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SAMMANFATTNING  

Detta  examensarbete  har  utförts  åt  Holmen  Paper  som  är  ett  bolag  inom  Holmen  AB 
koncernen.  Studien  har  utförts  på  pappersbruket  i  Hallstavik (Hallsta)  och  syftar  till  att 
utveckla  arbetsprocesser  och  hjälpmedel  för  kommunikation.  Inom  detta  examensarbete 
studeras  arbetsprocessen  i  maskinerna  där  pappret  rullas  till  kundspecifika  order 
(rullmaskin)  och  maskinerna  där  de  pappersrullar  som  kräver  omrullning  hamnar 
(omrullningsmaskin).  Omrullningsmaskinen  arbetar  med  att  hantera  rullar  som  blivit 
defekta, rullar som blivit över från rullmaskin eller rullar som tagits upp från lagret och ska 
användas för att komplettera en order. Ett bättre flöde av kommunikation och information 
mellan  de  två  maskinerna  möjliggör  ett  arbete  som  skulle  gynna  både  slutkunden  och 
Hallsta Pappersbruk. Fokus  i denna studie  ligger  främst på att  finna  lösningar som bidrar 
till att: 

‐ Personal  i  rullmaskin bättre  ska kunna  förutse om deras defekta  rullar går att  justera 
och användas till ursprungsorden  

‐ Skapa beslutsunderlag så att de defekta rullarna ska kunna hanteras och prioriteras om 
ledig kapacitet finns i omrullningsmaskin 

Hallsta  Pappersbruk  är  en  processindustri  och  präglas  till  stor  del  av 
högautomatiseringsgrad  i verksamheten. De använder sig av kontinuerlig  tillverkning och 
det innebär att de löpande tillverkar samma produktslag.  
   
Genom kartläggning av dagens arbetssätt har vi kunnat identifiera brister i delar av flödet. 
Med grund i tankar och synpunkter från den operativa personalen, produktionsplanerarna 
och övriga berörda parter har vi utarbetat  förslag som skapar potential  till ett effektivare 
flöde av rullar. 
   
Föreslagna  lösningar  till  den  bristfälliga  hanteringen  består  dels  av  nya  funktioner  i  ett 
internt  IT‐stöd.  Dessa  medför  en  standardisering  av  både  arbetssätt  och 
informationsutbyte, vilket rekommenderas enligt flertalet av de författare som vi refererar 
till  i den teoretiska referensramen. Genom att ta tillvara på teknisk kompetens från bland 
annat  driftingenjörer  och  personal  i  omrullningsmaskinen  rekommenderas  att 
sammanställa en lista med de defekter som kan justeras och användas till ursprungsorder. 
Denna  sammanställning  ger  personalen  i  rullmaskin  information  kring  om  deras  rullar 
tekniskt  går  att  justera  i  omrullningsmaskinen.  Vi  rekommenderar  även  Hallsta 
Pappersbruk att implementera en funktion som automatiskt avgör om ledig kapacitet finns 
för hantering av defekta rullar från rullmaskin. Detta baseras på en funktion som känner av 
prioriteringen  på  inplanerade  order  på  omrullningsplan  och  kan  då  avgöra  om  det  är 
möjligt  att  hantera  den  defekta  rullen  som  kommer  direkt  från  rullmaskinen.  Genom  ett 
införande  av  dessa  funktioner  skapas  förutsättningar  för  att  överproducerade  rullar  kan 
minska i andel vilket medför en ekonomisk besparing.  
   



Det är viktigt att vara medveten om att ett utökat IT‐stöd inte kan lösa alla problem. Mycket 
arbete bör även fokuseras på personalens inställning, engagemang och kompetens. Därför 
råder  vi  Hallsta  Pappersbruk  att  öka  personalens  förståelse  för  arbetet  i  intilliggande 
maskiner  samt  öka  deras  helhetssyn  på  verksamheten. Optimering  av  enskilda  processer 
riskerar att missgynna den totala effektiviteten. Detta resonemang  ligger till grund för att 
skapa en effektiv logistik och bör ha en central roll inom all verksamhet.  



ABSTRACT  

This thesis has been conducted at Holmen Paper, which is a company within the Holmen AB 
group.  The  study  was  carried  out  at  the  paper  mill  in  Hallstavik  (Hallsta)  and  aims  to 
develop work processes and tools for communication. This thesis focuses on improving the 
work processes in the machines where paper is rolled to specific customer orders (rolling 
machine)  and  the  machines  where  paper  rolls  are  rewound  (rewinding  machine).  The 
rewinding  machine  handles  rolls  that  have  a  defect,  rolls  that  are  left  over  from  the 
production  or  rolls  from  the  warehouse  that  will  be  used  to  complete  an  order.  An 
increased flow of information and improved communication between the machines would 
lead to improvements in work processes that would benefit both the customer and Hallsta 
Paper mill. The focus in this study is primarily on finding solutions that contributes to: 

‐ The employees at the rolling machine to better predict if their rolls with a defect can be 
adjusted and used in the original order  

‐ Create a decision basis whereby an adjustment of rolls with a defect can be prioritized if 
there is spare capacity in the rewinding machine   

Hallsta  Paper mill  is  a  process  industry  and  is  characterized  by  having  a  high  degree  of 
automation. They use continuous production which means that they currently manufacture 
standard products.  
By mapping existing working methods we could identify parts of the flow that needs to be 
improved. With  basic  ideas  and  opinions  from  the  operational  staff,  production  planners 
and other actors, we have developed some proposals for a more efficient flow.  
 
