kallas utjämningsstrategin och 

anpassningsstrategin. 

 

Utjämningsstrategi 

Utjämningsstrategin strävar efter att lagret respektive leveranstidens längd fullt ut utnyttjas för 

att jämna ut kapacitetsutnyttjandet. Med denna strategi anpassas produktionskapaciteten 

minimalt efter variationer i efterfrågan och tillvekningen fortgår efter en jämn nivå oberoende 

av vilken period det är. Mattsson & Jonsson (2003) skriver att den stora fördelen med 

utjämningsstrategin är undvikandet av kostnadskrävande kapacitetsanpassningar såsom 

övertid, utlego och undersysselsättning. Dessutom kan man undvika de 

produktivitetsförsämringar som lätt inträffar i samband med volymförändringar. Dess stora 

nackdel är det lager och därmed kapitalbindning som måste byggas upp under perioder med 

låg efterfrågan och som är avsedda att användas under perioder med hög efterfrågan. 

Utjämningsstrategin illustreras principiellt i figur 4.5. 

 

Anpassningsstrategi 

Anpassningsstrategin strävar efter att kapacitetsutnyttjandet kontinuerligt och fullt ut anpassas 

till den rådande efterfrågan. Med denna strategi behövs i princip lager av färdigprodukter 
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Figur 4.7 Ledande strategi 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

annat än i form av omsättningslager om man tillverkar mot lager. Då tillverkning mot 

kundorder föreligger behöver leveranstiderna mot kund inte varieras på grund av över- eller 

underbeläggning. Anpassningsstrategin illustreras pricipiellt i figur 4.6. Enligt Mattsson & 

Jonsson (2003) motsvarar de fördelar som finns med anpassningsstrategin de nackdelar som 

finns med utjämningsstrategin och vice versa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De båda strategierna representerar två ytterlighetsfall och i de flesta situationer förekommer 

kompromisser av olika slag individuellt anpassade efter företagets förutsättningar. Därmed 

blir det då ofta fråga om att använda sig av lager respektive leveranstider för att minska 

behovet av att anpassa kapacitetsutnyttjandet fullt ut. 

 

För kapacitetsförändringar brukas också två grundläggande strategier. Dessa kallas 

ledastrategi och följastrategi. Om företaget har möjlighet att ligga nära den verkliga 

efterfrågan kan man prata om att kapaciteten är i takt med efterfrågan. De båda alternativen är 

principiellt representerade i figur 4.7 och 4.8 för fallet att efterfrågan ökar över tiden. 

 

Ledastrategi 

Med den ledande strategin menas att kapaciteten ökas 

eller minskas innan efterfrågan ökar respektive avtar. 

Mattsson & Jonsson (2003) skriver att denna strategi, 

vid efterfrågeuppgångar, ger en volymflexibilitet som 

möjliggör att man kan ta marknadsandelar och därmed 

kunna expandera verksamheten. Strategin leder dock 

också till större risktagande med avseende på 

utnyttjandet av den kapacitet som investerats i. Vid en 

avtagande efterfrågan kan strategin medföra en 

förstärkning av nedgången då det kan vara svårt att 

behålla befintliga marknadsandelar i och med 

kapacitetsbrist. Den påtagliga fördelen är dock att 

riskerna för att stå med kostnader för outnyttjad 

kapacitet minimeras. 

 

Figur 4.5 Utjämningsstrategi 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 
Figur 4.6 Anpassningsstrategi 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Figur 4.5 Utjämningsstrategi 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 
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 Figur 4.8 Följande strategi 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Följastrategi 

Följastrategin, som är en motsats till ledastrategin, är en 

reaktiv strategi som innebär att investeringar i ny kapacitet 

inte genomförs förrän en ändring av efterfrågans storlek är 

konstaterad och verklig. Mattsson & Jonsson (2003) menar 

att denna strategi, vid efterfrågeuppgångar, ger en låg 

volymflexibilitet och ställer större krav på att kunna 

utnyttja lagerförändringar respektive 

leveranstidsförändringar för att undvika minskad 

försäljning. Vidare utvecklar Mattsson & Jonsson att 

strategin således resulterar i högre genomsnittliga 

lagernivåer och längre orderstockar jämfört med 

föregående. En fördel med strategin är att risken för att 

hamna i en situation med kostnadskrävande överkapacitet 

minskas då det finns osäkerhet rörande hur stor och 

varaktig efterfrågeuppgången kommer att bli. Vid 

avtagande efterfrågan gäller det omvända förhållandet. Bellgran & Säfsten (2005) påpekar 

dessutom att risken alltid är större att man har för lite kapacitet än för mycket med en 

följastrategi. 

 

Båda dessa strategier karakteriseras av att antingen alltid ha överkapacitet eller alltid ha 

underkapacitet. Mattsson & Jonsson (2003) skriver att det i praktiken blir det oftast fråga om 

att använda någon mellanform, det vill säga att i större omfattning ömsom arbeta med 

överkapacitet, ömsom med underkapacitet. Bellgran & Säfsten (2005) anser att beslutet 

rörande vilken strategi som ska brukas grundar sig på kostnaden att ha för mycket kapacitet 

kontra kostnaden för att inte kunna leverera det som efterfrågas.  

 

Handlingsalternativ vid kapacitetsplanering 

Mattsson & Jonsson (2003) skriver att kapacitetsplaneringen innebär att tidsfördela 

kapacitetsbehov på olika planeringsperioder och att jämföra det så fördelade 

kapacitetsbehovet med tillgänglig kapacitet i aktuella produktionsgrupper. Det framgår ofta i 

en sådan jämförelse att behovet av kapacitet inte matchar tillgången till kapacitet. Detta kan 

gälla såväl i enskilda perioder som totalt sett över hela planeringshorisonten. Vid dessa 

tillfällen måste antingen kapacitetstillgången eller kapacitetsbehovet anpassas och ibland båda 

två. En sammanställning av några av de viktigaste handlingsalternativen för att på kort- och 

medellång sikt skapa överensstämmelse mellan kapacitetstillgång och kapacitetsbehov har 

skapats av Mattsson & Jonsson och visas i figur 4.9. 
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Figur 4.9 En sammanställning av handlingsalternativ för att skapa överensstämmelse mellan 

kapacitetstillgång och kapacitetsbehov enligt Mattsson & Jonsson (2003) 

 

Fyra olika typer av planeringssituationer identifieras av Mattsson & Jonsson (2003) genom att 

skilja mellan ackumulerad överensstämmelse och periodvis balans enligt figur 4.10 nedan. 

Ackumulerad överensstämmelse definieras här som en situation där den ackumulerade 

tillgängliga kapaciteten överensstämmer med det ackumulerade kapacitetsbehovet över hela 

planeringshorisonten. Att det finns en ackumulerad överensstämmelse innebär därmed att det 

sammanlagda kapacitetsbehovet under alla planeringsperioder är av samma storleksordning 

som den sammanlagda tillgången på kapacitet. Periodvis överensstämmelse definieras här 

som en balans mellan kapacitetsbehov och kapacitetstillgång inom varje planeringsperiod. I 

den idealt kapacitetsplanerade verksamheten finns det överensstämmelse både inom 

respektive period och över hela planeringshorisonten. Finns inte denna överensstämmelse 

måste olika handlingsalternativ användas för att i möjligaste mån åstadkomma den. 

 

 
 

Figur 4.10 Typer av planeringssituationer med avseende på överensstämmelse mellan 

kapacitetstillgång och kapacitetsbehov enligt Mattsson & Jonsson (2003). 
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Omfördelning av kapacitet 

Genom att omfördela kapacitet går det att anpassa kapaciteten till aktuellt kapacitetsbehov 

och därmed kunna användas för att balansera kapacitetsutnyttjandet mellan olika 

planeringsperioder. Denna handling lämpar sig väl både kort- och långsiktigt. Omfördelning 

kan åstadkommas genom att exempelvis överföra produktionspersonal från avdelningar med 

underbeläggning till avdelningar med överbeläggning. För att möjliggöra detta kortsiktigt 

skall måste det antingen vara fråga om en lågkompetent typ av arbete eller så måste det röra 

sig om i förväg mångkompetent utbildad och tränad arbetskraft. 

 

Anpassning av kapacitet 

Ett annat alternativ för att lösa periodvis dålig överensstämmelse mellan kapacitetstillgång 

och kapacitetsbehov är enligt Mattsson & Jonsson (2003) kortsiktanpassninga av kapacitet. 

Detta innebär att man kortsiktigt ökar eller minskar tillgänglig kapacitet. Ett 

handlingsalternativ är då användning av övertid. Till skillnad från användning av mer än ett 

skift innebär övertid att utnyttjningsgraden ökar för både arbetskraft och maskiner. 

Möjligheterna att använda övertid begränsas dock av arbetsrättslagstiftning. Till 

kortsiktsanpassning räknar Mattsson & Jonsson också  åtgärder av typ att vänta med service- 

och underhållsåtgärder på maskinparken och istället förlägga den typen av aktiviteter till 

perioder med lågt kapacitetsbehov. Utlego kan i vissa sammanhang användas för kortsiktig 

kapacitetsanpassning. 

 

Omfördelning av kapacitetsbehov 

Att omfördela ett kapacitetsbehov innefattar en rad olika möjligheter. I figur 4.11 nedan 

illustrerar Mattsson & Jonsson (2003) fallet med ackumulerad men inte periodisk 

överensstämmelse mellan kapacitetstillgång och kapacitetsbehov. I detta specifika fall kan 

problemet med överbeläggning i period tre lösas genom att tidigarelägga eller senarelägga en 

viss del till period två respektive fyra. I period fem har problemet lösts genom en tillfällig 

kapacitetsanpassning. 

 

 
Figur 4.11 Principer för anpassning av kapacitet och kapacitetsbehov genom kortsiktig 

kapacitetsökning respektive omfördelning av kapacitetsbehov enligt Mattsson & Jonsson 

(2003). 
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Vid omfördelning av kapacitetsbehov är senareläggning och tidigareläggning av 

tillverkningen ett huvudalternativ. Detta genomförs via ändring av start- och färdigtidpunkter 

för aktuella tillverkningsorder. Mattsson & Jonsson (2003) skriver att utgångsmaterial måste 

finnas tillgängligt tidigare än vad som ursprungligen planerats för att kunna tidigarelägga 

tillverkning. Detta leder till extra kapitalbindning genom att de tillverkade artiklarna blir klara 

för tidigt i förhållande till behovet. Senareläggning kan istället medföra brister av ingående 

material i sluttillverkning. Vidare påpekar Mattson & Jonsson att tidareläggning för 

tillverkning av slutprodukter förekommer framför allt i samband med att säsonglager byggs 

upp under perioder med låg efterfrågan och därmed lågt kapacitetsbehov för att användas 

under perioder med hög efterfrågan. På motsvarande sätt kan senareläggning av 

kapacitetsbehovet åstadkommas i företag av typen tillverkning mot kundorder genom att öka 

leveranstiderna till kund. 

 

För att avlasta produktionsresurser som är överbelagda och belägga sådana som inte är det går 

det också att använda alternativa produktionsgrupper eller alternativa operationsföljder. 

Kapacitetsbehov kan också omfördelas genom ökning och minskning av orderkvantiteter. 

Genom att minska orderkvantiteterna tillverkas mindre under en viss period och därför måste 

mer tillverkas under en senare period för att den totala efterfrågan skall tillfredställas. 

 

Ett sista handlingsalternativ för att temporärt omfördela kapacitetsbehov är överlappning och 

orderklyvning. Mattsson & Jonsson (2003) beskriver att överlappning av operationer innebär 

att en färdigtillverkad del av orderkvantiteten transporteras till nästa operation innan hela 

orderkvantiteten är färdig. Operationsklyvning innebär att arbetet med att utföra ett 

förädlingssteg delas upp på två eller flera produktionsplatser som vardera kan utföra samma 

typ av förädling. Dessa båda fall leder till en sänkning av genomloppstiden vilket i sin tur 

leder till större utrymme för senareläggning av starttidpunkter för order med samma 

förutsättning att leverera i tid. 
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5 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel redogörs först översiktligt dagens produktion och distribution. Kort 

information omkring de datasystem som används av Korsnäs redovisas sen. Därefter följer 

avsnittet om rullkoder där det berättas ingående om kvalitetskontroller, Q-märkning, utskott 

samt inrivning. I avsnittet ”Signaler för efterbehandling” ges säljarnas perspektiv på 

efterbehandlingsfunktionen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om efterbehandlingsprocessen 

där de olika opertionerna förklaras, teknisk information om omrullningsmaskinerna ges samt 

lagring och hantering av Q-rullar redogörs. 

 

5.1 Produktion 

Korsnäs producerar i Gävle papper och kartong på tre pappersmaskiner (PM). Dessa maskiner 

bearbetar sulfatmassa till färdigt papper eller kartong på rulle. Denna massa skapas av ved, 

vatten, kemikalier och energi. Gävlefabriken är i stort sett självförsörjande av massa. Det är 

endast om allvarliga problem uppstår i kokeriet eller blekeriet som massa köps in. Utöver 

pappersmaskinerna finns också en torkmaskin (TM6) tillgänglig i Gävle. På denna kan massa 

torkas och därmed konsumeras vid ett senare tillfälle. Korsnäs har tidigare sålt massa till 

andra pappersbruk men numera konsumeras all massa internt. Torkmaskinen används dock då 

överskott på massa uppstår, exempelvis då någon av pappersmaskinerna står stilla, för att 

konservera massan och använda den då behov uppstår. 

 

Korsnäs är en processindustri som tillverkar papper och kartong i ett kontinuerligt flöde. Detta 

innebär däremot inte att all produktion kan sammanfattas som en produkt. Produktionen delas 

in i fyra huvudsakliga produktgrupper (se kapitel 3.3 för mer information). Dessa kan i sin tur 

delas in i underkategorier (produktnamn) beroende på fysiska egenskaper, färg, bestrykning 

etc. De olika ytvikterna särskiljer produkterna ytterligare och slutligen så varierar kundernas 

önskemål på olika bredd och diameter för rullarna. Detta leder till ett mycket stort antal 

slutprodukter och två slumpvis valda kunders önskemål överensstämmer därför sällan med 

varandra. 

 

Korsnäs i Gävles produktionskapacitet av massa, papper och kartong 2007: 

 

 Produktion sulfatmassa  700 000 ton 

 Produktion papper och kartong 700 000 ton 

 

Hädanefter kommer författaren inte att särskilja kartong utan att sammanfatta all produktion 

som papper. 

 

5.1.1 Pappersmaskinerna 

De tre pappersmaskinerna i Gävle är namngivna efter siffror och kallas därför till vardags för 

PM2, PM4 och PM5. Pappersmaskinerna är inte av samma modell och har därför olika 

produktionstekniska förutsättningar. Därav fokuseras tillverkningen på dessa till olika typer 

av produktion. Banbredden på PM2 är dessutom mindre än på PM4 och PM5 (se tabell 5.1). 

På de olika pappersmaskinerna roterar arbetslag enligt 6-skiftprincipen. De är alltså 

bemannade dygnet runt, året runt. De enda planerade uppehåll som görs är i samband med den 

årliga servicen på maskinerna. Vid dessa servicetillfällen kontrakteras diverse utomstående 

tekniker för att så snabbt som möjligt genomföra servicen och få igång produktionen igen. En 
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årlig service tar omkring sju dagar att genomföra och därmed strävar Korsnäs mot att ha 

respektive maskin i drift 358 dagar per år. Maskinerna stoppas dock även om det är tydligt att 

något fel under processens gång har uppstått och att det papper som produceras därmed inte 

håller tillräcklig kvalitet. 

 

Tabell 5.1 Pappersmaskinernas prestanda 
 

Maskin Årlig kapacitet Ytvikter Banbredd Huvudsaklig tillverkning Lokalisering 

PM2 70 000 ton 60 - 170 g / m² 5,2 m Sack and Kraft Paper Gävle 

PM4 265 000 ton 100 - 250 g / m² 7,2 m White top kraft liner Gävle 

PM5 365 000 ton 190 - 300 g / m² 7,2 m Liquid Packaging Board Gävle 
 

 

5.1.2 Tambour 

Det papper som kontinuerligt flödar ut ur de olika pappersmaskinerna rullas i samma takt upp 

kring långa stålvalsar till jättelika rullar. Dessa rullar kallas tambourer och därmed arbetar alla 

pappersmaskiner mot en varsin tambour i 

taget. För PM4 och PM5 brukar en färdig 

tambour väga omkring 43 ton. För PM2 

som har en mindre banbredd och även rullar 

upp kortare längder av papper per tambour 

hamnar vikten närmare 10 ton.  