Proposed  solutions  to  deficiencies  in  management  consist  of  the  new  functions  of  an 
internal  IT  support.  This  would  lead  to  a  standardization  of  both  operation  mode  and 
information  exchange,  which  is  recommended  by  the  majority  of  authors  that  we  have 
referred to in the theoretical framework. By taking advantage of technical competence from 
operational staff and staff in the rewinding machine we are able to recommend that a list be 
compiled  with  the  defects  that  can  be  adjusted  so  that  rolls  can  be  used  in  the  original 
order. This compilation would give staff at  the rolling machine  information as  to whether 
their rolls can be adjusted in the rewinding machine. We also recommend Hallsta Paper mill 
to  implement  a  feature  that  automatically  determines  if  there  is  spare  capacity  for 
adjustments of rolls with a defect from the rolling machine. This is based on a function that 
knows the priority on orders at the rewinding machine, and by knowing that, it knows if the 
rewinding  machine  has  spare  time.  By  implementing  these  functions  the  amount  of 
overproduced rolls will decrease and thereby lead to economical savings. 

It is important to be aware that increased IT support can not solve all problems. Focus has 
to be on the attitudes, commitment and expertise of the employees. We advise Hallsta Paper 
mill  to  increase  staff  understanding  of  work  in  adjacent  machines  and  increase  their 
comprehensive overview of the area. The overall efficiency can be reduced if the focus is on 
optimizing  individual processes. This effect  is  the basis  for  creating efficient  logistics and 
flow, and should have a central part within every organization.  



 
FÖRORD  

Följande  rapport  är  ett  examensarbete  som  omfattar  15  högskolepoäng  inom  ämnet 
logistik.  Examensarbetet  utgör  sista  momentet  i  utbildningen  Samhällets  Logistik  vid 
Linköpings  universitet.  Studien  har  pågått  från  mars  2010  fram  till  juni  2010  och  har 
utförts på Holmen Paper, beläget i Hallstavik.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Holmen Paper, Herman Leife, för vägledning 
och  besvarandet  av  frågor  under  examensarbetet.  Vi  vill  även  tacka  Per‐Arne  Andersson 
(Sektionschef, Produktion) för löpande deltagande under studiens gång. Ett tack riktas även 
till Jens Erkas som hjälpt oss med intervjurespondenter samt till den operativa personalen 
som  ställt  upp  på  flertalet  intervjuer  och  gett  oss  en  god  inblick  i  Hallsta  Pappersbruks 
verksamhet.  Ett  tack  riktas  även  till  vår  handledare  på  Linköpings  universitet,  Fredrik 
Persson.  

Vi vill passa på att  tacka våra  föräldrar som  lånat ut sina bilar  för  transport samt släkten 
Geidebäck för utlånande av sommarstuga för boende.  

 

Hallstavik, juni 2010  

Susan Gejdebäck & Christina Söderberg 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 INLEDNING 

  1 

1. INLEDNING 
Examensarbetet som behandlas i denna rapport beskriver det fysiska flödet av pappersrullar 
samt flödet av kommunikation och information mellan viktiga delar i en produktionsprocess. 
Arbetet  utförs  åt  Holmen  Paper  och  genomförs  på  pappersbruket  i  Hallstavik,  vidare  i 
rapporten nämnt Hallsta. Detta kapitel beskriver bakgrunden  till  examensarbetet  samt dess 
syfte och övergripande avgränsningar. Avslutningsvis  redogörs  för  läsanvisningar  för att ge 
läsaren en inblick i de följande kapitlen. 

1.1. Bakgrund 
Utmaningar som råder  inom pappersindustrin  i dagsläget präglas av svikande efterfrågan 
på  marknaden,  höjda  råvarupriser  samt  hård  konkurrens.  Under  2009  minskade 
efterfrågan av tryckpapper påtagligt på den europiska marknaden, där bolaget  främst har 
sina kunder. För att behålla och möjliggöra utveckling av sin position på marknaden krävs 
ökade marknadsandelar. Detta har gjort att Holmen Paper genomgår en satsning på att bli 
kundernas prioriterade leverantör. De strävar efter att leverera produkter av bästa kvalitet 
med hög leveranssäkerhet samt kunna erbjuda kunderna bred teknisk support. Platschefen 
på Hallsta Pappersbruk belyser vikten av ett gemensamt arbete genom hela kedjan och att 
alla delar är lika viktiga för att säkerställa kvaliteten och uppfylla kundens behov. (Arvonen, 
2010)  

De senaste åren har Hallsta Pappersbruk påverkats av många förändringar både internt och 
externt så som förändringar på marknaden och  inom skogsindustrin. Detta  i kombination 
med  den  finanskris  som påverkat  omvärlden  har  komplicerat  bolagets  arbete.  I  dagsläge 
ställs  därför  extra  stora  krav  på  ett  väl  fungerande  flöde  av  kommunikation  och 
information. För att hantera dessa förändringar har Holmen Paper valt att fokusera på den 
interna  kommunikation  och  det  är  inom  detta  område  examensarbetet  faller.  (Arvonen, 
2010)  