 

När en tambour uppnått önskad storlek 

skärs pappersflödet av och nästa tambour 

påbörjas med automatik på en ovanliggande 

vals. Provtagning sker på den färdiga 

tambouren och sedan transporteras den 

vidare till rullmaskinerna via en enorm 

travers i taket.   Figur 5.1 Tambour i travers 

    

5.1.3 Rullmaskinerna 

Samtliga pappersmaskiner har en varsin rullmaskin (RM) i direkt anslutning vilken bearbetar 

de tambourer som produceras. Alltså arbetar PM2 mot RM2 och så vidare. Tambourerna 

rullas på rullmaskinerna ner till ett flertal olika set (se fig 5.2) som samtidigt skärs till önskat 

antal rullar. I samband med att papperet lämnar tambouren och skärs så rullas det nu upp på 

ett flertal hylsor istället för den homogena valsen. Dessa hylsor är förkapade till samma bredd 

som rullen ska ha och pressas under rullprocessen samman emot varandra. En hylsa kan 

beskrivas som en rörbit i stark kartong och i hylsans båda hörn monteras dessutom pluggar. 

Dessa pluggar ökar hylsans styvhet och bevarar den cirkulära formen vid belastning. 

Hylsdiametern är varierande gentemot kundens önskemål. De hylsor som brukas i 

Gävlefabriken är av måtten 72, 76, 101, 151 och 306 millimeter. RM2 rullar dock inte upp på 

306-hylsor. Från PM4 och PM5 utvinns vanligtvis mellan fyra och sex set per tambour. 

Motsvarande siffra för de mindre tambourerna från PM2 är två till tre. Antalet rullar som 

utgör ett set varierar också beroende på rullarnas bredd som i sin tur är direkt kundberoende. 

Vanligtvis skärs dock ett set bestående av LPB ner till omkring fem rullar samtidigt som WTL 

oftast skärs till tre rullar.  
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 Figur 5.2 Principskiss av rullmaskin enligt  Henriksson (2001). 

 

När rullarna skurits och separerats från 

varandra förflyttas dessa via en mekanisk 

klaff från rullmaskinen ner på ett rullband. 

En operatör klipper av en provbit för 

arkivering från samtliga rullar och placerar 

små klisterlappar med rullens ID-nummer 

på hylspluggen. Därefter transporteras 

rullen vidare på löpande band emot 

packningen. I detta skede har alla rullar ett 

individuellt nummer som är knutet till 

provbiten, kund och order.  

 

 

 Figur 5.3 Rullset från PM5 

5.1.4 Packningen 

I packningen ombesörjs rullarna med ett tåligt omslagspapper samt två lager av rondeller 

(skurna cirkulära pappersskivor till ändarna). Processerna sker via både fysiskt arbete av 

operatören och robotar som övervakas av samma operatör. De olika packningsstationerna har 

dock varierande automationsgrad. När rullarna är klädda med omslagspapperet klistras även 

två stora dekaler på omslaget. Dekalerna anger typ av papper, ordernummer, mått, vikt, 

rullens egna nummer i ordern samt att den är tillverkad av Korsnäs. För att underlätta 

lastpersonals samt mottagares arbete är dekalerna även tryckta med stora streckkoder, för 

handscanner, som också är detaljerade in på rullindivid.  
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Precis som i tidigare skeden har de olika 

pappersmaskinerna också olika packningsstationer. Det 

är däremot möjligt att sända rullar från RM5 till fyrans 

packstation och vice versa då dessa produktionslinjer 

går parallellt (se figur 5.5). All transport till, genom 

och från packningen sker på rullband. Från fyrans och 

femmans packning transporteras sedan rullarna ut till 

magasin 5 för vidare rangering utav truckförare. Från 

tvåans packning mynnar bandet ut i magasin 6.  
 

 Figur 5.4 Packning 5 

 

I både magasin 5 och 6 lastas lastbärare för vidare transport till Granudden där sjötransport tar 

vid, dessutom har också båda magasinen järnvägsanslutning. Lastbilar lastas dock endast från 

magasin 5. Figur 5.5 nedan visar fabriksflödena för godkända rullar:  

 

               

Figur 5.5 Fabriksflödet (avser godkända rullar). 
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Figur 5.6 Korsnäs lokalisering under 2007 

5.2 Distribution 

Från Korsnäs produktionsanläggning i Gävle transporteras 10 % av de färdiga produkterna via 

lastbil hela vägen till kund, 30 % lämnar fabriken via järnväg och 60 % på fartyg.  

 

Lastbilstransporterna berör mestadels mindre kunder inrikes samt kunder i norra och östra 

Europa. Vid akuta leveranser inom Europa brukas också ofta lastbilar för att så snabbt som 

möjligt kunna leverera godset till kund. Lastbilarna lastas alltid ifrån magasin 5. 

 

Ett fåtal svenska kunder får sitt gods via järnväg. Huvuddelen av järnvägstransporterna avser 

dock större kunder och distributionscentraler på den europeiska marknaden samt transporter 

till Göteborg för omlastning till container och vidare transport på fartyg till andra världsdelar. 

Global containertransport bedrivs också, till en viss del, från Fredrikskans hamn i Gävle. 

Järnvägsvagnarna lastas i både magasin 5 och 6. Korsnäs äger själva lok för rangering, inne 

på fabriksområdet, av de vagnar som ska lastas samt uttransport till hämtplats. 

 

De rullar som skickas på fartyg 

direkt från Gävle transporteras med 

truck på stora lastbärare från 

magasin 5 eller 6 till Granuddens 

terminal som är belägen tre km från 

produktionsanläggningen i Gävle. 

De rullar som sänds via Korsnäs 

egna båtar lastas över direkt på 

Granuddens terminal. Om rullarna 

ska skickas via container så lastas 

de i container på Granudden och 

hämtas sedan av lastbil för vidare 

transport till Fredrikskans hamn 

(som också ligger i Gävle) där 

containerfartyg lastas. På 

Granuddens terminal utförs 

lossning och lastning av diverse 

gods men Korsnäs papper utgör 

dock den största kunden.   
 

 

 

Korsnäs bedriver själva den rederiverksamhet som krävs för att transportera papperet. Detta 

sker via båtarna Birka Exporter, Birka Shipper samt Birka Transporter. Fartygen transporterar 

Korsnäs produkter till magasin i Terneuzen (Holland) och Chatham (England). Dessa magasin 

fungerar både som distributionscentraler samt färdigvarulager. Vid årsskiftet 2007 - 2008 

kommer Korsnäs att avveckla de egna sjötransporterna. Detta leder direkt till att det stora 

distributionsflöde som nu går via Terneuzen kommer att ledas om via andra orter och därmed 

kommer Korsnäs helt att upphöra med användandet terminalen i Terneuzen. 
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5.3 Datasystem 

På Korsnäs i Gävle används OLOF som affärssystem. OLOF införskaffades redan 1990 och 

har sedan dess kontinuerligt utformats och uppgraderats efter Korsnäs behov. Under senare år 

har SAREK implementerats och använts för styrning av produktionen och dess närliggande 

processer. Dessa två programvaror är programmerade för att kunna kommunicera med 

varandra.  

 

Utifrån föreliggande orderposter samt prognoser skapas en grov produktionsplan. I denna 

anges när olika typer av papper och ytvikter ska produceras. På Korsnäs tillämpas cyklisk 

produktion där de olika typerna av produkter tillverkas aktuella ytvikter i turordning tills en 

cykel är komplett, då börjar processen om från början igen. De olika mängderna delas 

dessutom, i förhand, upp på olika marknader. Detta registreras i OLOF och skickas då vidare 

till SAREK.  

 

I SAREK bryts produktionsplanen ner i detalj och trimplaneringen sköts. Trimplanering 

innebär att produktionsplanerarna optimerar utnyttjandet av den befintliga banan på 

respektive pappersmaskin mot beställda rullbredder för att få ut så mycket prima papper som 

möjligt. SAREK följer sedan upp produktionen och klassificeringen av rullarna i en 

rulldatabas. I samband med att rullarna lämnar rullmaskinerna sänder SAREK signaler till 

OLOF att rullarna i fråga är tillverkade samt huruvida dom är godkända eller inte. I OLOF 

sköts sedan magasinsplanering för att underlätta lastning för distribution och lagerhållning. 

Det står alltid i OLOF vart en viss rulle står. Detta oavsett om rullen finns på fabriksområdet, 

är lastad på en båt eller befinner sig i ett magasin nere i Europa. Från OLOF sköts också 

leveransplanering och beordring samt uppföljning av fakturering. 
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5.4 Rullkoder 

För att i systemen kunna kontrollera vilka rullar som är godkända för leverans till kund eller 

inte samt se av vilken orsak en viss rulle inte är godkänd är samtliga rullar märkta med en 

eller flera bokstäver. I OLOF blir dock alla rullar till slut G- eller U-märkta (förutom QR som 

kan brukas internt). När en rulle är G-märkt bedöms den vara prima papper redo att sändas till 

kund. En U-märkt rulle (utskott, förklaras närmare i kapitel 5.4.3) är av sämre kvalitet än vad 

kunderna utlovats och skickas därför aldrig till sin ursprungliga kund. De rullar som under 

tillverkningens gång eller vid hantering bedöms vara kvalitetsmässigt undermåliga benämns 

internt som Q-rullar. Detta beroende på att rullen inte uppfyller ett eller flera av de fastställda 

kraven. Returrullar från kund hamnar också i denna kategori. Q-rullar klassas dock om till G 

eller U vid senare skede i samband med inspektion, provning eller efterbehandling. 

 

5.4.1 Kvalitetskontroller 

Under massans förädling i pappersmaskinen till papper mäts, filmas och övervakas processen 

kontinuerligt. Maskinförarna som övervakar de olika momenten och kontrollerar setprofilerna 

för tjocklek, fukt och ytvikt rapporterar i sin tur till produktionsteknikern (PT) vid avvikelser. 

Genom de kameror som filmar papperet i tillverkningen kan man i senare skede spåra en fläck 

eller skada till ett visst intervall på en rulle. Det finns alltid en PT per skift för produktionen 

på PM4 och PM5. På PM2 finns dock ingen PT utan där har istället alltid en maskinförare 

ytterligare befogenheter för att själv fatta beslut angående produktionsfrågor. Om denne 

skulle anse att ett eventuellt beslut står över hans eller hennes befogenheter så får maskinens 

kvalitetsansvarige (som finns tillgänglig på dagtid) sköta ärendet.  

 

I och med att en tambour är färdig och separerad från maskinen tas ett tambourprov som 

sedan analyseras av laboratoriet. Precis som i tidigare skede fattar berörd PT beslut för PM4, 

och PM5 samtidigt som en maskinförare ansvarar för produktionen på PM2. Om ett 

tambourprov inte motsvarar kvalitetskraven fortsätter provning ner på rullnivå med de 

provbitar som klipps ut i rullmaskinen.  

 

I samband med att rullmaskinsförarna klipper ut dessa provbitar bedöms också de utskurna 

rullarnas yta för defekter. Rullmaskinsföraren letar då synliga fel såsom bladstreck, fläckar 

och veck samt kontrollerar hylsan och rullens diameter. Om rullmaskinsförarna hittar något 

fel så märker han eller hon om rullen, i OLOF systemet, till QOR. Detta för att rullen inte av 

misstag ska distribueras vidare med de övriga godkända rullarna.  

 

Tabell 5.2 Innebörden av de övergripande termerna 
 

OLOF SAREK Innebörd 

G G Prima papper. 

Q** N, O och P Papper som misstänks vara av undermålig kvalitet. 

  Papper som är av undermålig kvalitet. 

  Prima papper som saknar kund. 

U U Papper som är underkänt och säljs som utskott alternativt rivs in. 

 

För att en rulle ska klassas som godkänd (G) måste den alltså bedömas som detta i samtliga 

kontroller. I OLOF-systemet används betäckningarna G, Q och U där en Q-kod har en eller 

två bokstäver till för att precisera varför rullen är Q-märkt (se bilaga A för mer information). 

Samtliga rullar slutar dock, förr eller senare, som en G- eller en U-rulle. Om rullen, i 
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pappersmaskinen, anses vara undermålig av en eller flera anledningar markeras detta i 

SAREK. Rullen markeras då i systemet med en orsakskod på tre siffror som preciserar vad 

som avviker från normvärdena. Rullen har, i SAREK, alltid någon av bokstavsbeteckningarna 

i figur 5.7 nedan. Dessa resulterar dock slutligen alltid i kategorierna G eller U. SAREK-

termerna N, O och P är motsvarigheter till olika Q-koder i OLOF (se tabell 5.2 ovan). 

 

 

  G: Prima papper   

  N: Nedklassat papper 

  O: Omrullning   

  P: Omprovning   

  U: Utskott     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.7 Sammanhanget av termerna i SAREK 

 

För en rulle som i SAREK är märkt med N, O eller P föreligger antingen misstanke eller så är 

det bevisat att kvaliteten inte motsvarar kundens krav. Då SAREK sänder information vidare 

till OLOF omvandlas koden som SAREK använder sig utav till en Q-märkning. Denna 

märkning är inte permanent utan ändras efter inspektion av rullen, analys av den information 

som kamerorna samlat in eller efterbehandling. En rulle kan alltså märkas om med ett flertal 

olika Q-koder innan den slutligen blir G- eller U-märkt. 

 

I syftet att underlätta för läsaren kommer författaren hädanefter uteslutande att använda de 

termer som härstammar från OLOF-systemet. Det vill säga G, QE, QOR samt U. 

 

5.4.2 Q-märkning 

Med Q-märkning avses en rulles klassificering i datasystemet OLOF. Rullen är alltså inte 

nödvändigtvis fysiskt utmärkt med en Q-kod. Under tillverkningsprocessens gång kan en 

märkning hinna ändras ett flertal gånger. Gemensamt för alla Q-rullar är dock att de är 

stoppade för leverans i datasystemet så om en truckförare avser att lasta en Q-rulle kommer 

datorn i trucken att informera om detta. Det är endast QE- och QOR-rullar som slutligen 

efterbehandlas, även om flera av de andra benämningarna ofta slutligen hamnar i dessa två 

kategorier. Således är det dessa två typer av Q-rullar som arbetet kretsar kring. Den 

förteckning över de olika Q-koderna som finns i bilaga A kompletteras med ett schema över 
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Q-rullarnas sammanhang som är bifogat i bilaga B. Vidare beskrivning kring QE- och QOR-

rullar ges i kapitel 5.6.1. 

 

5.4.3 Utskott 

Utskottspapper är egentligen synonymt med underkänt papper (U). Detta innebär att papperet 

inte uppnår de föreliggande kvalitetskraven och heller inte kommer att efterbehandlas eller 

förädlas på annat vis. En mindre del av det papper som efterbehandlas klassas också ner till 

utskott då efterbehandlingen inte lett till önskat resultat. Utskott kan delas in i två kategorier. 

  

 Underkända rullar 

 Trimförluster och annat spill 

 

Av utskottsrullarna är strävan att riva in så mycket så möjligt. Däremot förekommer också 

försäljning av dessa till kraftigt reducerat pris då inrivningsprocessen är mättad. Dessa rullar 

används dock inte till de slutprodukter de var avsedda för. En rulle vätskekartong vilken säljs 

som utskott får alltså inte användas till förpackning av vätska utan kan istället exempelvis bli 

skokartonger eller liknande. Ett fåtal utskottsrullar skärs också om till rondeller för internt 

bruk i emballeringssyfte (se QR i bilaga A). Det utskott som utgörs av trimförluster och spill 

går inte till försäljning utan hamnar alltid på inrivning. 

 

5.4.4 Inrivning 

Inrivning innebär att papperet återvinns i produktionen. Utskottspapperet upplöses då till 

massa som sedan mixas med den nya massan i samband med inmatning till 

pappersmaskinerna. Koncentrationen av inriven massa får inte bli för hög men det är dock så 

att en viss mängd utskott förbättrar kvaliteten på nyproduktionen. Inrivningen på Korsnäs 

omfattar endast internt papper och därmed också endast nyfibrer. Uppskattningsvis går 50 % 

av allt utskott i dagsläget till inrivning. 
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5.5 Signaler för efterbehandling 

För att en rulle ska efterbehandlas måste den märkas antingen QE eller QOR. Denna 

märkning i sig är alltså en signal för att ett behov om efterbehandling föreligger. QOR-

märkning uppstår oftast under själva produktionsprocessen. Alltså då rullen har en kund och 

genom att snarast omrullas kan distribueras med övriga godkända rullar i ordern till kunden. 

Den mindre andelen av QE-rullarna som är planerad är också avsedd för efterbehandling 

redan vid produktion och läggs i samband med detta också in i efterbehandlingens planering 

(kampanjen). 

  

Vad gäller övriga QE-rullar (den oplanerade andelen) är tillvägagångssättet mer komplext. 