Dagens  situation  ställer  höga  krav  på  effektiva  arbetsprocesser  som  medför  minskade 
kostnader  och  en  säkerställd  kvalitet,  vilket  skapar  potential  för  bättre  lönsamhet.  Detta 
examensarbete syftar till att förbättra arbetsprocessen kring maskinerna där pappret rullas 
till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där defekta pappersrullar som kräver 
omrullning  hamnar  (omrullningsmaskin).  Ett  bättre  flöde  av  kommunikation  och 
information möjliggör ett arbete som skulle gynna både kunden och Hallsta Pappersbruk. 
Det  skapar  potential  för  minskad  överproduktion  av  pappersrullar  samt  en  lägre 
totalkostnad till följd av färre rullar att hantera.   

 
 
 
 
 
 



  INLEDNING 

  2 

1.2. Syfte 
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  utveckla  arbetsprocesser  och  hjälpmedel  för  att 
underlätta kommunikation och beslutsfattande mellan rullmaskin och omrullningsmaskin.   

Arbetsprocesser avser det arbetssätt som den operativa personalen arbetar efter då de utför 
sitt dagliga arbete. Utvecklingen av arbetsprocesserna bör medföra potential för effektivare 
arbete samt utgöra beslutsunderlag för arbetet i respektive maskin.  

Kommunikation  i  denna  studie  behandlar  främst  direkt  kommunikation  som  sker  via 
personliga samtal.   

Ytterligare begrepp som används löpande i rapporten återfinns i Bilaga 1.  

1.3. Problematisering 
Pappersindustrin  har  som  tidigare  nämnts  präglats  av  flera  utmaningar  så  som minskad 
efterfrågan av papper på marknaden. Detta har medfört att arbetet på Hallsta Pappersbruk 
främst  fokuserats på att  förbättra processen kring produktionen av papper. Arbetet kring 
omrullningsmaskinerna  har  till  följd  av  detta  åsidosatts  men  trots  det  finns  stor 
förbättringspotential  för  denna  process.  I  rullmaskinerna  och  omrullningsmaskinerna 
arbetar  olika  skiftlag  och  avsaknaden  av  tydliga  rutiner  medför  att  arbetet  mellan  dem 
skiljer sig åt. Defekter som uppstår på rullarna  i produktionen hanteras på skilda sett. På 
grund av de defekta rullarna produceras ibland extra pappersrullar för att komplettera den 
då underproducerade kundordern,  vilket  i  slutändan medför  att  andelen kasserat papper 
blir onödigt stort. Förbättringspotential finns för både kommunikationen mellan rullmaskin 
och omrullningsmaskin samt  för arbetsprocessen där defekta rullar hanteras. Detta  ligger 
till grund för valt syfte. 

1.4. Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer endast att studera Holmen Papers pappersbruk i Hallstavik. 
Examensarbete kommer inte att studera hela flödet, från granmassa till färdigt papper, utan 
endast  fokusera på pappersrullarnas  flöde mellan rullmaskin och omrullningsmaskin. Där 
studeras endast de rullar som kan rullas om till samma order.   

Hänsyn kommer inte att tas till att det finns olika papperskvalitéer eller prioritering mellan 
olika  pappersmaskiner.  Vi  kommer  heller  inte  att  ta  hänsyn  till  att  de  två 
omrullningsmaskinerna ORM3 och ORM12 har olika begränsningar. 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1.5. Läsanvisningar 
För att  ge  läsaren  inblick  i  rapportens  innehåll  samt hitta kapitel  av  intresse presenteras 
kapitlens innehåll nedan:  

Kapitel 2: Situationsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs Holmen Papers verksamhet och fokus. Vidare ges en beskrivning av 
de processer som ska studeras på Hallsta Pappersbruk.   
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori för detta examensarbete. Tyngdpunkten i detta kapitel 
ligger i beskrivning av teori kring kommunikation, informationsutbyte och standardisering. 
 
Kapitel 4: Uppgiftsprecisering 
I detta kapitel har vi brutit ner syftet för att ge en ökad förståelse för vad målet med 
examensarbetet är. Vidare beskrivs det studerade systemet och dess gränser för att ge en 
tydligare bild av studiens fokus.  

Kapitel 5: Metod 
I detta kapitel ligger tyngdpunkten på att ge en beskrivning av de arbetsmetoder som har 
använts. Vidare beskrivs tillvägagångssätt samt en diskussion om trovärdigheten i vår 
datainsamling. Avslutningsvis förs ett kritisktresonemang för de valda metoderna.  

Kapitel 6: Nulägesanalys och förbättringsförslag 
I detta kapitel sammanställs dagens arbetssätt, upplevde problem och förslag till alternativa 
lösningar. En arbetsbeskrivning har utarbetats med grund i synpunkter och åsikter från den 
operativa personalen, produktionsplanerarna samt övriga berörda parter.  
 
Kapitel 7: Arbetsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras den framtagna arbetsbeskrivningen i en sammanfattad version.    
 
Kapitel 8: Potential med ett nytt ITstöd 
I  detta  kapitel  diskuteras  de  funktioner  som kan  vara  en  del  av  det  nya  IT‐stöd  som  ska 
införas  i  Hallsta.  Det  görs  även  en  beskrivning  kring  funktioner  som  har  tagits  fram  på 
Holmen Papers pappersbruk i Madrid. 
 
Kapitel 9: Avslutande diskussion 
I  detta  kapitel  förs  en  diskussion  om  den  arbetsbeskrivning  som  utarbetats  samt  vilken 
potential  detta  har  för  Hallsta  Pappersbruk.  Vi  väver  samman  teori  som  presenterats 
tidigare  i  rapporten  med  den  föreslagna  hanteringen  av  urlägg.  Slutligen  förs  ett 
resonemang kring  ytterligare  åtgärder  som kan förbättra  arbetet på Hallsta Pappersbruk.
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2. SITUATIONSBESKRIVNING 
I  följande  kapitel  presenteras  det  studerade  företaget  och  dess  verksamhet  i  syfte  att  ge 
läsaren  en  inblick  i  företaget.  Sedan  följer  en  beskrivning  av  de  processer  som  ingår  i  det 
studerade systemet samt en beskrivning av planeringen kring omrullningsmaskinen. 

2.1. Företagsbeskrivning 
Koncernen  Holmen  AB  är  indelat  i  fem  affärsområden  och  har  verksamheter  inom 
områdena  energi,  skog,  timmer,  kartong och papper. Holmen Paper  är  ett  av dessa bolag 
och  är  en  av  Europas  ledande  tillverkare  av  tryckpapper.  De  har  produktion  i  tre 
pappersbruk  som  är  lokaliserade  i  Hallstavik  (Hallsta),  Norrköping  (Braviken)  samt  i 
Madrid.  Hallsta  Pappersbruk  tillverkar  tryckpapper  för  reklam,  kataloger,  tidskrifter, 
böcker och dagstidningar. Med sin produktionskapacitet på 1 940 000 ton tryckpapper/år 
har  Holmen  Paper  en  ledande  position  och  är  Europas  femte  största  producent.  Viktiga 
kunder  för  bolaget  är  detaljister,  dagspressförlag,  tryckerier  samt  bok‐  och  katalogförlag. 
Holmen  Papers  marknadsandelar  i  Europa  uppgår  till  drygt  10  %  inom  standard 
tidningspapper  och  till  drygt  30  %  inom  förbättrat  tidnings‐,  katalog‐  och  bokpapper. 
(Årsredovisning, Holmen 2009)  

Under 2009 sjönk efterfrågan av tryckpapper med 15 % i Europa. Detta i kombination med 
en svag efterfrågan även utanför Europas gränser medförde ett lågt kapacitetsutnyttjande.  
Detta ställer höga krav på ökad kvalitet och kundspecifika produkter för att möjliggöra en 
ökad tillväxt. (Årsredovisning, Holmen 2009)   

I  Holmen  Papers  pappersbruk  tillverkas  varierande  pappersprodukter  i  totalt  8  olika 
pappersmaskiner.  Hallsta  Pappersbruk  har  tillgång  till  tre  olika  pappersmaskiner,  fem 
rullmaskiner samt två omrullningsmaskiner. 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2.2. Beskrivning av studerade processer 
I  detta  examensarbete  studeras  flödet  av  pappersrullar  mellan  de  två  maskinerna 
rullmaskin och omrullningsmaskin.  Planeringen kring utnyttjandet av dessa maskiner sker 
av produktionsplaneringen. I Figur 1 nedan beskrivs hur de två maskinerna är kopplade till 
varandra.  Rullmaskinen(RM)  utgör  slutet  på  pappersmaskinen(PM)  och  om  en  defekt  på 
rullarna  uppstår  där  skickas  de  till  omrullningsmaskinen(ORM)  för  vidare  hantering  och 
justering. 

Hallsta Pappersbruk har  tillgång  till  tre pappersmaskiner som benämns PM 3, PM 11 och 
PM 12, fem rullmaskiner som benämns RM 3, RM 11.1, RM 11.2, RM 12.1 och RM 12.2. De 
har även tillgång till två omrullningsmaskiner, ORM 3 och ORM 12. Dessa maskiner visas i 
Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödet mellan rullmaskin(RM) och omrullningsmaskin(ORM) 

 

2.2.1. Rullmaskin 
Rullmaskinen  är  slutprocessen  av  respektive  pappersmaskin  och  är  den  process  där 
pappersrullarna börjar  tillverkas mot en specifik kundorder  för att  sedan skickas  iväg  till 
emballeringen och vidare till slutkund. Figur 3 nedan visar bilder på två av rullmaskinerna. 

Varje  skiftlag  som  arbetar  i  rullmaskin  följer  en  körplan  som  har  planerats  och  lagts 
av produktionsplaneringen.  I  körplanen  går  det  att  avläsa  vilken  order  som  är  aktiv  och 
behandlas  för  stunden.  Information  kring  leveransdatum,  antal  rullar med mera  finns  att 
tillgå i det interna IT‐stödet RUSH.   