Dessa rullar får sina efterbehandlingsinstruktioner i samband med att marknadsavdelningen 

gör anspråk på dessa till en kundorder. Förloppet sker så att en säljare först tar emot en order 

från en kund. Säljaren söker då i första hand bland de lagerhållna rullar som finns, alltså Q-

rullarna. Dessa lager består av både övertillverkade rullar och rullar med kvalitetsbrister. Att 

beordra nytillverkning mot en kundorder är alltid en ”sista utväg” för att systematiskt hålla de 

egna lagernivåerna nere. Om det finns övertillverkade rullar av rätt produkt och storlek (alltså 

rullar som är prima papper men saknar kund) föreligger inget behov av efterbehandling utan 

dessa rullar märkas då om till G mot aktuell kund och skickas.  

 

Om det däremot inte finns tillräckligt med prima papper mot en specifik order granskas också 

de rullar som har kvalitetsbrister. I OLOF-systemet ser säljarna rullens ursprungliga bredd 

samt hur mycket som kan utnyttjas efter genomförd nedskärning. Om den nya maximala 

bredden stämmer överens med den nya orderns mått är efterbehandlingen således optimal. 

Ofta blir det dock spill i samband med efterbehandlingen och det är upp till säljaren själv att 

uppskatta huruvida den aktuella andelen spill är godtagbar eller om nytillverkning är ett bättre 

alternativ. Andra faktorer som spelar in är hur länge rullen har legat i lager (vilket syns i 

OLOF) samt säljarens egen uppfattning om efterfrågan för produkten. En säljare kan också 

fatta beslutet att skära ned prima rullar som dock inte är knutna till kund. Det är inte ovanligt 

att en större order omfattar såväl övertillverkade rullar sedan tidigare, efterbehandlade rullar 

samt nytillverkade rullar.  

 

I samband med att säljaren beordrar Q-rullar mot en ny kund så markeras dessa som bokade i 

OLOF (för att inte dubbelbokningar ska kunna ske) och säljaren kontaktar i sin tur 

produktionsplaneraren för efterbehandlingen som för in efterbehandlingen i den aktuella 

kampanjen och planerar för att få rullarna godkända innan utlastningsdatumet. Planeraren 

sköter prioriteringsordningen bland samtliga QE och QOR rullar som behandlas på Korsnäs i 

Gävle. 
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5.6 Efterbehandlingsprocessen 

Efterbehandling är ett samlingsbegrepp på diverse operationer som kan ske med en rulle efter 

att denna lämnat det ordinarie flödet från packningen. De rullar som berörs är i OLOF-

systemet märkta QE eller QOR. Efterbehandlingen sker oftast för att förädla rullar med 

kvalitetsbrister och därmed kunna sälja dessa som prima papper. En annan anledning till 

efterbehandling är att rullmaskinerna och transportbanden har sina begränsningar med 

avseende på hur smal en rulle kan tillverkas. Därmed tillverkas medvetet också större prima 

rullar för att sedan skäras ned mot kundens önskemål. Det förekommer även att kunderna har 

önskemål på att få en viss sida utåt på rullen (om exempelvis ena sida är blekt men inte den 

andra) eller att de vill ha en hylsa som inte vanligtvis används för aktuell papperskvalitet. Om 

dessa önskemål inte stämmer överens med rullens struktur när den lämnar rullmaskinen kan 

detta åtgärdas genom en omrullning. 

 

5.6.1 Operationer 

Grundprincipen för all efterbehandling är att papper rullas från en hylsa till en eller flera nya 

hylsor i syfte att förädlas. Ofta innehåller efterbehandlingen också ett skärande momentet som 

kan vara av såväl vertikal som horisontell art. Den förädling som skapas grundar sig i olika 

anledningar, vanligast är dock att undermåliga delar av papperet skärs bort under 

efterbehandlingen. Det kan också röra sig om att papperet är prima men att formen på rullen 

inte är tillfredställande, vid dessa fall rullas rullen om utan att reduceras till ytan. Mindre 

vanligt, men förekommande, är att prima pappersrullar som övertillverkats skärs ned emot en 

ny kunds önskemål.  

 

Nedskärning, oplanerad (QE) 

Rullen skärs, via knivset på omrullningsmaskinerna (se figur 5.8), längs dess bredd ned till en 

eller flera nya rullar. De nya rullarna får nya individnummer. Då rullen nästan uteslutande 

skärs på grund utav kvalitetsavvikelser genereras en viss mängd spill. Operationen benämns 

internt QE men rullen är dock märkt QTF fram till dess att produktionsplaneraren för 

efterbehandlingen beordrar rullen till efterbehandling. I samband med detta, då det egentliga 

efterbehandlingsbehovet uppstår, märks rullen om till QE. Produktens/produkternas vikt 

minskar alltid i samband med nedskärning (i förhållande till moderrullen). Se ”QTF” i bilaga 

A för mer information. 

 

Nedskärning, planerad (QE) 

Operationen i sig liknar som den oplanerade nedskärningen. Vad som skiljer dessa åt är dock 

att denna efterbehandling är planerad redan från början och därmed är det inget fel på 

moderrullen. Detta gör att moderrullens mått är optimerade för att skäras utan att skapa 

onödiga mängder spill och det är därmed vanligt att en moderrulle skärs till ett större antal 

små rullar. Rullen skärs således längs med dess bredd ned till två eller flera nya rullar. 

Operationen benämns internt QE. Se ”QE” i bilaga A för mer information. 

 

Omrullning (QOR) 

Rullen rullas av befintlig hylsa till en ny. Ingen direkt påverkan av papperet sker. Den nya 

rullen behåller samma nummer som den gamla men är nu, om allt gått som det ska, godkänd. 

Denna operation kräver ingen syning av papperet vilket gör att maskinen kan köras i hög 

hastighet genom hela rullen. Om flera rullar av samma typ ska rullas om krävs heller ingen 

omställning av maskinen och därmed minskar bearbetningstiden markant. Produktens vikt är 
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bibehållen i samband med omrullningen. Operationen benämns internt QOR. Se ”QOR” i 

bilaga A för mer information. 

 

 

 

Figur 5.8 Knivset på OMR 8  Figur 5.9 Bearbetad rulle från OMR8 

 

Omskarvning (QOR) 

Rullen rullas av sin befintliga hylsa till en ny och under processens gång skärs underkända 

partier bort. Till skillnad från nedskärning skärs här hela partier i längdled bort. Rullen 

behåller alltså samma bredd som tidigare. I och med att rullen skärs bildas skarvar där 

operatören med specialtejp sammanfogar ändarna igen. Ingen rulle prima papper innehåller 

dock fler än två skarvar. Operationen är tidskrävande dels på grund av skarvningarna med 

även då operatören måste syna papperet i ett visst intervall kring skadorna/fläckarna och 

därmed kör maskinen på reducerad hastighet. Den nya rullen behåller samma nummer som 

den gamla men är nu, om allt gått som det ska, godkänd. Då omskarvning föreligger minskar 

vikten, vanligtvis är det dock försumbara mängder (i förehållande till QE-operationer) som 

skärs bort. Operationen benämns internt QOR. Se ”QOR” i bilaga A för mer information. 

 

5.6.2 Omrullningsmaskinerna 

Korsnäs produktionsanläggning i Gävle förfogar i dagsläget över fyra stycken 

omrullningsmaskiner vilka samtliga kan skära ner och skarva/rulla om Q-rullar. Maskinerna 

benämns internt som OMR2, 3, 7 och 8. Dessa maskiner kan alla bearbeta de olika 

produkterna. Begränsningar för de olika omrullningsmaskinerna utgörs därför av vikt, bredd 

samt typ av hylsa. Således kan all produktion från Korsnäs efterbehandlas på någon eller flera 

av de egna omrullningsmaskinerna. Undataget detta är endast rullar vars bredd överstiger 

2650 mm. Dessa rullar efterbehandlas i dagsläget på omrullningsmaskinen i Terneuzen (som 

benämns REW1). 

 

OMR7 och OMR8 är konstruerade att kunna efterbehandla större rullar än motsvarande 

OMR2 och OMR3. Detta ter sig naturligt då OMR2 och OMR3 är belägna vid PM2 som 

nästan alltid producerar (till storleken) mindre rullar än vad PM4 och PM5 gör. Kapaciteten, i 

mening arbete utfört under en viss tid, på OMR7 och OMR8 är högre i och med att de båda 

har en högre arbetshastighet (se tabell 5.3 nedan). Däremot har OMR2 och OMR3 möjlighet 

att skära ner till många fler och till storleken mindre rullar än vad OMR7 och OMR8 har. Och 

från just PM2, som OMR2 och OMR3 står i anslutning till, kommer ofta förplanerad 

nedskärning till format som OMR7 och OMR8 inte klarar av. Denna typ av efterbehandling 
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kräver ingen syning av papperet då rullen inte har underkänts och sker därför relativt snabbt 

när rullen väl är monterad. 

 

Tabell 5.3 De olika omrullningsmaskinerna och dess prestanda 
 

Omrullningsmaskin:  2 3 7 8 

Lokaliserad vid packning:   2 2 4 och 5 4 och 5 

Ytviktsintervall: (g / m²) 60 – 300 60 - 300 60 - 300 90 - 300 

Hylsdia 72, 76, 101 och 151: (mm) Ja Ja Ja Ja 

Hylsdia 306: (mm) Nej Nej Ja Ja 

Intervall, arbetsbredd: (mm) 450 - 1600 650 - 1800 580 - 2150 670 - 2650 

Maximal dia, moderrulle: (mm) 1500 1500 1800 1800 

Maximal vikt, moderrulle: (kg) 1500 2000 Upg. saknas Upg. saknas 

Maximal dia, ny rulle: (mm) 1500 1500 1500 1800 

Minsta skärbredd: (mm) 45 50 230 230 

Maximal arbetshastighet: (m / min) 1000 1000 1200 1400 

Maximalt antal banor: (st) 16 16 5 3 

 

Vanligtvis så styrs planeringen av efterbehandling så att OMR2 bearbetar flödet från PM2 

(och därmed RM2), OMR 7 bearbetar flödet från PM5 och OMR8 bearbetar flödet från PM4. 

Figur 5.10 illustrerar en principskiss av den generella styrningen av efterbehandlingen. Då 

utflödet av rullar från PM4 och PM5 är avsevärt mycket högre än flödet från PM2 bildas 

naturligt högre lager av produkter i behov av efterbehandling i anslutning till OMR7 och 

OMR 8. För att jämna ut detta transporteras ofta mindre, Q-rullar huvudsakligen från PM4 

men ibland också PM5 vidare på lastbärare till magasin 3. Dessa bearbetas sedan på OMR3 

för att uppnå en full beläggning på samtliga omrullningsmaskiner. Ett viktigt påpekande är att 

denna styrning är långt ifrån fundamental. När akuta order uppstår finns full frihet för 

efterbehandlingens produktionsplanerare att prioritera om på de olika maskinerna.  

 

 
 

    Figur 5.10 Generell styrning av efterbehandlingen 

 

Var och en av maskinerna bemannas, vid drift, med en operatör. Denna operatör sköter då 

även bisysslorna med att rigga, hämta och lämna av rullar. För PM4 och PM5 bildar 

operatörerna på rullmaskinen, packningen och efterbehandlingen tillsammans skiftlag. Då 

dessa skiftlag är kompletta är samtliga stationer bemannade.  

 

Driften av pappersmaskinerna är dock överordnad i produktionskedjan och om det uppstår 

brist på folk i ett eller flera arbetslag lånas personal från efterbehandlingen som då blir 

obemannad. Samma händelse inträffar om någon i det egna arbetslaget är frånvarande, då 

förflyttas personalen på efterbehandlingen för att säkerställa att rullmaskinerna och 

packningen är bemannade. Detta leder periodvis till att endast en av OMR7 och OMR8 är i 

drift och stundtals ingen av dessa. På motsvarande sätt är operatörerna på OMR2 och OMR3 

involverade i driften av TM6 (se kapitel 5.1 för beskrivning). Vanligtvis är dock inte TM6 i 

drift och därmed är problemet med bemanningen inte heller lika påtagligt för dessa maskiner. 
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5.6.3 Externa resurser 

Utöver de egna omrullningsmaskinerna använder sig Korsnäs periodvis av extern kapacitet. 

Detta sker huvudsakligen för att den egna kapaciteten inte alltid är tillräcklig men även på 

grund utav att ett fåtal rullar (de som är bredare än 2650 mm) inte passar in i de egna 

omrullningsmaskinerna och därmed inte kan bearbetas internt. 

 

Vid Korsnäs terminal i Terneuzen brukas en extern omrullningsmaskin. Under en flerårig 

period har en väsentlig del av de rullar som ska efterbehandlas bearbetats i Terneuzen. En 

påtaglig fördel med just denna externa resurs är att maskinen i Terneuzen är uppkopplad mot 

Korsnäs SAREK-system och att maskinen därmed har tillgång till samma information som de 

egna maskinerna. Detta underlättar den administrativa processen kring efterbehandling 

avsevärt.   

 

Dessutom finns den utrustning som krävs för efterföljande paketering tillgänglig så att 

rullarna inte måste sändas tillbaka till Gävle utan kan levereras direkt mot kund från 

Terneuzen. Maskinen är dessutom placerad mitt i distributionsflödet för en betydande del av 

Korsnäs produktion vilket leder till kortare distributionsledtider jämfört med andra externa 

resurser. Från Korsnäs i Gävle har därmed båtarna kunnat fyllas ut med Q-rullar om inte G-

rullarna gjort anspråk på den fulla kapaciteten hos fartygen. En annan fördel med denna 

maskin är att den har kapacitet att kunna skära och rulla om alla storlekar som produceras i 

Gävle, även de rullar som är bredare än 2650 mm. Som tidigare nämnts i kapitel 5.2 kommer 

dock godsflödet via Terneuzen att upphöra vid årsskiftet 2007-2008 och därmed även 

nyttjandet av omrullningsmaskinen där. 

 

Utöver de nämnda omrullningsmaskinerna har Korsnäs också periodvis använt sig utav av en 

extern resurs i hos Millcon i Örebro. På senare tid har detta nyttjande dock varit marginellt då 

Korsnäs egna omrullningsmaskiner har haft hög drift men även den i Terneuzen använts 

mycket då behovet varit som störst. Till skillnad från Terneuzen så paketerar Millcon inte om 

rullarna utan efter att efterbehandlingen genomförts så måste rullarna skickas tillbaka till 

Gävle igen för paketering. Denna extra hantering anses vara både kostsam och tidskrävande. 
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5.6.4 Lagring och hantering av Q-rullar 

Gemensamt för all efterbehandling från produktionen i Gävle är att rullarna i samband med att 

de efterbehandlas är märkta antingen QOR eller QE. Innan denna märkning kan rullarna ha 

haft flera andra beteckningar som dock i slutskedet är oväsentliga. Därmed redogörs här 

enbart för lagring av de rullar som går till efterbehandling. 

 

Lagring och hantering av QOR-rullar 

Från PM2 (och därmed RM2) transporteras QOR-rullar omgående till omrullningsmaskinerna 

för att snarast bearbetas och sedan kunna distribueras med övriga rullar i ordern. Denna 

förflyttning sker manuellt och omrullningsmaskinerna OMR2 och OMR3 är lokaliserade 

omkring 20 meter från rullmaskinen. Således får alltså QOR-rullar från PM2 ofta förtur 

gentemot QE-rullar på omrullningsmaskinen då dessa hämtas tillbaka från något magasin. 

Denna direkta förflyttning resulterar samtidigt i att rullarna inte passerar packningen och 

därmed slipper paketeras i onödan.  

 

För PM4 och PM5 så lagras de rullar som ska rullas om på särskilda platser ute i magasin 5. 

Detta är samma magasin i vilket de godkända rullarna förvaras men QOR-rullarna lagras i 

nära anslutning till omrullningsmaskinerna och inte bland de godkända rullarna. 

Begränsningar i utrymmet kring omrullningsmaskinerna gör det omöjligt att ställa rullarna i 

direkt anslutning till dessa och därför måste rullarna först gå igenom packningen. När det 

sedan är dags för rullen att efterbehandlas hämtar oftast operatören själv den rulle som han 

eller hon ska bearbeta. Efter en omrullning går rullen, förutsatt att den nu är godkänd, vidare 

till packningen. Rullen behåller samma rullnummer som tidigare men är nu godkänd i 

systemet och transporteras vidare till magasin i avvaktan på distribution. 

 

Lagring och hantering av QE-rullar 

Rullar som ska skäras ned till mindre format ställs ut i andra magasin i avvaktan på avrop och 

därmed signal för efterbehandlingen. Undantaget dessa är dock de rullar som är förplanerade 

att genomgå nedskärning på OMR2 (och ibland även OMR3). Dessa rullar flyttas, i mån av 

utrymme, direkt till omrullningsmaskinen från rullmaskinen. All produktion från PM2 

mynnar ut i magasin 6. De rullar som av kvalitetsskäl sedan ska skäras ned transporteras 

sedan från magasin 6 till magasin 3 som ligger lokaliserat en våning under maskinerna. Sedan 

flyttas rullarna upp till omrullningsmaskinerna när det är dags för efterbehandling.  

 

För PM4 och PM5 mynnar all produktion ut i magasin 5. De rullar som ska skäras ned av 

OMR7 eller OMR8 förflyttas sedan med truck till magasin 7, 8 eller 10. Någon distinkt 

skillnad på vilka rullar som står i magasin 7, 8 eller 10 finns egentligen inte utan det handlar 

helt enkelt om vart det finns plats och andra temporära omständigheter. När 

marknadsavdelningen sedan gör anspråk på en eller flera av dessa rullar skapas en 

efterbehandlingsorder. En truckförare hämtar då rullarna och förflyttar dessa till anslutning av 

den omrullningsmaskin som är avsedd för efterbehandlingen. Rullen hämtas sedan och 

monteras i maskinen av operatören för efterbehandlingen när det är dags.  

 

I figur 5.11 nedan redovisas en flödeslayout för hanteringen av QE- och QOR-rullar. Den 

streckade linjen från magasin 5 till magasin 3 avser de rullar som transporteras på lastbärare 

för att uppnå en jämnare beläggning på OMR3 (beskrevs närmare i kapitel 5.6.2). 
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  Figur 5.11 Flödeslayout för rullar av typen QE och QOR. 

 

När rullarna sedan efterbehandlats och är godkända transporteras de vidare till packningen. 

Den nya rullen har i samband med bokning fått en ny kund. Dessutom leder efterbehandlingen 

till att rullen får nya mått och vikt. Således har en ny rullindivid skapats från den gamla 

moderrullen och nya dekaler sätts på. Därifrån följer rullen samma hantering som övriga 

godkända rullar och transporteras ut i ett magasin i avvaktan på distribution till kund. I figur 

5.12 visas en fabrikslayout med de olika pappersmaskinerna, magasinen samt 

omrullningsmaskinerna utmärkta: 

 

 
 Figur 5.12 Lokalisering i fabriken 
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras nulägesbeskrivningen med den teoretiska referensram som togs 

upp under teorikapitlet som grund. 

 

6.1 Behovet av efterbehandling 

Som tidigare konstaterats är behovet av efterbehandling att betrakta som dynamiskt och 

instabilt. Att med säkerhet förutspå när intensiva perioder kommer att dyka upp är inte 

möjligt. Att dessa kommer att uppstå är däremot säkert. Det intressanta är att, med 

föreliggande statistik, beräkna medelvolymer samt hur avvikelserna från dessa ter sig. I denna 

analys har såväl kapacitetsbehov som kapacitet valts att delas in veckovis. Detta motiveras 

med att en månadsvis indelning inte anses vara precis nog samtidigt som den dagliga 

variationen anses vara orimlig att planera efter. Ett veckoperspektiv är dessutom ett bra mått i 

förhållande till den leveransledtid - tiden från beställning till leverans av ordern (Olhager, 

2000) - som föreligger. 

 

6.1.1 Föreliggande behov 

Genom att undersöka de utfall som kapacitetsbehovet uppvisat under ett historiskt perspektiv 

går det att dra slutsatser inför det framtida kapacitetsbehovet. De två vanliga fenomenen 

säsongsvariationer och behovstoppar som enligt Hill (2000) kan uppskattas och 

prognostiseras är tyävrr av mindre hjälp i Korsnäs fall. Några bestämda säsongsvariationer för 

kvaliteten vid produktionen av papper (och därmed kapacitetsbehovets storlek) föreligger inte 

överhuvudtaget. De säsongsvariationer som kan säkerställas är endast de perioder som berörs 

av produktionsstopp. Vidare är det enda förbestämda produktionsstoppet det som sker i 

samband med årsservicen. Övriga utfall måste därför betraktas som slumpmässiga. 

 

Alla olika klassningar av rullarna registreras i produktionsverktyget SAREK och sparas. 

Genom att i SAREK-systemet genomföra en sökning på alla rullar registrerade som QE eller 

QOR (OLOF-märkning som dock har motsvarigheter i SAREK) under en 34 veckors period 

har därmed behovet av efterbehandling för Gävlefabriken kunnat mätas. Att sökningen 

omfattar just en period på 34 veckor rotar sig i att Kornäs började använda nuvarande modell 

för efterbehandling med motsvarande resurser fullt ut under mitten av vecka 15 2007. Därför 

påbörjas sökningen 2007-04-12 (måndag vecka 16) och avslutas 2007-12-09 (söndagen vecka 

49) vilket var den senaste avslutade kalenderveckan vid sökningstillfället.  

 

Sökningen baseras efter det som en rulle klassats som antingen QE eller QOR. Detta 

symboliserar direkt det datum som behovet av efterbehandling uppstår. I och med att behovet 

uppstår finns alltså råvaran (Q-rullen) tillgänglig och de resurser som krävs motsvarar de som 

Lumsden (2006) benämner reala och personella. Alltså en omrullningsmaskin att genomföra 

operationen på och en opeartör som utför arbetet. Vidare redovisas i sökningen rullarnas id-

nummer vilket åskådliggör från vilken pappersmaskin rullen producerats. Slutligen så har 

även rullarnas vikt inkluderats. Sammanställningar för behovet från de olika 

pappersmaskinerna per kalendervecka finns bifogat som bilaga C. Det totala 

efterbehandlingsbehovet, i tonnage, under perioden är summerat i tabell 6.1 nedan: 
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Tabell 6.1 Efterbehandlingsbehov i ton fördelat per maskin  

under perioden (vecka 16 t o m vecka 49). 
 

PM QE QOR Totalt 

PM2: 2810,341 268,110 3078,451 

PM4: 7936,970 3886,215 11823,185 

PM5: 3510,663 5792,831 9303,494 

 14257,974 9947,156 24205,130 

     

Informationen från sökningen över efterbehandlingsbehov visar att det totala behovet 

(beräknat på antal ton) för nedskärning respektive omrullning är procentuellt fördelat från de 

tre pappersmaskinerna enligt diagram 6.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.1 Fördelning av efterbehandlingsbehov per pappersmaskin 
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Uträkning 6.1 Andelen 

rullar > 2650 mm. 

 ton205 24

 ton 85,9
= 0,0035 = 0,35 % 

Ytterligare så framgår det från sökningen att efterbehandlingsbehovet från Korsnäs i Gävle 

under de aktuella 34 veckorna är uppdelat per pappersmaskin och vecka enligt diagram 6.2 

nedan. De tre pappersmaskinerna är representerade av en varsin färg och bildar tillsammans 

staplar veckovis. Höjden på stapeln visar utfallet av efterbehandlingsvolym från den aktuella 

veckan. Det är värt att notera att det under en period över vecka 42 och 43 var 

produktionsstopp på grund av den årliga servicen på pappersmaskinerna. 

 

 
 

Diagram 6.2 Efterbehandlingsbehov i ton per maskin och vecka 

6.1.2 Särskiljning av behov efter rullbredd 

I dagsläget finns en begränsning av den interna rullbehandlingen i och med att ingen av de 

egna maskinerna kan hantera de rullar som är bredare än 2650 millimeter. För att särskilja 

andelen av de bredare rullarna i totalbehovet har dessa också summerats för sig. Under den 

aktuella sökperioden var det totalt 26 rullar med en sammanlagd vikt på 85,9 ton som var för 

breda för att kunna efterbehandlas internt på Kornsäs. Detta motsvarar 0,35 % av det totala 

efterbehandlingsbehovet fördelat på vikt (se uträkning 6.1). För att överhuvudtaget kunna 

efterbehandla dessa rullar internt måste antingen en ombyggnad av någon av de existerande 

omrullningsmaskinerna göras eller en ny maskin köpas in. 

Det uppenbara alternativet är att bedriva 

efterbehandlingen utav denna typ av rullar externt vilket 

också görs i dagsläget. 

 

6.1.3 Variation av behov 

Det veckovis fördelade efterbehandlingsbehovet varierar, vilket tydligt påvisas i diagram 6.2, 

kraftigt mellan de olika veckorna. Mattsson & Jonsson (2003) beskriver begreppet 

volymflexibilitet som förmågan att snabbt kunna öka eller minska produktionsvolymerna i 

företaget. Den stora variation som föreligger påvisar att volymflexibilitet är önskvärt. Att föra 

ett resonemang där varje veckas behov ska kunna bearbetas internt under just denna vecka är 

dock inte rimligt. Detta skulle innebära en enorm överkapacitet under stora delar av året och 

kostnader därefter.  
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610,62

 827,30
= 1,355 = 135,5 % 

 
Uträkning 6.2 

Förhållandet mellan  

max- och minvärde. 

 

Då två av veckorna under sökperioden dessutom påverkas av det årliga servicestoppet måste 

datan bearbetas för att sedan vara representativ för kommande utfall. Tabellen 6.2 nedan 

påvisar medelvärde och standardavvikelse för behovssökningen av efterbehandling. I denna 

beräkning har serviceveckorna 42 och 43 justerats bort helt (se bilaga G). Den höga 

standardavvikelsen (i förhållande till medelvärdet) påvisar att utfallet är svårt att förutsäga 

samt spänner över stora intervall. Medelvärdet stiger, i samband med justeringen av 

serviceveckorna, från 711,92 till 738,44 vilket därmed är ett rimligare riktvärde för de veckor 

som inte berörs av det årliga servicestoppet. Den justering som sedan är nödvändig vid 

serviceveckorna ter sig naturligt eftersom även omrullningsmaskinerna, i viss omfattning, blir 

stillastående då. 

 

Tabell 6.2 Medelvärde och standardavvikelse (i ton) för  

efterbehandlingsbehov under justerad period 
 

  PM2 PM4 PM5 Totalt 

Medel: 92,36 358,51 287,57 738,44 

Standardavvikelse: 82,22 114,41 150,22 201,51 

 

I syftet att finna snävare intervaller att dimensionera kapacitetstillgången emot har 5-

veckorsmedel beräknats på den data som erhållits i kapacitetsbehovssökningen (se bilaga D). 

Dessa värden baseras alltså på produkten då fem påföljande veckors summerade 

kapacitetsbehov dividerats på fem. Även i denna beräkning har veckorna 42 och 43 uteslutits. 

Dessa perioder har istället beräknats v 38 till 41 plus v 44 och så vidare. 

 

Tabell 6.3 Sammanställning av efterbehandlingsbehov (i ton) 

beräknat med 5-veckorsmedel under justerad period 
 

  PM2 PM4 PM5 Totalt 

Minsta värde: 53,67 261,62 154,89 610,62 

Maximalt värde: 148,83 500,98 439,79 827,3 

Standardavvikelse: 25,06 65,59 60,22 61,41 

 

För de olika maskinerna är differensen mellan det minsta och det största värdet fortfarande 

stort. Dessa är dock extremvärdena utav samtliga (28 stycken) 5-veckorsmedel. 

Standardavvikelsen har nu mer än halverats för både PM2 och PM5 samt reducerats ordentligt 

även på PM4. Differensen mellan det största och det minsta värdet för det totala veckobehovet 

av efterbehandling är nu väl begränsad. Det maximala värdet är endast 35,5 % högre än det 

minimala värdet för samma period (se uträkning 6.2). 
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6.1.4 Långsiktig utveckling av behovet 

Som tidigare redogjorts är efterbehandlingen att betrakta som en biprodukt av den ordinarie 

produktionen. Därmed har behovet av efterbehandling ökat allteftersom de årliga 

produktionsvolymerna gjort detsamma. Utöver detta finns två till anledningar till varför 

behovet på lång sikt kan tänkas växa. Först och främst så definierar kundernas kravprofiler 

vad som klassas som prima papper och vad som inte uppfyller dessa krav. Hårdare kundkrav 

på produkterna leder direkt till en större andel Q-rullar och därmed också mer 

efterbehandling. Andelen planerad efterbehandling spelar också en stor roll. Dessa rullar 

efterbehandlas alltid på grund utav produktionstekniska skäl och inte kvalitetsmässiga som 

berör all övrig efterbehandling. Om Korsnäs utökar försäljningsvolymerna för dessa produkter 

kommer naturligtvis också behovet för efterbehandling av samma produkter att öka. 

 

Enligt produktionsplanerarna på Korsnäs är det i dagsläget inget som direkt talar för ett ökat 

efterbehandlingsbehov inom överskådlig framtid. De påpekar dock att kravprofilerna på den 

asiatiska marknaden tenderat att hårdna under 2007 och att efterbehandlingsbehovet kommer 

att öka om denna utveckling blir påtaglig också på den europeiska marknaden. 



 ANALYS  
   
   

   
50 

6.2 Kapacitet för efterbehandling 

Med efterbehandlingsbehovets medelvolymer och avvikelser som underlag är det nu en 

kostnadsfråga att dimensionera efterbehandlingskapaciteten. Slack med flera (1995) definerar 

kapacitet som nivån på förmågan att utföra en aktivitet under en viss period. 

Efterbehandlingskapaciteten för Korsnäs beskriver därmed företagets förmåga att utföra 

efterbehandlingsoperationer under den period som behovet föreligger. I ett första skede är det 

intressant att dela in kapaciteten i en intern respektive en extern del.  

 

En långsiktig överensstämmelse uppnås helt enkelt genom att tillhandahålla en årskapacitet 

som motsvarar det årliga kapacitetsbehovet. Desto jämnare efterbehandlingsbehovet är desto 

tacksammare blir uppgiften att dimensionera den interna kapaciteten. Nu är fallet sådant att 

efterbehandlingsbehovet ofta varierar kraftigt från vecka till vecka. Därmed skulle en fast 

kapacitetsnivå motsvarande det totala efterbehandlingsbehovet vara otillräcklig under stora 

delar av året även om det i längden skulle räcka till för att klara av all efterbehandling. Detta 

på grund utav att ledtiderna växer sig längre och leveransdatum därmed missas samtidigt om 

lagerhållningen av QE- och QOR-rullar då ökar. Således är det önskvärt att ha en maximal 

kapacitet som är högre än vad medlet av efterbehandlingsbehovet är. Den maximala 

kapaciteten måste dock inte uppnås med enbart interna resurser. Huruvida behovstoppar för 

efterbehandlingen ska skötas internt eller externt samt hur hög maximalkapaciteten ska 

dimensioneras beror på den rådande kostnadsbilden. 
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Diagram 6.3 Intern kapacitetsfördelning  

(beräknat på medeltonnage). 

6.2.1 Föreliggande internt kapacitetsnyttjande 

En motsvarande sökning i SAREK som den som beskrivs i kapitel 6.1.1 har också genomförts 

för att mäta efterbehandlingskapaciteten under samma period. Denna sökning baseras dock på 

det datum som rullen har registrerats i omrullningsmaskinen (vilket är synonymt med att den 

bearbetats) samt vilken typ av 

operation som genomförts istället 

för när den klassats som i behov 

av efterbehandling. Sökningen 

visar vilken av 

omrullningsmaskinerna som 

bearbetat rullen (först internt men 

i senare kapitel inkluderas även 

det externa) samt rullens vikt och 

bredd. Sammanställningar för 

nyttjad efterbehandlingskapacitet 

på respektive omrullningsmaskin 

per kalendervecka finns bifogat 

som bilaga E. Den insamlade 

informationen från sökningen 

visar att den interna kapaciteten 

under den aktuella perioden är 

fördelad enligt tabell 6.4 nedan:  

 

Tabell 6.4 Intern efterbehandlingskapacitet under period  i ton 
 

OMR QE QOR Totalt tonnage 

OMR2: 3226 64 3290 

OMR3: 3462 1234 4696 

OMR7: 2566 4300 6866 

OMR8: 4021 3497 7518 

  13275 9095 22370 



 ANALYS  
   
   

   
52 

Ytterligare så framgår det från sökningen att den interna efterbehandlingskapaciteten på 

Korsnäs i Gävle under de aktuella 34 veckorna varit uppdelad på omrullningsmaskinerna och 

per vecka enligt diagram 6.4 nedan. Även den interna kapaciteten beördes utav produktions 

uppehållet under vecka 42 och 43 då den årliga servicen av pappersmaskinerna pågick.  

 

 
 

Diagram 6.4 Intern efterbehandlingskapacitet per omrullningsmaskin och vecka 

 

6.2.2 Föreliggande totalt kapacitetsnyttjande 

Då det föreliggande behovet av efterbehandling under den aktuella perioden överstigigt den 

kapacitet som brukats internt måste ytterligare resurser brukats för att undvika att tillväxt av 

QE- samt QOR-lager. Detta har skett främst via resursen i Terneuzen men också i mindre 

omfattning via Millcon i Örebro.  