Efter att rullarna har rullats till specifika kundorder i rullmaskinen kan defekter på rullen 
ha uppkommit, vilket hindrar rullen till att skickas vidare till emballering för paketering till 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slutkund. Defekt på rullen kan bland annat innebära att rullen skadats i form av att hylsan 
är klämd eller  att det uppstått hål  och  fläckar på  rullen. Rullarna blir då  istället  klassade 
som urlägg. Med begreppet urlägg menas att rullen antingen blir utskott, vilket innebär att 
den  kasseras  och  huggs  ner  till  pappersmassa  igen  för  återanvändning.  Urlägg  kan  även 
innebära  att  rullen  skickas  till  omrullningsmaskinen där det  finns möjligheten  att  justera 
den till en prima rulle som sedan kan levereras till slutkund. Urlägget klassas som en prima 
rulle  då defekten  justerats  och  rullen uppnår de  interna  kvalitetsmåtten.  I  Figur 2 nedan 
tydliggörs förloppet vid hantering av defekt. 

 

Figur 2: Hantering av en defekt rulle 

Då  rullen  hanterats  i  omrullningen  kan  den  antingen  användas  för  att  uppnå  korrekt 
kvantitet  i  den  ursprungliga  ordern  eller  för  att  komplettera  en  underproducerad  order. 
Varje  rulle  som  skickas  till  omrullningen  erhåller  en  streckkod  innehållande  information 
kring rullen samt en orsakskod som anger vilken defekt rullen har.   

 

 

Figur 3: Bild på rullmaskinerna 

 

Prima 
rulle Urlägg Defekt 

rulle 

Hål, lläckar, rynkor, 
dåliga snittytor är 
exempel på defekter. 
Då defekt uppstår 
klassas rullen som 

urlägg  

UTSKOTT:  
Rullen kasseras och 

huggs ner för 
återanvändning 

OMRULLNINGSBART:  
Rullen skickas till 

omrullningsmaskine
n för justering 

Då rullen justerats och 
åter upppnår 

kvalitetsmåtten kan 
den skickas till kund 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2.2.2. Omrullningsmaskin 
Som  beskrivits  ovan  arbetar  en  omrullningsmaskin  med  att  hantera  rullar  som  blivit 
defekta,  rullar  som blivit  över  från  rullmaskin  eller  rullar  som  tagits  upp  från  lagret  och 
avser  att  användas  för  att  komplettera  en  order.   I  Figur  4  nedan  visas  en  bild  på  en 
omrullningsmaskin.  

Rullar  som  förflyttats  från  rullmaskinen placeras på en golvyta vid omrullningsmaskinen, 
vidare  i  rapporten nämnt mellanlagret. Nu  ligger  ansvaret på produktionsplaneringen att 
bestämma rullarnas vidare hantering och vilka order de ska användas till.  

Personal i omrullningsmaskinerna följer en omrullningsplan (ORM‐plan) som de ska arbeta 
efter.  Färdigdatumet  styr  vilken  order  som  ska  hanteras  först,  se  Figur  5  för  en 
omrullningsplan.  I  dagsläget  följs  alltid  omrullningsplanen  förutom  när  det  kommer 
kontrollrullar  från  rullmaskin.  Rullar  av  sådant  slag  ska  alltid  prioriteras  då  följden  av 
utebliven kontroll kan innebära att rullmaskinen fortsätter att producera papper som inte 
håller kvalitetsmåtten.  

 

Figur 4: Bild på en omrullningsmaskin 

2.2.3. Planering av omrullning 
Det är produktionsplaneringens uppgift att planera vilka körorder som ska registreras på 
omrullningsplan.  De  ska  även  ta  hand  om  överproducerade  rullar.  Begreppet 
överproducerat innebär att det har producerats fler rullar än behovet och det leder till att 
de rullarna saknar tillhörighet till någon kundorder. Dessa rullar lagras vid omrullningsplan 
i väntan på alternativ användning. 

De  rullar  som  ligger  i  mellanlagret  ska  till  stor  del  rapporteras  in  på  omrullningsplan. 
Produktionsplaneringens uppgift ligger främst i att läsa in ordernumret på dessa rullar och 
avgöra vilken order de kan användas till. Problematiken ligger ofta i att många av de rullar 
som ligger placerade i mellanlagret tillhörde en order som nu redan är färdigproducerad på 
grund  av  att  personal  i  rullmaskinen  har  producerat  ett  extra  set. Begreppet  extra  set 
innebär att rullmaskin producerar extra rullar för att komplettera en kundorder. 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Figur 5: Omrullningsplan
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3. UPPGIFTSPRECISERING 
I följande kapitel beskrivs det studerade systemet för att tydliggöra examensarbetets gränser. 
Sedan  följer  en  mer  detaljerad  beskrivning  av  uppgiftens  syfte  som  är  nedbrutet  i  tre 
problemformuleringar för att underlätta studiens arbete.   

3.1. Studerat system 
Oskarsson  et  al  (2006)  menar  att  det  är  betydelsefullt  att  tidigt  i  en  undersökning 
tydliggöra  förutsättningar  och  då  också  definiera  de  delar  av  företaget,  de  flöden  och  de 
aktiviteter  som  studien  ska  undersöka.  Nedan  beskrivs  därför  examensarbetets  fysiska 
system.   