 

Total internkapacitet under perioden:  Totalt efterbehandlingsbehov under perioden: 

22 370 ton < 24 205 ton 

 

Total internkapacitet under perioden: 22 370 ton 

Nyttjad kapacitet i Terneuzen (REW1): 2 295 ton 

Nyttjad kapacitet hos Millcon: 249 ton 

Total nyttjad kapacitet under perioden: 24 914 ton 

 

Den totala kapaciteten som nyttjats för efterbehandling under den aktuella perioden omfattar 

24 914 ton och är fördelad enligt diagram 6.5 nedan:   
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Diagram 6.5 Total kapacitetsfördelning under perioden 

(beräknat på tonnage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då diagram 6.4 från kapitel 6.2.1 kompletteras med nyttjandet av externa resurser för samma 

period framgår det totala kapacitetsnyttjandet enligt diagram 6.6 nedan: 

 

 
 

Diagram 6.6 Total efterbehandlingskapacitet per omrullningsmaskin och vecka 

 

Då den undersökta periodens totala kapacitetsbehov mäts mot den totala kapaciteten som 

nyttjats under perioden visar det sig att det totala kapacitetsnyttjandet är aningen större (se 

diagram 6.7). Detta överenstämmer med verkligheten och motiveras med att lagerhållningen 

av QE- och QOR-rullar har minskat avsevärt under perioden. Den kapacitet som brukats 

internt är dock otillräcklig i sig och det är främst med hjälp av omrullningsmaskinen i 
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Terneuzen som det totala kapacitetsbehovet har kunnat bearbetats. Genom att utöka den 

interna kapaciteten skulle all efterbehandling, ur ett långsiktigt perspektiv, kunna skötas på 

egen hand av Korsnäs. Alternativet är att nyttja externa leverantörer av 

efterbehandlingstjänster. Den alternativa kapaciteten som behöver utnyttjas i samband med 

avvecklandet av terminalen i Terneuzen kan således i fortsättningen hanteras via externa 

resurser eller hanteras internt via en utökning av den befintliga kapaciteten. 

 

 
 

Diagram 6.7 Kapacitetsbehov kontra nyttjad kapacitet under perioden 
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6.3 Utökning av intern kapacitet 

Från efterbehandlingen på de fyra omrullningsmaskinerna i Gävle förs dygnsrapporter. Dessa 

rapporter preciserar vad som efterbehandlats på maskinen, hur många timmar maskinen varit i 

drift samt varför maskinen eventuellt varit obemannad. En mindre sammanställning av 

dygnsrapporterna bifogas som bilaga F. I syfte att beräkna hur den interna kapaciteten för 

efterbehandling kan utökas med befintlig maskinpark har denna information analyserats. Med 

dessa dygnsrapporter som underlag, vilka spänner över en fyra månader lång period, har 

nedanstående beräkningar förts på respektive maskin: 

 

 Totala nedskärning (QE) utförd under aktuell period 

 Totala omrullning (QOR) utförd under aktuell period 

 Totala efterbehandling (QE och QOR) utförd under aktuell period 

 Genomsnittliga kapacitet per timme för nedskärning vid bemanning 

 Genomsnittliga kapacitet per timme för omrullning vid bemanning 

 Genomsnittliga kapacitet per timme för efterbehandling vid bemanning 

 

På dessa rapporter har bland annat omställning räknats till stopptiden för 

omrullningsmaskinerna. Författaren har i sin sammanställning inte tagit hänsyn till just 

omställning som stopptid utan bedömningen har gjorts att omställning ingår i arbetet med 

efterbehandling och därför också skall integreras i arbetstiden. Övriga stopptider såsom fel 

relaterade till el, mekanik, data och instrumentering samt personalbrist är dock bokförda som 

stopp. 

 

Beroende på en sjukskrivning vid omrullningsmaskinerna 2 och 3 har ett uppehåll i 

sammanställningen av dygnsrapporter skett för dessa två. Perioder som registrerats och 

använts som underlag för dessa beräkningar är därför 06-11-13 till 07-02-12 samt 07-10-01 

till 07-10-31. För omrullningsmaskin 7 och 8 har sammanställningen av dygnsrapporter skett 

för perioden 07-06-17 till 07-10-16. Alltså totalt fyra kalendermånader för båda. Att analysen 

grundas på delvis olika månader anses vara mindre väsentligt då syftet är att påvisa potential 

och inte att mäta kapaciteten (underlagen för kapacitetsmätningen beskrivs i kapitel 6.2.1). 

 

Tabell 6.5 Produktivitet under mätperiod 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OMR2 QE QOR Totalt 

Total produktion, (st): 2351 56 2407 

Total produktion (ton): 1697,3 48,3 1745,6 

    

OMR3 QE QOR Totalt 

Total produktion (st): 1320 1017 2337 

otal produktion (ton): 1266,2 1930 3196,2 

    

OMR7 QE QOR Totalt 

Total produktion (st): 587 1422 2009 

Total produktion (ton): 865 2414,8 3279,8 

    

OMR8 QE QOR Totalt 

Total produktion (st): 1028 999 2027 

Total produktion (ton): 2015,4 1710,6 3726 
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6.3.2 Särskiljning av operationerna 

Genom att dygnsvis dela upp arbetet vid de olika omrullningsmaskinerna efter operationstyp 

går det att särskilja produktiviteten vid olika körningar enligt följande:  

 

Tabell 6.6 Efterbehandlingskapacitet vid drift 
 

             Endast QE          Endast QOR         Blandad körning 

OMR Ton / h   Antal rullar / h Ton / h   Antal rullar / h Ton / h   Antal rullar / h 

2 0,66   0,92 -   - 0,69   0,88 

3 0,87   0,91 1,76   0,88 1,21   0,93 

7 1,43   0,97 1,51   0,89 1,55   0,97 

8 1,73   0,88 1,65   0,96 1,66   0,9 

 

Endast QOR innebär att maskinen under dygnet inte bearbetat någon QE-rulle och vice versa. 

Då OMR2 inte under något dygn bearbetat endast QOR-rullar uteblir detta värde. För blandad 

körning har båda operationstyperna förekommit.  

 

6.3.3 Nominell kapacitet 

För att uppskatta maximal kapacitet har beräkningar förts kring föreliggande kapacitet vid 

bemanning. Denna teoretiska maximalkapacitet grundas alltså på att samtliga 

omrullningsmaskiner är bemannade med en operatör vardera. Underlagets tidsperiod avser för 

OMR2 och OMR3 123 dagar men för OMR7 och OMR8 122 dagar då perioden spänner över 

olika månader.  

 

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är nominell kapacitet den kapacitet man normalt räknar 

med att kunna använda. En påtaglig skillnad mellan den teoretiska maximalkapaciteten och 

den nominella kapaciteten för efterbehandling på Korsnäs är de dagar som omfattas utav de 

årliga produktionsstoppen. Under den period som underlaget omfattar berördes ingen av 

omrullningsmaskinerna utav produktionsstopp så i det avseendet kan den teoretiska 

maximalkapaciteten sägas motsvara den nominella kapaciteten.  

 

Däremot så är nuvarande skiftgång sådan att operatörerna på OMR7 och OMR8 planeras 

arbeta maximalt 23,5 timmar per dygn. Detta utläses av dygnsrapporterna där det på OMR2 

och OMR3 vanligtvis fördes 24 timmars drift per dygn men det på OMR7 och OMR8 nästan 

uteslutande bokfördes 23,5 timmars drift per dygn även om ingen stopptid angivits. Denna 30 

minuters avvikelse motiveras med arbetstid som försvinner i samband med skiftbyten. Den 

nominella kapaciteten för OMR7 och OMR8 har därför justerats ned till 23,5 timmar per 

dygn. Den nominella kapaciteten under perioden (se tabell 6.7) har därmed beräknats på 

nominell driftstid under period multiplicerat med antalet dagar som perioden spänner över.  
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Tabell 6.7 Nominell kapacitet 
 

  OMR2 OMR3 OMR7 OMR8 Totalt 

Kapacitet under period (st):  2407 2337 2009 2027 8780 

Kapacitet under period (ton):   1745,6 3196,2 3279,8 3726 11947,6 

Driftstimmar under period:   2633 2565,5 2171 2220,5 9590 

Genomsnittligt antal bearbetade (st / h):  0,914 0,911 0,925 0,913 - 

Genomsnittligt antal bearbetade (ton / h):   0,663 1,246 1,511 1,678 - 

Nominell driftstid under period (h):   2952 2952 2867 2867 11638 

Nominell kapacitet under period (st): 2699 2689 2653 2617 10658 

Nominell kapacitet under period (ton):  1957,1 3677,7 4331,3 4810,8 14776,9 

 

Det bör nämnas att det under 1990-talet ibland förekom extra resurser i form av personal för 

arbetet på OMR7 och OMR8. De två operatörerna som arbetade vid en varsin 

omrullningsmaskin fick då hjälp med bisysslorna att hämta och föra bort rullar av en tredje 

person. Detta medförde en produktivitetsökning och därmed ökade också kapaciteten. Någon 

statistik från dessa tillfällen finns dock inte tillgänglig utan kan endast uppskattas. 

 

6.3.4 Utnyttjandegrad  

Kapacitetsutnyttjandet har (vilket motiveras i kapitel 4.1.4) stor betydelse för ett företags 

produktionskostnader. En hög utnyttjningsgrad är därför viktigt vid Korsnäs 

omrullningsmaskiner. Vid jämförelse av den producerade volymen kontra den nominella 

kapaciteten påvisas utnyttjandegraden för respektive maskin enligt tabell 6.8 nedan (under 

den aktuella undersökningsperioden):  

 

Tabell 6.8 Utnyttjandegrader 
 

    OMR2 OMR3 OMR7 OMR8 

  Utnyttjandegrad (%): 89,194 86,907 75,724 77,450 

  Genomsnittlig dygnsdrift: 21,4 / 24 20,9 / 24 17,8 / 23,5 18,2 / 23,5 

 

6.3.5 Potentiell bruttokapacitet  

Som tidigare redogjorts i nulägesbeskrivningen är efterbehandlingen underordnad den 

ordinära produktionen. Detta innebär att omrullningsmaskinerna, i synnerhet OMR7 och 

OMR8, ofta blir obemannade då personalen förflyttas till någon annan del av produktionen. 

Om Korsnäs istället skulle sträva efter att alltid ha omrullningsmaskinerna bemannade skulle 

därmed en högre utnyttjandegrad bli en direkt konsekvens av detta.  

 

Skillnaden mellan nominell kapacitet och bruttokapacitet är enligt Mattsson & Jonsson (2003) 

kapacitetsbortfall såsom korttidsfrånvaro, service och maskinhaverier. Utöver personalen så är 

den maximala bruttokapaciteten är alltså beroende av andra stopptider såsom fel av mekaniskt 

instrumental, elektrisk eller annan orsak.  

 

En rimlig uppskattning för samtliga omrullningsmaskiner (vid en strävan efter full 

bemanning) sätts vid en utnyttjandegrad på 90 % över längre perioder. Denna utnyttjandegrad 

bestäms alltså motsvara den potentiella bruttokapaciteten. Det är förmodligen möjligt att hålla 

en ännu högre utnyttjandegrad men en viss marginal önskas ändå i detta sammanhang. Redan 

i dagsläget ligger OMR2 och OMR3 där bemanningen inte utgör ett lika påtagligt problem 

väldigt nära denna utnyttjandegrad. Genom att dividera den sökta utnyttjandegraden på 90 % 

med den ovan erhållna för respektive omrullningsmaskin erhålls en multiplikator. Denna har 
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 v32

  v52
= 1,625 

 
Uträkning 6.3 Periodens 

förhållande till ett år. 

sedan multiplicerats med den totalproduktion som vardera omrullningsmaskin registrerat 

under sökningen (justerad för stoppveckorna, se bilaga G) omfattande 32 veckor för att få 

fram ett praktiskt maximalvärde. Slutligen så har det praktiska 

maximalvärdet multiplicerats med 1.625 för att ackumulera ett 

årsmaximum (se uträkning 6.3). Dessa beräkningar 

sammanfattas i tabell 6.9 nedan, observera att detta enbart 

avser internkapacitet. 

 

Tabell 6.9 Potentiell bruttokapacitet 
 

OMR TU M SU TK PB PÅ 

OMR2: 89,19% 1,009 90% 3 156 3 185 5 174 

OMR3: 86,91% 1,036 90% 4 489 4 649 7 554 

OMR7: 75,72% 1,189 90% 6 589 7 831 12 726 

OMR8: 77,45% 1,162 90% 7 239 8 412 13 669 

    21 473 24 077 39 123 

 

TU = Tidigare utnyttjandegrad TK = Total kapacitet under period (ton) 

M = Multiplikator PB = Potentiell bruttokapacitet under period (ton) 

SU = Sökt utnyttjandegrad PÅ = Potentiell bruttokapacitet under ett år (ton) 
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7 Resultat och rekommendation 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som analysdelen utav arbetet genererat. Vidare förs 

ett resonemang kring resultaten och rekommendationer ges. 

 

7.1 Intern kapacitet 

Den ideella situationen i samband med kapacitetsdimensionering är att ha ett förutsägbart 

kapacitetsbehov med minimalt antal avvikelser. Kring Korsnäs arbete med efterbehandling 

råder dock omvända förhållanden. Som påvisats i analysen är kapacitetsbehovet oerhört 

dynamiskt och oförutsägbart. Detta beror på att en Q-rulle sällan kommer ensam. Att sköta 

efterbehandlingen internt är mycket fördelaktigt kostnadsmässigt så länge en relativt hög 

utnyttjandegrad kan hållas. Förutsatt att efterbehandlingsbehovet överskrider eller tangerar 

den interna kapaciteten ska denna alltså dimensioneras så högt som möjligt. Då den interna 

kapaciteten överskrider efterbehandlingsbehovet måste dock flera faktorer räknas in och 

vägas. Genom att betrakta efterbehandlingen som ett produktionssystem i sig går det att 

konstatera följande behovsrelaterade egenskaper:  

 

 Behovet av efterbehandling är direkt kopplat till en kundorder och därmed föreligger 

en begränsad ledtid från det att behovet uppstår. 

 I samband med att behovet av efterbehandling uppstår finns också råvaran tillgänglig. 

 Övriga resurser som krävs för efterbehandlingen är maskin- och operatörstid. 

 

Ur ett internt perspektiv betraktas följande två variabler: 

 

 Mängd - hur mycket kapacitet behövs?  

 Timing - när behövs kapaciteten? 

 

Från ett långsiktigt synsätt är den interna kapacitetsdimensioneringen tämligen simpel. I detta 

fall sker beräkningen emot mängdvariabeln.  Med exempelvis ett år som basis bör då Korsnäs 

kunna bearbeta motsvarande behov som uppstått under perioden. Då inga större 

volymökningar uppskattats framöver bör det, ur ett långsiktigt perspektiv, således räcka att 

utgå ifrån föregående års kapacitetsbehov med en viss säkerhetsmarginal. 

 

Så enkelt är dock tyvärr inte problematiken med att dimensionera den interna kapaciteten. Ur 

ett kortsiktigt perspektiv blir det desto krångligare. Nu måste timingvariabeln också vägas in 

och det är just säkerheten bakom denna variabel som påverkas kraftigt av den dynamiska och 

oförutsägbara behovsbilden. I och med att säkerheten försämras måste marginalerna tilltas 

och dessa leder i sin tur till överkapacitet under långa perioder. Exempelvis skulle en 

långsiktig dimensionering av den interna efterbehandlingskapaciteten baserad på det högsta 

utfallet som upplevts i sökningen leda till en ofantlig överkapacitet. 

 

Då en anpassningsstrategi, enligt Mattsson & Jonsson (2003), strävar efter att 

kapacitetsutnyttjandet kontinuerligt och fullt ut anpassas till den rådande efterfrågan är denna 

strategi inte lämplig för Korsnäs. Efterbehandlingsbehovet är helt enkelt för oförutsägbart för 

att arbeta efter denna metodik. Utjämningsstrategin lämpar sig däremot bra. Nackdelen är att 

alla handlingsalternativ i teoridelen som berör tidigarreläggning av produktion i syfte att 

jämna ut kapacitetsbehovet försvinner. Behovet kan helt enkelt inte tidigareläggas då det 

uppstår först när QE- eller QOR-klassning sker. 
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7.2 Vikten av flexibilitet 

För att kunna bearbeta behovstoppar utan att generera överkapacitet i mängder krävs att 

kapacitetstillgången är flexibel. Flexibel kapacitet är avsevärt mycket mer kostnadseffektiv 

under behovsbottnar än vad en hög, men fast, kapacitetsnivå är. Dessvärre så motsätter sig en 

hög utnyttjandegrad flexibilitet. De två begreppen måste således vägas mot varandra i syfte att 

uppnå den optimala balansen. 

 

Att uppnå en intern flexibilitet är komplext i Korsnäs fall. Klart är att de resurser som krävs 

för efterbehandlingen (utöver råmaterialet i from av QE- och QOR-rullar) är maskin- och 

operatörstid. Den interna flexibiliteten grundas därför på en kombinationen av faktorerna: 

 

 Teknik– ny eller förändrad maskinpark för att påverka maskintid 

 Personal – öka eller minska bemanning för att påverka operatörstid 

 

Maskintid 
De fyra omrullningsmaskinerna som Korsnäs i Gävle förfogar över nyttjas redan i dagsläget 

flitigt. Beläggningen av dessa går att utöka något men det är då mestadels beroende av 

personalfaktorn. Att utöka maskinparken är ett mycket dyrt alternativ som därför inte är 

aktuellt såvida inte en hög beläggning uppnås. Återigen så motsätter sig en hög beläggning 

begreppet flexibilitet och därmed är det inte aktuellt att utöka den interna flexibiliteten via 

maskininvesteringar. Därför är de potential som finns under faktorn personal (med befintlig 

maskinpark) rimligare för att påverka och förbättra.  

 

Operatörstid 
Grundtanken är idag att samtliga omrullningsmaskiner ska vara bemannade. 

Utnyttjandegraden, under sökperioden, för efterbehandlingskapacitet påvisar dock att så inte 

är fallet. De största avvikelserna finns vid OMR7 samt OMR8 och rotar sig till allra största 

del i personalbrist. Vid en högre bemanning skulle utnyttjandegraden på samtliga maskiner 

öka. Flexibilitet, i den mån att kunna hantera behovstopparna internt, uppnås dock inte förrän 

omrullningsmaskinerna arbetar i ett så pass högt tempo att det finns avsevärt mycket mer 

kapacitet tillgänglig än vad som långsiktigt efterfrågas (och med andra ord behövs). Detta 

resulterar i att Korsnäs vid dessa tillfällen måste kunna delegera andra arbetsuppgifter till 

operatörerna för att undvika överbemanning. Det skulle alltså fungera på samma vis som idag 

fast med efterbehandlingen som prioriterad arbetsuppgift, inte motsatsen som förefaller nu. En 

viss intern flexibilitet kan uppnås på detta vis men med tanke på de höga utnyttjningsgrader 

som föreligger redan nu är den tämligen begränsad. En viss potential för att höja den 

maximala kapacitetsnivån vid behovstoppar finns också i att ha extra bemanning vid 

omrullningsmaskin 7 och 8. Denna extra bemanning skull då bestå av en extra person som 

assisterar de andra två operatörerna med bisysslorna vid efterbehandlingen. Författaren 

rekommenderar att detta provas under en förbestämd period för att utreda hur produktiviteten 

vid de två maskinerna påverkas. Detta alternativ kan då antingen avfärdas eller börja nyttjas. 
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7.3 Extern kapacitet 

Att uppnå flexibilitet, i motstycke till dagens spridning av kapacitetsbehovet, är på helt intern 

basis en orimlighet. Om de största behovstopparna ska bearbetas inom rimlig tid måste 

därmed externa resurser brukas. Externa resurser är, till skillnad från de egna maskinerna, att 

betrakta som fullt flexibel kapacitet förutsatt att leverantören av tjänsten har möjlighet att 

bearbeta produkterna inom given tidsram. Korsnäs har förstås inget ansvar alls för 

leverantörens beläggning under de perioder som Korsnäs inte använder tjänsten och måste 

därför inte heller dras med den typen av kostnader.  

 

Att använda sig utav externa leverantörer är dock tidskrävande då extra hantering och 

transport tillkommer. Dessutom krävs ofta återtag av rullarna för paketering (om inte 

leverantören förfogar över denna utrustning med material) innan leverans till kund sker vilket 

naturligtvis drar ut på ledtiderna ytterligare. Med all tid som dessa processer förbrukar måste 

övervägandet göras om det inte går snabbare internt ändå, även om kötid på uppåt en vecka 

må föreligga. 

 

De rullar som är bredare än 2650 millimeter måste även i fortsättningen efterbehandlas utav 

externa leverantörer av tjänsten. Som påvisats i uträkning 6.1 (kapitel 6.1.2) rörde det sig 

under sökperioden om endast 0,35 % utav totalvolymen. Att påkosta en utbyggnad för någon 

av de egna omrullningsmaskinerna är inte motiverat för dessa små mängder. Förutsatt att 

rullarna måste transporteras tillbaka till Korsnäs för ompaketering så rekommenderar 

författaren att Korsnäs förvarar QE- och QOR-rullar i dessa bredder för sig tills tillräckligt 

många erhållits för att fylla en enhet av det transportalternativ som är aktuellt (en trailer, 

dragbil eller  tågvagn). Om den externa leverantören dock kan tillhandahålla paketering och 

dessutom är placerad nedåt på den europeiska kontinenten kan det vara aktuellt att skicka 

mindre försändelser som sedan går direkt mot kund eller lagras hos leverantören i väntan på 

avrop.  
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 v32

 ton 077 24
= 752,41 ton / v 

 
Uträkning 7.1 Den interna 

veckokapaciteten vid en 

utnyttjandegrad på 90 % 

7.4 Rekommendation för intern kapacitetsdimensionering 

I diagram 6.7 under kapitel 6.2.2 påvisas tydligt att den interna kapaciteten inte räcker till för 

att ens kunna bearbeta efterbehandlingsbehovet långsiktigt. Detta motiverar en intern 

utökning av kapaciteten. Som påvisats beror maskinernas stopptid, till allra största del, på att 

maskinen står obemannad. I kapitel 6.3.5 förs ett resonemang kring den potentiella 

bruttokapaciteten. Vidare motiveras en utnyttjandegrad på 90 % som rimlig om bemanningen 

av maskinerna prioriteras. Den personalbrist som då uppstår vid någon annan arbetsstation i 

fabriken är naturligtvis problematisk men i en så stor organisation som Korsnäs ändå är torde 

det gå att flytta personal ifrån någon annan avdelning när det är problem vid någon av 

pappersmaskinerna eller om torkmaskinen ska tas i drift. I tabell 6.9 i samma kapitel redogörs 

en beräkning för den bruttokapacitet som Korsnäs skulle erhålla vid en utnyttjandegrad på 90 

%. Denna bruttokapacitet skulle i genomsnitt bearbeta 752 ton per vecka (se uträkning 7.1 till 

höger). Det är intressanta är nu  att jämföra denna potentiella kapacitetsökning emot möjliga 

utfall av kapacitetsbehov. I tabell 7.1 nedan visas de olika kapacitetsbehoven och 

kapacitetsnivåerna vilka det har resonerats kring i analysdelen. De alternativ som benämns 

”Sökt” är de resultat som utlästs direkt från sökningarna i 

SAREK. De alternativ som benämns ”Justerat” avser 

samma information där servicestoppsveckorna dock har 

justerats bort. ”5-v (max)” avser det maximala värdet från 

beräkningarna utav 5-veckorsmedel i tabell 6.3 (kapitel 

6.1.3). Slutligen så redogör ”Potentiell” för den potentiella 

kapaciteten som kan utvinnas genom att hålla en 90 % 

utnyttjningsgrad på samtliga omrullningsmaskiner. 

 

Tabell 7.1 Kapacitetsbehoven och kapacitetsnivåer från analyskapitlet 
              

  Behov        Period Medelvärde Ackumulerat    

    32 v 34 v per vecka årsvärde   

  Sökt   24 205 711,92 37 020   

  Justerat 23 630   738,44 38 399   

  5-v (max)     827,30 43 020   

              

  Kapacitet        Period Medelvärde Ackumulerat    

    32 v 34 v per vecka årsvärde   

  Sökt (internt)   22 370 657,93 34 212   

  Sökt (totalt)   24 914 732,76 38 104   

  Justerat (internt) 21 473   671,04 34 894   

  Potentiell (internt) 24 077   752,41 39 125   
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Det är i första hand intressant att veta huruvida den potentiella kapaciteten motsvarar det 

justerade behovet. Så är också fallet, även om det sker en tämligen liten marginal. Detta 

innebär att den potentiella kapaciteten ur ett långsiktigt perspektiv skulle vara tillräcklig. Det 

är dock viktigt att påpeka att det justerade behovet bygger på ett mindre antal tidigare utfall 

och därmed inte är helt fastställt som bas framöver. En något högre marginal vore därför 

önskvärd mellan dessa två mått.  

 

Vidare ska den potentiella kapaciteten relateras till den spridning som föreligger. I diagram 

7.1 nedan jämförs den potentiella internkapaciteten emot utfallen från den justerade 

sökperioden för kapacitetsbehovet. Den totala potentiella internkapaciteten överstiger det 

justerade behovet på årsbasis (39 125 ton > 38 399 ton). Kvoten emellan de både är likadan på 

denna 32 veckors  period men ändå är det justerade behovet större fler veckor än vad det är 

mindre (17 utav 32).  

 

 
 

Diagram 7.1 Den potentiella internkapaciteten i jämförelse  

med det justerade kapacitetsbehovet för undersökt period 
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I diagram 7.2 nedan jämförs den potentiella internkapaciteten med de 5-veckorsmedel som 

beräknats på kapacitetsbehovet (se bilaga D). Även i denna jämförelse är kapacitetsbehovet 

större än den potentiella internkapaciteten under flera perioder (motsvarande veckor) än vad 

motsatta förhållanden råder (16 veckor mot 12 veckor). Balansen emellan de olika veckornas 

utfall är dock väldigt jämn vilket tyder på en jämn beläggning. En stor del utav de överskott 

av kapacitetsbehov som uppstår  skulle kunna bearbetas redan påföljande vecka utan att skapa 

mer överskott som konsekvens. 

 

 
 

Diagram 7.2 Den potentiella internkapaciteten i jämförelse med det  

uträknade medelbehovet (på 5 veckors basis) för undersökt period. 
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Det totala genomslaget på årsbasis redovisas i diagram 7.3 nedan. Den röda stapeln, i mitten, 

visar den justerade interna kapaciteten för sökperioden. Det justerade årsbehovet är, vilket 

konstaterats i analyskapitlet, större och symboliseras utav den vänstra stapeln i blått. Den 

potentiella interna årskapaciteten som beräknats uppstå vid en utnyttjandegrad på 90 % för 

samtliga omrullningsmaskiner är dock större än vad det justerade årsbehovet är och 

symboliseras utav den gröna stapeln till höger. 

 

 
 

Diagram 7.3 Den potentiella interna årskapaciteten i jämförelse med  

den justerade interna årskapaciteten och det justerade årsbehovet 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om den potentiella kapaciteten periodvis kommer att 

vara otillräcklig så är det en rekommenderbar nivå att försöka uppnå. Att rekommendera en 

högre intern kapacitetsdimensionering anses inte vara rimligt så länge inga investeringar i 

maskinparken görs. En högre kapacitetsdimensionering skulle också generera större mängder 

överkapacitet med tillkommande kostnader. Det är då bättre att vid behovstoppar nyttja 

externa resurser såsom Millcon. Då inga tydliga indikationer på ett ökat eller minskat 

kapacitetsbehov för efterbehandlingen finns förefaller det natuligt att tillämpa en följastrategi 

som enligt Mattsson & Jonsson (2003) har fördelen att risken för att hamna i en situation med 

kostnadskrävande överkapacitet minskas. 

 

För att uppnå denna potentiella kapacitet måste i första hand stopptiderna på 

omrullningsmaskinerna med personalbrist som anledning elimineras i största möjliga 

omfattning. I händelse av att personal vid något tillfälle måste flyttas så rekommenderas 

operatörerna vid omrullningsmaskin 2 och 3. Då omrullningsmaskinerna 7 och 8 har högre 

kapacitet ska också driften utav dessa prioriteras. Som tidigare nämnts skulle det också vara 

intressant med en undersökning kring vilket genomslag extra personal på dessa två maskiner 

har. Om undersökningen påvisar en motiverbar produktivitetshöjning i förhållande till 

lönekostnaden så är detta en väldigt bra metod för att hantera behovstoppar.  
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8 Diskussion 
Författaren anser att arbetets syfte är uppfyllt. Det måste dock tagas i beaktande att framtida 

utfall är väldigt svårt att förutsäga och inte måste följa samma mönster som den undersökta 

perioden. Under arbetets gång har dock ingen påtaglig faktor som tyder på vare sig en ökning 

eller minskning utav det framtida efterbehandlingsbehovet kunnat påvisas.  

 

De olika undersökningfrågorna som legat till grund för arbetets gång anses också vara väl 

besvarade. Under den aktuella undersökningsperioden har såväl efterbehandlingsbehov som 

intern och extern efterbehandlingskapacitet kartlagts ordentligt. Vidare har potentialen kring 

den interna kapaciteten beräknats och den uppsatta utnyttjandegraden på 90 % anses vara ett 

rimligt mål att sträva efter. En vidare undersökning kring extra bemanning vid behovstoppar 

skulle dock kunna påvisa ytterligare potential utan att investeringar i makinparken måste ske. 

 

Prisuppgifter har i arbetet avgränsats bort. Författaren upplever dock att det vore intressant att 

utreda huruvida andelen planerad efterbehandling är lönsam i förhållande till den produktion 

som inte kräver efterbehandling. Genom att minska på den del av produktionen som kräver 

förplanerad efterbehandlingen skulle fler maskintimmar bli tillgängliga för övrig 

efterbehandling. 

 

Allt material som redogjorts i arbetet är kontrollerat och godkänt utav de ursprungliga 

källorna på företaget för att säkerställa att en hög reliabilitet uppnås. Författaren anser att det 

hade vart önskvärt med en längre undersökningsperiod för att ytterligare stärka reliabiliteten. 

Detta var dock inte möjligt då nuvarande maskinpark använts fullt ut under just den aktuella 

perioden. Genom att basera undersökningen på ett större tidsperspektiv hade därmed dess 

validitet blivigt väldigt låg. 
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9 Referenslista 
 

9.1 Intervjuer 

Under arbetets gång har ett flertal personer intervjuats i syfte att komplettera 

nulägesbeskrivningen samt att hjälpa till med analysdelen. De datum som anges avser första 

intervjutillfällena, de flesta personerna har dock hörts ett flertal gånger. Samtliga respondenter 

arbetade vid intervjutillfällena för Korsnäs i Gävle. 

 

Intervjuer angående det operativa arbetet med efterbehandlingen: 

Carlsson, Lennarth  Efterbehandling OMR2 och OMR3  2007-10-12 

Danielsson, Jan-Erik  Efterbehandling OMR7 och OMR8  2007-10-11 

 

Intervju angående planering och styrning av efterbehandlingen: 

Windh, Annika Produktionsplanerare efterbehandling  2007-10-02 

 

Intervjuer angående processer relaterade till efterbehandlingen: 

Eliasson, Roger  Försäljningsservice  2007-09-24 

Löfquist, Peter  Produktionsplanerare  2007-09-20 

Olsson, Mats Transportadministratör  2007-10-02 

Öman, Hans  Transportadministratör  2007-09-24 

 

Intervju angående marknadsavdelningens syn på efterbehandlingsfunktionen: 

Ericsson, Peter  Försäljningsservice  2007-11-07 

 

Intervju angående Affärssystemet OLOF och produktionsverktyget SAREK: 

Söderman, Tommy  Systemförvaltare  2007-10-17 

 

Intervju angående produktionsverktyget SAREK samt hjälp med genomförandet av 

sökningarna i SAREK: 

Eriksson, Jerry Chef kartong- och fiberlab 2007-11-14 

 

Diverse möten för handledning och hjälp med arbetet: 

Johansson, Mattias  Planeringschef 2007-09-03 

Wird, Hanna Distributionschef 2007-09-03 
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Bilagor 

Bilaga A - Förteckning över Q-koder i OLOF 

 

QA: Prima överskott 

Övertillverkade rullar som inte kunnat säljas till kund. Dessa är prima rullar och ett allmänt 

lager som marknadsavdelningen kan boka ifrån om det finns passande rullar för en viss order.  

 

QAL: Avvakta leverans 
Rullarna stoppas för leverans på grund av att äldre rullar skall levereras först eller i väntan på 

besked från teknisk kundtjänst. Anledning till fördröjningen kan exempelvis vara att rullen 

har fel diameter. 

 

QB: Besked vid övertillverkning 

Tillfällig märkning vid övertillverkning. Marknadsavdelningen kontaktar under tiden kunden 

för att se om denne accepterar fler rullar än vad denne beställt. Efter besked från kund märks 

rullen om av packningen till antingen G eller QA. 

 

QE: Planerad efterbehandling 

Produktion kan inte trimma mindre än 700 mm och efterbehandling planeras därför in när 

smalare bredder önskas. Dessutom märks alla rullar förutom QOR som av någon annan 

anledning skall efterbehandlas QE. Exempelvis QTF-rullar och QA-rullar som skall skäras 

ner till mindre format. 

 

QFK: Provkörning 

Provkörning för att testa en ny kvalitet som är beställd av exempelvis teknisk kundtjänst. 

Godkänns om rullen klarar den uppsatta kravprofilen, annars nedklassas rullen. 

 

QFL: Fläckar eller missfärgning 

Rullen har fläckar som oftast resulterar i att den senare märks om till U eller QTF. 

 

QFS: Försäkringsskada 

Rullen har blivit transportskador eller hanteringsskadad. Resulterar oftast i att rullen blir U-

märkt. 