3.1.1. Studerat system 
Systemgränserna har dragits  av Holmen Paper, Hallsta och  inkluderar de  två maskinerna 
rullmaskin  och  omrullningsmaskin.  Figur  6  nedan  visar  en  kartläggning  av  den  del  av 
processen  för  papperstillverkning  som  berörs  av  vårt  examensarbete  på  Hallsta 
Pappersbruk.  Den  streckade  linjen  markerar  vår  systemgräns  och  innefattar  arbetet  i 
rullmaskinerna, aktiviteten i mellanlagret (ML) samt planeringsarbetet för omrullningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Kartläggning av det studerade systemet 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3.2. Syftesnedbrytning 
Syftet med en rapport ska vara  tydligt och klart definierat. Detta  för att både  läsaren och 
författaren  ska  kunna  bedöma  om  rapporten  uppfyllt  sitt  syfte.  Björklund  och  Paulsson 
(2007) anser därför att det är lämpligt att bryta ner syftet i två nivåer för att lättare kunna 
avgöra om  syftet  är  uppfyllt.  Av denna  anledning  väljer  vi  att  bryta ner huvudsyftet med 
detta examensarbete i mindre problemformuleringar. Huvudsyftet lyder enligt följande:  

”…  utveckla  arbetsprocesser  och  hjälpmedel  för  att  underlätta 
kommunikation  och  beslutsfattande  mellan  rullmaskin  och 
omrullningsmaskin.” 

Då  två  olika  arbetsprocesser  från  pappersproduktionen  är  inkluderade  i  det  studerade 
systemet  har  vi  även  brutit  ner  huvudsyftet  enlig  denna  uppdelning.  Första 
problemformuleringen  berör  arbetet  i  rullmaskin  och  den  andra  berör  arbetet  i 
omrullningsmaskin. Då  fokus med detta  examensarbete  även  ligger  på  kommunikationen 
mellan  dessa  processer  har  vi  även  valt  att  beröra  detta  arbete  med  en  tredje 
problemformulering. Våra problemformuleringar visas i Figur 7 och lyder enligt följande:  

‐ Hur ska RM bättre kunna förutsäga om (RM:s) urlägg blir omrullade till samma order? 
‐ När bör direkta urlägg från RM prioriteras högre än omrullningsplan? 
‐ Vilka hjälpmedel i arbetsprocessen kan förenkla kommunikationen mellan RM och ORM? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Illustration av syftesnedbrytning till mindre problemformuleringar 

"… utveckla arbetsprocesser och 
hjälpmedel för att underlätta 

kommunikation och 
beslutsfattande mellan rullmaskin 

och omrullningsmaskin" 

"Hur ska RM bättre kunna 
förutsäga om urlägg blir 
omrullade till samma 

order?" 

"När bör direkta urlägg från 
RM prioriteras högre än 
omrullningsplan?" 

"Vilka hjälpmedel i 
arbetsprocessen kan 

förenkla kommunikationen 
mellan RM och ORM?" 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4. METOD 
Detta kapitel inleds med studiens ansats samt en teoretisk presentation av hur trovärdigheten 
i den studien kan kontrolleras. Vidare redogörs hur tillvägagångssättet och datainsamlingen 
gått till i detta examensarbete. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av våra metoder.    

4.1. Studiens ansats 
Den tekniska utformningen bestäms av studiens ansats. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001)  
finns det två sorters ansats; fallstudieansats eller tvärsnittsansats. Fallstudie innebär att en 
grundlig  studie  av  ett  enskilt  objekt  genomförs  och  tvärsnittsansats  studerar  flera  objekt 
med syfte att jämföra och dra slutsatser mellan dem.  

Studien kan även utföras med syfte att samla in data som är kvalitativ eller kvantitativ. En 
kvantitativ undersökning avser att samla  in data som går att uttrycka  i numeriska värden 
eller  mätas.  Medan  data  som  samlats  in  genom  kvalitativa  studier  inte  kan  uttryckas  i 
sifferform.  De  två  metoderna  är  mycket  lika  och  det  är  svårt  att  säga  vilken  som  är 
lämpligast. En anpassningsfråga får göras i varje enskilt fall. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

I denna studie har vi fokuserat på en del av produktionsprocessen på Hallsta Pappersbruk 
och valt att studera detta på djupet och därmed genomfört en fallstudie. Data vi samlat in 
har varit kvalitativ och använts för att  få en inblick  i hur den operativa personalen ser på 
verksamheten  och  hur  kommunikationen  mellan  de  två  processerna  rullmaskin  och 
omrullningsmaskin fungerar. 

4.2. Trovärdighet 
Insamlad  data  samt  konstruktionen  av  intervjufrågorna  och  omständigheterna  kring 
besvarandet av dem ska hålla god kvalitet. Nedan definieras tre begrepp som ses som mått 
på en studies trovärdighet, de ska vara så höga som möjligt. (Björklund & Paulsson, 2003)  

4.2.1. Validitet 
Begreppet  validitet  beskriver  i  vilken  grad  vald  metod  verkligen mäter  det  som  studien 
avser(Björklund och Paulsson, 2003). Lekvall och Wahlbin (2001) menar att det är svårt att 
avgöra  om  mätmetoden  och  resultatet  är  valid  eller  inte.  För  att  avgöra  det  skulle  en 
mätmetod som ger det ”sanna” resultatet av mätningarna ha använts och en sådan metod 
finns  inte. Vid användning av enkäter och  intervjuer är  formuleringen av  frågorna viktiga 
för ökad validitet, vinklade frågor ska därför undvikas.  