 

QI: Inspektion 

Då det i efterhand upptäcks att en eller flera rulle måste inspekteras och därför beställer 

tillbaka dessa. Detta kan bero på såväl kundens synpunkter som lastpersonal under 

distributionsflödets gång. I värsta fall kan alltså rullen ha distribueras ända fram till kund. 

 

QKB: Besked av kvalitetsansvarig 

En vanligtvis kort tid i väntan på besked från kvalitetsansvarig på berörd pappersmaskin. 

Stoppmarkerad för leverans tills besked kommer och då märks rullen om. 

 

QOR: Omrullning 

Rullen måste rullas om. Exempelvis på grund utav att den skridit eller har fel hylsa. Inga 

rullar går direkt från rullmaskinerna till omrullningsmaskinerna. Av de rullar som klassas 

QOR omrullas den absolut största delen men vissa omklassas även till U eller G. 

 



 BILAGOR  
   
   

   
II 

QP: Omprovning 

Proverna från RM skall analyseras igen. Om möjlighet finns så kan rullen ställas åt sidan i 

packningen så att nya labvärden kan tas (blir då QBK-märkt i avvaktan på besked). Annars 

följer den det reguljära flödet men stoppmarkeras dock för leverans. 

 

QR: För rondeller 

Utskottsrullar i lämpliga kvaliteter och alltid med en ytvikt över 250 g / m². Dessa rullar kan 

internt skäras om till rondeller som används för att emballera botten och topp av andra rullar. 

 

QSB: Synas bladstreck 

Rullen skall kontrolleras igen för bladstreck. 

 

QSF: Stråk eller formering 

Deformation från bestrykningen som är bredare streck än bladstreck. Blir antingen U eller 

säljs till mindre känslig kund. 

 

QTF: Till mindre format 

Rullen måste av någon anledning skäras ner till ett mindre format. I SARV märks rullarna 

med koder som används när man ska hitta var fläcken är vid omrullning. Rullarna märks 

sedan QE då den ska efterbehandlas. Lagerhållningen av QTF-rullar kontrolleras regelbundet 

och om ingen ny kund kan hittas inom rimlig tid så omklassas rullen som U. QTF-rullar kan 

även, i sällsynta fall, säljas till ett reducerat pris utan att skäras om.  

 

QX: Set up 

Kan säljas till reducerat pris, oftast till Tetrapaks fabriker. Då produkten används för 

inkörning av maskiner och inte till någon slutprodukt är vissa kvalitetsbrister godtagbara. 

 

QY: Ej kundspecifikt 

Dessa rullar är av tillfredställande kvalitet till alla utom den kund som de var avsedda för. 

Skillnaden mellan denna kategori och Q-siffror (se nedan) är att dessa nedklassas för att den 

aktuella kunden har hårdare kvalitetsramar än vad andra kunder, av samma produkt, har. 

 

Q-siffror: Nedklassad för en viss egenskap 

Dessa rullar klarar inte av Korsnäs riktvärden för den aktuella egenskapen som siffrorna 

anger.



 BILAGOR  
   
   

   
III 

Bilaga B – Illustration kring Q-rullarnas sammanhang 

 

 
  Figur B Q-rullarnas sammanhang
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Bilaga C – Sammanställning av efterbehandlingsbehovet 

 

Tabell C.1 Efterbehandlingsbehovet från PM2 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 50 49,442 14 15,217 64 64,659     

   17 324 321,79 5 4,504 329 326,294     

   18 19 12,669 0 0 19 12,669     

   19 77 49,019 9 15,076 86 64,095     

   20 95 89,966 2 3,41 97 93,376     

   21 49 35,465 2 0,92 51 36,385     

   22 89 61,846 0 0 89 61,846     

   23 100 66,346 27 45,712 127 112,058    

   24 242 196,353 14 9,61 256 205,963    

   25 19 14,43 0 0 19 14,430    

   26 370 338,045 14 11,786 384 349,831    

   27 58 40,739 0 0 58 40,739    

   28 70 49,03 2 1,759 72 50,789    

   29 47 37,34 11 7,949 58 45,289    

   30 98 92,063 36 46,065 134 138,128    

   31 112 73,182 20 18,471 132 91,653    

   32 25 11,921 0 0 25 11,921    

   33 4 2,643 3 3,082 7 5,725    

   34 234 184,293 0 0 234 184,293    

   35 79 57,471 16 28,044 95 85,515    

   36 90 58,768 2 2,327 92 61,095    

   37 162 162,12 0 0 162 162,120    

   38 48 31,477 7 6,956 55 38,433    

   39 101 74,409 0 0 101 74,409    

   40 93 62,727 0 0 93 62,727    

   41 107 79,446 2 3,378 109 82,824    

   42 20 15,562 0 0 20 15,562    

   43 150 107 1 0,448 151 107,448    

   44 9 9,179 12 8,668 21 17,847    

   45 207 155,053 5 7,668 212 162,721    

   46 50 26,084 3 2,168 53 28,252    

   47 93 75,15 7 9,911 100 85,061    

   48 107 102,748 9 14,981 116 117,729    

   49 79 66,565 0 0 79 66,565    

   Totalt 3477 2810,341 223 268,11 3700 3078,451    
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Tabell C.2 Efterbehandlingsbehovet från PM4 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 257 381,203 64 102,858 321 484,061     

   17 102 199,8 47 97,169 149 296,969     

   18 101 181,049 37 63,231 138 244,28    

   19 112 205,616 33 60,58 145 266,196    

   20 189 372,216 54 111,129 243 483,345    

   21 82 149,67 52 104,39 134 254,06    

   22 113 179,93 62 69,349 175 249,279    

   23 108 187,767 43 81,845 151 269,612    

   24 122 257,616 26 46,058 148 303,674    

   25 79 153,373 42 78,103 121 231,476    

   26 160 242,508 58 132,441 218 374,949    

   27 94 182,016 51 102,036 145 284,052    

   28 166 282,698 85 128,502 251 411,2    

   29 196 334,839 61 109,34 257 444,179    

   30 99 213,806 41 72,85 140 286,656    

   31 99 254,341 17 42,412 116 296,753    

   32 86 123,983 50 59,414 136 183,397    

   33 138 262,206 101 131,048 239 393,254    

   34 165 349,717 37 71,858 202 421,575    

   35 42 73,264 56 99,569 98 172,833    

   36 163 203,542 111 197,136 274 400,678    

   37 138 308,473 107 231,323 245 539,796    

   38 171 235,437 51 105,337 222 340,774    

   39 135 271,009 90 103,125 225 374,134    

   40 194 277,455 127 240,744 321 518,199    

   41 227 319,893 83 141,352 310 461,245    

   42 104 155,448 7 9,044 111 164,492    

   43 58 105,746 35 80,678 93 186,424    

   44 211 378,527 68 150,669 279 529,196    

   45 183 311,395 150 290,162 333 601,557    

   46 124 165,462 184 229,254 308 394,716    

   47 90 172,504 70 116,9 160 289,404    

   48 43 97,723 48 100,971 91 198,694    

   49 214 346,738 75 125,338 289 472,076    

   Totalt 4565 7936,97 2223 3886,215 6788 11823,19    
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Tabell C.3 Efterbehandlingsbehovet från PM5 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 103 117,385 86 141,657 189 259,042     

   17 17 17,958 103 174,651 120 192,609    

   18 21 29,438 42 78,731 63 108,169    

   19 245 431,091 188 312,703 433 743,794    

   20 207 273,897 148 223,067 355 496,964    

   21 10 16,346 120 208,631 130 224,977    

   22 190 288,43 108 193,799 298 482,229    

   23 94 143,274 58 107,701 152 250,975    

   24 145 172,471 119 225,309 264 397,78    

   25 90 147,537 98 165,772 188 313,309    

   26 7 11,196 115 184,527 122 195,723    

   27 105 130,038 147 285,473 252 415,511    

   28 57 82,029 124 233,473 181 315,502    

   29 11 15,197 82 140,81 93 156,007    

   30 165 253,072 160 275,065 325 528,137    

   31 12 21,802 61 110,354 73 132,156    

   32 33 56,818 58 113,838 91 170,656    

   33 208 308,864 115 233,659 323 542,523    

   34 0 0 103 193,826 103 193,826    

   35 15 22,546 77 144,452 92 166,998    

   36 66 102,69 144 252,95 210 355,64    

   37 37 60,009 167 317,93 204 377,939    

   38 36 63,366 114 241,589 150 304,955    

   39 6 10,406 103 187,035 109 197,441    

   40 71 128,512 80 141,288 151 269,8    

   41 30 53,143 116 204,609 146 257,752    

   42 6 9,749 13 21,823 19 31,572    

   43 2 4,114 40 65,518 42 69,632    

   44 160 249,754 65 127,657 225 377,411    

   45 11 17,168 62 114,728 73 131,896    

   46 13 17,572 71 126,759 84 144,331    

   47 116 125,015 46 85,734 162 210,749    

   48 54 88,601 35 62,763 89 151,364    

   49 29 41,175 53 94,95 82 136,125    

   Totalt 2372 3510,663 3221 5792,831 5593 9303,494    
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Tabell C.4 Det totala efterbehandlingsbehovet under perioden 

                

                

   Vecka PM2 PM4 PM5 Totalt behov    

   16 64,659 484,061 259,042 807,762     

   17 326,294 296,969 192,609 815,872     

   18 12,669 244,28 108,169 365,118     

   19 64,095 266,196 743,794 1074,085     

   20 93,376 483,345 496,964 1073,685     

   21 36,385 254,06 224,977 515,422     

   22 61,846 249,279 482,229 793,354     

   23 112,058 269,612 250,975 632,645    

   24 205,963 303,674 397,78 907,417    

   25 14,43 231,476 313,309 559,215    

   26 349,831 374,949 195,723 920,503    

   27 40,739 284,052 415,511 740,302    

   28 50,789 411,2 315,502 777,491    

   29 45,289 444,179 156,007 645,475    

   30 138,128 286,656 528,137 952,921    

   31 91,653 296,753 132,156 520,562    

   32 11,921 183,397 170,656 365,974    

   33 5,725 393,254 542,523 941,502    

   34 184,293 421,575 193,826 799,694    

   35 85,515 172,833 166,998 425,346    

   36 61,095 400,678 355,64 817,413    

   37 162,12 539,796 377,939 1079,855    

   38 38,433 340,774 304,955 684,162    

   39 74,409 374,134 197,441 645,984    

   40 62,727 518,199 269,8 850,726    

   41 82,824 461,245 257,752 801,821    

   42 15,562 164,492 31,572 211,626    

   43 107,448 186,424 69,632 363,504    

   44 17,847 529,196 377,411 924,454    

   45 162,721 601,557 131,896 896,174    

   46 28,252 394,716 144,331 567,299    

   47 85,061 289,404 210,749 585,214    

   48 117,729 198,694 151,364 467,787    

   49 66,565 472,076 136,125 674,766    

   Totalt 3078,451 11823,19 9303,494 24205,13    
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Bilaga D – Beräkning av 5-veckorsmedel för efterbehandlingsbehov 

För att beräkna 5-veckorsmedel har fem sammanhängande veckors produktion summerats och 

sedan dividerats med fem. Hänsyn har tagits till justeringar vilket ledde till att veckorna 42 

och 43 har förbisetts. I beräkningarna efterföljs därför vecka 41 utav vecka 44. 

 

Tabell D 5-veckorsmedel för efterbehandlingsperioden 

                

                

   Veckor PM2 PM4 PM5 Totalt    

   16-20 112,22 354,97 360,12 827,3    

   17-21 106,56 308,97 353,3 768,84    

   18-22 53,67 299,43 411,23 764,33    

   19-23 73,55 304,5 439,79 817,84    

   20-24 101,93 311,99 370,59 784,5    

   21-25 86,14 261,62 333,85 681,61    

   22-26 148,83 285,8 328 762,63    

   23-27 144,6 292,75 314,66 752,02    

   24-28 132,35 321,07 327,57 780,99    

   25-29 100,22 349,17 279,21 728,6    

   26-30 124,96 360,21 322,18 807,34    

   27-31 73,32 344,57 309,46 727,35    

   28-32 67,56 324,44 260,49 652,48    

   29-33 58,54 320,85 305,9 685,29    

   30-34 86,34 316,33 313,46 716,13    

   31-35 75,82 293,56 241,23 610,62    

   32-36 69,71 314,35 285,93 669,99    

   33-37 99,75 385,63 327,39 812,76    

   34-38 106,29 375,13 279,87 761,29    

   35-39 84,31 365,64 280,59 730,55    

   36-40 79,76 434,72 301,16 815,63    

   37-41 84,1 446,83 281,58 812,51    

   38-41+44 55,25 444,71 281,47 781,43    

   39-41+44-45 80,11 496,87 246,86 823,83    

   40-41+44-46 70,87 500,98 236,24 808,09    

   41+44-47 75,34 455,22 224,43 754,99    

   44-48 82,32 402,71 203,15 688,19    

   45-49 92,07 391,29 154,89 638,25    
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Bilaga E – Sammanställning av efterbehandlingskapaciteten 

 

Tabell E.1 Efterbehandlingskapacitet på omrullningsmaskin 2 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 141 94,478 0 0 141 94,478     

   17 78 46,14 0 0 78 46,14     

   18 94 72,508 3 2,096 97 74,604    

   19 192 108,635 7 10,638 199 119,273    

   20 189 102,866 0 0 189 102,866    

   21 165 98,403 0 0 165 98,403    

   22 141 82,924 2 0,942 143 83,866    

   23 102 83,773 27 20,57 129 104,343    

   24 170 115,727 0 0 170 115,727    

   25 131 90,31 0 0 131 90,31    

   26 246 112,939 1 0,932 247 113,871    

   27 187 94,903 2 1,986 189 96,889    

   28 207 134,953 0 0 207 134,953    

   29 142 95,551 11 10,653 153 106,204    

   30 158 128,124 3 2,738 161 130,862    

   31 74 42,602 6 4,878 80 47,48    

   32 52 35,855 0 0 52 35,855    

   33 194 104,458 3 1,519 197 105,977    

   34 163 111,054 1 1,321 164 112,375    

   35 192 97,821 0 0 192 97,821    

   36 160 96,361 0 0 160 96,361    

   37 121 93,149 0 0 121 93,149    

   38 201 120,367 0 0 201 120,367    

   39 190 122,788 0 0 190 122,788    

   40 174 85,508 2 1,594 176 87,102    

   41 158 116,886 0 0 158 116,886    

   42 110 70,297 0 0 110 70,297    

   43 120 63,266 1 0,785 121 64,051    

   44 149 73,145 6 2,38 155 75,525    

   45 130 84,009 0 0 130 84,009    

   46 216 88,613 0 0 216 88,613    

   47 194 100,9 1 0,535 195 101,435    

   48 144 123,043 0 0 144 123,043    

   49 170 133,498 1 0,57 171 134,068    

   Totalt 5255 3225,854 77 64,137 5332 3289,991    
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Tabell E.2 Efterbehandlingskapacitet på omrullningsmaskin 3 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 54 49,684 105 180,144 159 229,828     

   17 85 99,044 35 55,056 120 154,1     

   18 80 64,838 45 66,832 125 131,67     

   19 217 132,978 0 0 217 132,978    

   20 167 154,392 13 19,557 180 173,949    

   21 48 30,992 126 185,682 174 216,674    

   22 111 139,886 35 57,789 146 197,675    

   23 185 114,999 25 43,89 210 158,889    

   24 128 125,125 2 2,854 130 127,979    

   25 173 146,501 12 8,258 185 154,759    

   26 191 136,467 19 24,175 210 160,642    

   27 70 56,885 63 110,387 133 167,272    

   28 191 121,023 3 2,626 194 123,649    

   29 115 107,348 8 7,634 123 114,982    

   30 103 118,926 16 25,584 119 144,51    

   31 76 55,701 11 14,445 87 70,146    

   32 122 110,847 0 0 122 110,847    

   33 205 164,9 2 3,587 207 168,487    

   34 76 74,288 0 0 76 74,288    

   35 169 79,093 15 26,102 184 105,195    

   36 181 127,808 0 0 181 127,808    

   37 100 90,348 27 46,28 127 136,628    

   38 109 106,544 42 66,813 151 173,357    

   39 191 136,931 9 15,819 200 152,75    

   40 30 39,167 93 111,658 123 150,825    

   41 78 107,961 4 6,619 82 114,58    

   42 178 125,167 2 3,514 180 128,681    

   43 68 42,068 23 35,984 91 78,052    

   44 36 50,841 42 63,636 78 114,477    

   45 124 107,99 3 3,477 127 111,467    

   46 137 101,597 0 0 137 101,597    

   47 161 101,994 27 23,125 188 125,119    

   48 201 121,698 15 22,771 216 144,469    

   49 170 117,627 0 0 170 117,627    

   Totalt 4330 3461,658 822 1234,298 5152 4695,956    
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Tabell E.3 Efterbehandlingskapacitet på omrullningsmaskin 7 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 152 185,199 146 238,222 298 423,421    

   17 139 189,167 103 167,003 242 356,17    

   18 7 11,896 6 9,609 13 21,505    

   19 49 71,424 31 49,124 80 120,548    

   20 87 127,583 1 0,976 88 128,559    

   21 116 195,829 16 25,887 132 221,716    

   22 36 54,6 110 178,324 146 232,924    

   23 22 23,885 86 145,294 108 169,179    

   24 153 191,548 236 400,279 389 591,827    

   25 163 246,537 32 55,758 195 302,295    

   26 61 93,243 153 257,853 214 351,096    

   27 64 88,744 97 174,304 161 263,048    

   28 41 68,713 105 188,791 146 257,504    

   29 14 18,237 151 259,849 165 278,086    

   30 70 100,016 79 129,636 149 229,652    

   31 17 22,919 103 171,747 120 194,666    

   32 22 30,042 65 84,443 87 114,485    

   33 27 35,844 74 140,436 101 176,28    

   34 8 13,606 36 64,815 44 78,421    

   35 28 43,078 61 106,786 89 149,864    

   36 22 34,767 74 134,814 96 169,581    

   37 21 31,99 111 217,107 132 249,097    

   38 28 43,605 35 67,584 63 111,189    

   39 12 21,205 78 152,095 90 173,3    

   40 17 25,772 90 160,84 107 186,612    

   41 101 124,21 39 66,479 140 190,689    

   42 54 72,87 0 0 54 72,87    

   43 8 10,886 108 193,183 116 204,069    

   44 98 154,207 21 36,833 119 191,04    

   45 53 74,974 23 31,98 76 106,954    

   46 8 9,195 50 71,986 58 81,181    

   47 36 54 30 49,043 66 103,043    

   48 52 81,256 87 140,23 139 221,486    

   49 11 15,086 76 128,726 87 143,812    

   Totalt 1797 2566,133 2513 4300,036 4310 6866,169    
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Tabell E.4 Efterbehandlingskapacitet på omrullningsmaskin 8 under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 127 173,569 68 170,901 195 344,47    

   17 95 128,338 11 26,415 106 154,753    

   18 33 64,564 49 124,805 82 189,369    

   19 39 81,261 40 86,663 79 167,924    

   20 65 135,331 3 6,928 68 142,259    

   21 90 186,687 27 60,779 117 247,466    

   22 80 126,124 71 147,224 151 273,348    

   23 16 41,358 73 142,827 89 184,185    

   24 27 47,894 94 196,935 121 244,829    

   25 39 78,545 114 204 153 282,545    

   26 44 91,276 104 201,161 148 292,437    

   27 44 92,932 100 188,406 144 281,338    

   28 91 165,496 48 91,802 139 257,298    

   29 37 86,946 45 105,492 82 192,438    

   30 98 177,483 23 42,161 121 219,644    

   31 65 149,997 47 91,768 112 241,765    

   32 77 114,729 10 19,515 87 134,244    

   33 164 258,638 15 31,847 179 290,485    

   34 81 186,32 36 72,704 117 259,024    

   35 47 90,864 94 172,978 141 263,842    

   36 69 98 45 82,327 114 180,327    

   37 91 207,71 4 9,539 95 217,249    

   38 70 149,057 38 93,351 108 242,408    

   39 48 107,043 91 173,728 139 280,771    

   40 62 97,875 43 93,025 105 190,9    

   41 61 118,053 36 70,516 97 188,569    

   42 39 52,154 2 2,906 41 55,06    

   43 47 91,291 64 131,943 111 223,234    

   44 83 161,414 30 61,363 113 222,777    

   45 43 91,526 42 96,946 85 188,472    

   46 73 130,029 79 184,201 152 314,23    

   47 52 101,633 41 102,673 93 204,306    

   48 49 75,072 42 99,487 91 174,559    

   49 29 61,728 57 109,292 86 171,02    

   Totalt 2175 4020,937 1686 3496,608 3861 7517,545    
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Tabell E.5 Total intern efterbehandlingskapacitet under perioden 

                

                

  Vecka OMR2 OMR3 OMR7 OMR8 
Totalt 
internt   

  16 94,478 229,828 423,421 344,47 1092,197   

  17 46,14 154,1 356,17 154,753 711,163   

  18 74,604 131,67 21,505 189,369 417,148   

  19 119,273 132,978 120,548 167,924 540,723   

  20 102,866 173,949 128,559 142,259 547,633   

  21 98,403 216,674 221,716 247,466 784,259   

  22 83,866 197,675 232,924 273,348 787,813   

  23 104,343 158,889 169,179 184,185 616,596   

  24 115,727 127,979 591,827 244,829 1080,362   

  25 90,31 154,759 302,295 282,545 829,909   

  26 113,871 160,642 351,096 292,437 918,046   

  27 96,889 167,272 263,048 281,338 808,547   

  28 134,953 123,649 257,504 257,298 773,404   

  29 106,204 114,982 278,086 192,438 691,71   

  30 130,862 144,51 229,652 219,644 724,668   

  31 47,48 70,146 194,666 241,765 554,057   

  32 35,855 110,847 114,485 134,244 395,431   

  33 105,977 168,487 176,28 290,485 741,229   

  34 112,375 74,288 78,421 259,024 524,108   

  35 97,821 105,195 149,864 263,842 616,722   

  36 96,361 127,808 169,581 180,327 574,077   

  37 93,149 136,628 249,097 217,249 696,123   

  38 120,367 173,357 111,189 242,408 647,321   

  39 122,788 152,75 173,3 280,771 729,609   

  40 87,102 150,825 186,612 190,9 615,439   

  41 116,886 114,58 190,689 188,569 610,724   

  42 70,297 128,681 72,87 55,06 326,908   

  43 64,051 78,052 204,069 223,234 569,406   

  44 75,525 114,477 191,04 222,777 603,819   

  45 84,009 111,467 106,954 188,472 490,902   

  46 88,613 101,597 81,181 314,23 585,621   

  47 101,435 125,119 103,043 204,306 533,903   

  48 123,043 144,469 221,486 174,559 663,557   

  49 134,068 117,627 143,812 171,02 566,527   

  Totalt 3289,991 4695,956 6866,169 7517,545 22369,661   
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Tabell E.6 Nyttjad efterbehandlingskapacitet i Terneuzen (REW1) under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 54 106,812 0 0 54 106,812    

   17 95 174,432 0 0 95 174,432    

   18 1 1,516 0 0 1 1,516    

   19 42 76,306 0 0 42 76,306    

   20 79 135,688 0 0 79 135,688    

   21 66 119,193 0 0 66 119,193    

   22 57 121,729 1 1,882 58 123,611    

   23 27 54,355 0 0 27 54,355    

   24 73 102,208 0 0 73 102,208    

   25 69 141,251 0 0 69 141,251    

   26 61 69,32 5 15,871 66 85,191    

   27 40 55,195 4 13,029 44 68,224    

   28 8 16,368 0 0 8 16,368    

   29 11 21,544 0 0 11 21,544    

   30 46 116,259 1 1,458 47 117,717    

   31 11 26,249 0 0 11 26,249    

   32 9 19,586 0 0 9 19,586    

   33 8 20,849 0 0 8 20,849    

   34 24 44,703 0 0 24 44,703    

   35 20 48,675 0 0 20 48,675    

   36 32 63,942 0 0 32 63,942    

   37 5 12,571 0 0 5 12,571    

   38 30 54,399 1 1,432 31 55,831    

   39 29 68,003 0 0 29 68,003    

   40 40 73,97 0 0 40 73,97    

   41 17 15,866 0 0 17 15,866    

   42 18 43,208 4 13,201 22 56,409    

   43 18 34,225 0 0 18 34,225    

   44 20 28,981 0 0 20 28,981    

   45 28 73,717 4 13,454 32 87,171    

   46 16 38,463 4 15,043 20 53,506    

   47 33 72,685 1 3,411 34 76,096    

   48 32 74,547 0 0 32 74,547    

   49 43 89,286 0 0 43 89,286    

   Totalt 1162 2216,101 25 78,781 1187 2294,882    
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Tabell E.7 Nyttjad efterbehandlingskapacitet hos Millcon under perioden 

                    

                  QE            QOR        (QE + QOR)    

   Vecka Rullar Tonnage Rullar Tonnage Rullar Tonnage    

   16 25 16,487  0  0 25 16,487    

   17 1 0,644  0  0 1 0,644    

   18 18 11,141  0  0 18 11,141    

   19 8 9,508  0  0 8 9,508    

   20 3 4,384  0  0 3 4,384    

   21 0 0  0  0 0 0    

   22 4 2,25  0  0 4 2,25    

   23 0 0  0  0 0 0    

   24 0 0  0  0 0 0    

   25 8 6,01  0  0 8 6,01    

   26 19 42,817  0  0 19 42,817    

   27 0 0  0  0 0 0    

   28 3 2,658  0  0 3 2,658    

   29 0 0  0  0 0 0    

   30 0 0  0  0 0 0    

   31 0 0  0  0 0 0    

   32 0 0  0  0 0 0    

   33 28 37,958  0  0 28 37,958    

   34 0 0  0  0 0 0    

   35 6 8,68  0  0 6 8,68    

   36 10 13,08  0  0 10 13,08    

   37 0 0  0  0 0 0    

   38 16 28,207  0  0 16 28,207    

   39 0 0  0  0 0 0    

   40 4 4,807  0  0 4 4,807    

   41 0 0  0  0 0 0    

   42 0 0  0  0 0 0    

   43 6 12,829  0  0 6 12,829    

   44 3 5,697  0  0 3 5,697    

   45 0 0  0  0 0 0    

   46 0 0  0  0 0 0    

   47 47 26,244  0  0 47 26,244    

   48 0 0  0  0 0 0    

   49 10 15,356  0  0 10 15,356    

   Totalt 219 248,757  0  0 219 248,757    
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Tabell E.8 Total efterbehandlingskapacitet under perioden 

                      

                      

   Vecka OMR2 OMR3 OMR7 OMR8 REW1 Millcon Totalt    

   16 94,478 229,828 423,421 344,47 106,812 16,487 1215,496    

   17 46,14 154,1 356,17 154,753 174,432 0,644 886,239    

   18 74,604 131,67 21,505 189,369 1,516 11,141 429,805    

   19 119,273 132,978 120,548 167,924 76,306 9,508 626,537    

   20 102,866 173,949 128,559 142,259 135,688 4,384 687,705    

   21 98,403 216,674 221,716 247,466 119,193 0 903,452    

   22 83,866 197,675 232,924 273,348 123,611 2,25 913,674    

   23 104,343 158,889 169,179 184,185 54,355 0 670,951    

   24 115,727 127,979 591,827 244,829 102,208 0 1182,57    

   25 90,31 154,759 302,295 282,545 141,251 6,01 977,17    

   26 113,871 160,642 351,096 292,437 85,191 42,817 1046,054    

   27 96,889 167,272 263,048 281,338 68,224 0 876,771    

   28 134,953 123,649 257,504 257,298 16,368 2,658 792,43    

   29 106,204 114,982 278,086 192,438 21,544 0 713,254    

   30 130,862 144,51 229,652 219,644 117,717 0 842,385    

   31 47,48 70,146 194,666 241,765 26,249 0 580,306    

   32 35,855 110,847 114,485 134,244 19,586 0 415,017    

   33 105,977 168,487 176,28 290,485 20,849 37,958 800,036    

   34 112,375 74,288 78,421 259,024 44,703 0 568,811    

   35 97,821 105,195 149,864 263,842 48,675 8,68 674,077    

   36 96,361 127,808 169,581 180,327 63,942 13,08 651,099    

   37 93,149 136,628 249,097 217,249 12,571 0 708,694    

   38 120,367 173,357 111,189 242,408 55,831 28,207 731,359    

   39 122,788 152,75 173,3 280,771 68,003 0 797,612    

   40 87,102 150,825 186,612 190,9 73,97 4,807 694,216    

   41 116,886 114,58 190,689 188,569 15,866 0 626,59    

   42 70,297 128,681 72,87 55,06 56,409 0 383,317    

   43 64,051 78,052 204,069 223,234 34,225 12,829 616,46    

   44 75,525 114,477 191,04 222,777 28,981 5,697 638,497    

   45 84,009 111,467 106,954 188,472 87,171 0 578,073    

   46 88,613 101,597 81,181 314,23 53,506 0 639,127    

   47 101,435 125,119 103,043 204,306 76,096 26,244 636,243    

   48 123,043 144,469 221,486 174,559 74,547 0 738,104    

   49 134,068 117,627 143,812 171,02 89,286 15,356 671,169    

   Totalt 3289,991 4695,956 6866,169 7517,545 2294,882 248,757 24913,3    
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Bilaga F – Sammanställning av dygnsrapporter från efterbehandlingen 

 

Tabell F Sammanställning av dygnsrapporter från efterbehandlingen 
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Bilaga G – Det justerade efterbehandlingsbehovet och den 
justerade interna efterbehandlingskapaciteten 

 

Tabell G.1 Det justerade efterbehandlingsbehovet under perioden 

              

           Sammanlagt   

  Vecka PM2 PM4 PM5 justerat   

  16 64,659 484,061 259,042 807,762   

  17 326,294 296,969 192,609 815,872   

  18 12,669 244,28 108,169 365,118   

  19 64,095 266,196 743,794 1074,085   

  20 93,376 483,345 496,964 1073,685   

  21 36,385 254,06 224,977 515,422   

  22 61,846 249,279 482,229 793,354   

  23 112,058 269,612 250,975 632,645   

  24 205,963 303,674 397,78 907,417   

  25 14,43 231,476 313,309 559,215   

  26 349,831 374,949 195,723 920,503   

  27 40,739 284,052 415,511 740,302   

  28 50,789 411,2 315,502 777,491   

  29 45,289 444,179 156,007 645,475   

  30 138,128 286,656 528,137 952,921   

  31 91,653 296,753 132,156 520,562   

  32 11,921 183,397 170,656 365,974   

  33 5,725 393,254 542,523 941,502   

  34 184,293 421,575 193,826 799,694   

  35 85,515 172,833 166,998 425,346   

  36 61,095 400,678 355,64 817,413   

  37 162,12 539,796 377,939 1079,855   

  38 38,433 340,774 304,955 684,162   

  39 74,409 374,134 197,441 645,984   

  40 62,727 518,199 269,8 850,726   

  41 82,824 461,245 257,752 801,821   

  42           

  43           

  44 17,847 529,196 377,411 924,454   

  45 162,721 601,557 131,896 896,174   

  46 28,252 394,716 144,331 567,299   

  47 85,061 289,404 210,749 585,214   

  48 117,729 198,694 151,364 467,787   

  49 66,565 472,076 136,125 674,766   

  Totalt 2955,441 11472,27 9202,29 23630   
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Tabell G.2 Den justerade interna efterbehandlingskapaciteten under perioden 

                  

              Sammanlagt    

   Vecka OMR2 OMR3 OMR7 OMR8 justerat    

   16 94,478 229,828 423,421 344,47 1092,197    

   17 46,14 154,1 356,17 154,753 711,163    

   18 74,604 131,67 21,505 189,369 417,148    

   19 119,273 132,978 120,548 167,924 540,723    

   20 102,866 173,949 128,559 142,259 547,633    

   21 98,403 216,674 221,716 247,466 784,259    

   22 83,866 197,675 232,924 273,348 787,813    

   23 104,343 158,889 169,179 184,185 616,596    

   24 115,727 127,979 591,827 244,829 1080,362    

   25 90,31 154,759 302,295 282,545 829,909    

   26 113,871 160,642 351,096 292,437 918,046    

   27 96,889 167,272 263,048 281,338 808,547    

   28 134,953 123,649 257,504 257,298 773,404    

   29 106,204 114,982 278,086 192,438 691,71    

   30 130,862 144,51 229,652 219,644 724,668    

   31 47,48 70,146 194,666 241,765 554,057    

   32 35,855 110,847 114,485 134,244 395,431    

   33 105,977 168,487 176,28 290,485 741,229    

   34 112,375 74,288 78,421 259,024 524,108    

   35 97,821 105,195 149,864 263,842 616,722    

   36 96,361 127,808 169,581 180,327 574,077    

   37 93,149 136,628 249,097 217,249 696,123    

   38 120,367 173,357 111,189 242,408 647,321    

   39 122,788 152,75 173,3 280,771 729,609    

   40 87,102 150,825 186,612 190,9 615,439    

   41 116,886 114,58 190,689 188,569 610,724    

   42              

   43              

   44 75,525 114,477 191,04 222,777 603,819    

   45 84,009 111,467 106,954 188,472 490,902    

   46 88,613 101,597 81,181 314,23 585,621    

   47 101,435 125,119 103,043 204,306 533,903    

   48 123,043 144,469 221,486 174,559 663,557    

   49 134,068 117,627 143,812 171,02 566,527    

   Totalt 3155,643 4489,223 6589,23 7239,251 21473,347    

                  

 