4.2.2. Reliabilitet 
Begreppet  reliabilitet  mäter  i  vilken  utsträckning  liknande  resultat  erhålls  om  studien 
upprepas  (Björklund  och  Paulsson,  2003).  Det  beskriver  i  vilken  grad  tillförlitligheters 
inflytande på studien kan elimineras. Ett exempel kan vara att om en intervju utförs på en 
och  samma  person  hela  tiden  och  liknande  svar  erhålls  varje  gång  har  studien  hög 
reliabilitet.  Många  faktorer  påverkar  en  persons  intervjusvar,  det  kan  vara  exempelvis 
trötthet hos respondenten eller hur frågorna ställs. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  



  METOD 

  12 

4.2.3. Objektivitet 
Begreppet objektivitet beskriver hur värderingar påverkar studien. Objektiviteten kan ökas 
genom  att  motivera  val  som  gjorts  i  studien  för  att  läsaren  själv  kan  ta  del  av  det  och 
utveckla ett ställningstagande till studiens resultat. (Björklund & Paulsson, 2003)  

4.3. Tillvägagångssätt 
I detta examensarbete har vi valt att dela  in arbetsgången  i  två olika  faser, datainsamling 
och  analys.  Först  görs  en  datainsamling  där  vi  utreder  hur  dagens  processer  ser  ut  samt 
samlar in åsikter och förbättringsförslag från de berörda parterna. Detta återfinns i kapitel 
6, Nulägesanalys  och  förbättringsförslag.  Med  detta  som  grund  görs  en  analys  och  sedan 
utarbetas en rekommenderad arbetsbeskrivning av hur arbetssättet bör se ut. 

4.3.1. Datainsamling 
Vi har använt oss av olika former av metoder för att samla in data till rapportens olika delar. 
Datainsamlingen består av en litteraturstudie, observationer, samtal med operativ personal 
och andra berörda parter samt löpande iakttagelser av verksamheten.   

Litteraturstudier  
I  detta  examensarbete  används  litteraturstudier  för  att  beskriva  den  aktuella  situationen 
och utgör den teoretiska referensramen som presenteras  i kapitel 3. Enligt Björklund och 
Paulsson  (2003)  innefattar  litteratur  allt  skrivet.  Under  litteraturstudien  samlas 
information  in  från  olika  källor,  allt  detta  kan  göras  under  en  kort  period  och  utan 
ekonomiska medel. Litteratur kan kallas sekundärdata, med det menas att metoderna som 
använts när litteraturen framtagits är okända. Det är viktigt att granska det som skrivits och 
därifrån avgöra om litteraturen är relevant för studiens ändamål.   

 I  vårt  examensarbete  söks  litteratur  främst  på  Linköpings  universitets  bibliotek. 
Information har även inhämtats från Holmen Paper.   

Intervjuer  
Genom  intervjuer  får  författaren  in  primärdata,  vilket  är  data  som  är  ämnat  specifikt  för 
den aktuella studien. Det finns flera olika former av intervjuer. Frågorna till respondenten 
kan  vara  förberedda  från  början  och  behandlas  i  given  ordning,  detta  kallas  för  en 
strukturerad  intervju.  Formuleringen  av  frågorna  kan  också  ske  under  intervjuns  gång, 
vilket kallas semistrukturerad intervju. Frågorna kan då formas efter hur intervjupersonen 
svarat  eller  reagerat  på  tidigare  ställda  frågor.  En  intervju  kan  också  genomföras  utan 
förberedelser  och  innehåller  då  frågor  som kommer upp  efter  hand. Där  av  får  intervjun 
mer  en  form  av  ett  samtal  och  kallas  då  ostrukturerad  intervju.  (Björklund  &  Paulsson, 
2003)  

I  denna  studie har vi  valt  att  använda oss  av  semi‐strukturerade  intervjuer  för  att  kunna 
anpassa  frågorna  efter  respondentens  tidigare  svar  och  för  att  undvika  att  viktig 
information  försummas.  Vid  samtliga  intervjuer  som  genomförts  har  båda  författarna 
deltagit för att svaren ska uppfattas på bästa sätt, vilket bidrar till ökad objektivitet. 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I kapitel 6, Nulägesanalys och förbättringsförslag beskriver vi hur arbetet ser ut idag genom 
att vi har samlat in information från intervjuer med berörda parter. Samtliga intervjuer har 
genomförts genom personlig intervju och visas i Tabell 1. 

Tabell 1: Intervjurespondenter 

Respondent  Maskin/ Titel 
Andersson, Roger  Omrullningsmaskin 
Enlund, Tobias  Rullmaskin 
Eriksson, Håkan  Driftingenjör 
Gunnarsson, Björn  Rullmaskin 
Jansson, Marita  Omrullningsmaskin 
Kohtanen, Maija  Produktionsplanerare 
Lardner, Eva  Rullmaskin 
Norstedt, Annika  Rullmaskin 
Sandlund, Peder  Rullmaskin 
Selander, Tomas  Rullmaskin 
Westerlund, Jessica  Produktionsplanerare 

 

Intervjuunderlaget baseras på frågor beroende på vad respondenterna arbetar i för maskin 
och  har  för  ansvarsområde.  Samtliga  intervjuer  till  den  operativa  personalen  i 
rullmaskinerna  baseras  på  samma  intervjuunderlag,  detta  gäller  även  för 
omrullningsmaskin. Detta  för att säkerställa att  flera perspektiv  fås på  frågor av stor vikt, 
vilket ökar validiteten. Intervjuunderlaget för personalen i rullmaskinerna återfinns i Bilaga 
2  och  för  personal  i  omrullningsmaskinerna  i  Bilaga  3.  Enligt  tabellen  ovan  genomfördes 
även  intervjuer med produktionsplaneringen och en driftingenjör, deras  intervjuunderlag 
finns i Bilaga 4 respektive 5.  

Observationer  
Observationer  kan  genomföras  på  olika  sätt  och  är  ofta  väldigt  tidskrävande men  de  ger 
mer objektiv information kring ämnet. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Vi har medverkat i en deltagande observation där vi utifrån har studerat dagens arbetssätt. 
Genom  att  delta  i  skiftlagens  dagliga  arbete  fick  vi  en  bra  inblick  i  hur  verksamheten 
fungerar  vilket  hjälpte  oss  i  vidare  arbete  under  vårt  examensarbete.  Vi  utförde  dessa 
observationer  i  rullmaskin  och  omrullningsmaskin  under  vår  första  vecka  på  Hallsta 
Pappersbruk vilket var bra då vi direkt fick kunskap om de studerade processerna.  

4.3.2. Analys 
Genom  att  kartlägga  verksamheten  har  vi  kunnat  analysera  dagens  arbetssätt.  Detta  har 
medfört  att  vi  identifierat  brister  vid  hanteringen  av  direkta  urlägg  och  sedan  tagit  fram 
alternativa  löningar.  Vi  har  vävt  samman  teori  som  presenterats  i  rapporten  med  den 
föreslagna hanteringen av urlägg. Slutligen  förs ett  resonemang kring ytterligare åtgärder 
som kan förbättra arbetet på Hallsta Pappersbruk. 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4.4. Metodkritik 
Litteraturstudien har gjorts genom att vi har  sammanställt  litteratur  från olika  författare. 
Arbetet med att hitta relevant litteratur har ibland varit svårt och inom vissa områden finns 
det  få  relevanta  källor  att  tillgå.  Vi  har  försökt  att  vara  kritiska  inom många  ämnen  när 
informationen varit knapp, på detta sätt har vi fått fram ett bra underlag för rapporten.  

De intervjuer vi har genomfört har haft stor vikt för detta examensarbete. Genom dem har 
vi  fått  fram  bra  och  relevant  primärdata.  Genom  att  använda  oss  av  semi‐strukturerade 
intervjuer  hade  vi  möjligheten  att  anpassa  frågorna  under  intervjuns  gång,  vilket  var 
mycket nyttigt då många frågor grundades på varandra samt att nya frågor och tankar dök 
upp under intervjun. För att minska risken för att svaren tolkas på ett vinklat sätt borde vi 
ha spelat in intervjuerna. Detta hade skapat möjlighet att gå tillbaka och lyssna på svaren, 
vilket hade medfört att objektiviteten ökat.   

De intervjuer som genomförts med den operativa personalen skedde under deras löpande 
arbete  i  kontrollrummet.  Detta  bidrog  till  viss  störning  under  intervjun  samt  att  det  var 
svårt att fånga respondentens fulla fokus. Vi anser att det hade varit lämpligt att genomföra 
dessa  i  ett  separat  rum, men det  var  tyvärr  inte möjligt  att  frigöra personalen  från deras 
arbete.  

Vi anser att det hade varit både lämpligt och intressant att genomföra fler intervjuer med de 
berörda parterna, vilket hade medfört en ökad reliabilitet. Dock var tiden den begränsande 
faktorn  som  gjorde  att  detta  inte  var  genomförbart  enligt  vår  bedömning. 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5. TEORETISK REFERENSRAM 
I  detta  kapitel  presenteras  den  teoretiska  grunden  för  detta  examensarbete.  Inledningsvis 
klargörs begrepp som används. Detta följs av en teoretisk beskrivning av kommunikation och 
möjlighet  till  standardisering.  Vi  beskriver  även  vikten  av  att  reducera  icke  värdeskapande 
aktiviteter samt vikten av att ha ordning och reda på en arbetsplats. 

5.1. Logistik och processer 
Då examensarbetet skrivs  inom ämnet  logistik väljer vi att definiera detta begrepp då det 
används  genomgående  i  rapporten.  Den  internationellt  ledande  branschorganisationen 
Council of Supply Chain Management Professionals  (CSCMP) definierar begreppet  logistik 
enligt följande:  

Logistics  is  that  part  of  the  supply  chain  management  that  plans, 
implements, and controls the efficient, effective forward and reverse 
flow and storage of goods, services and related information between 
the  point  of  origin  and  the  point  of  consumption  in  order  to meet 
customers’ requirements.  

Jonsson  och  Mattsson  (2005,  sid  20)  benämner  denna  definition  samt  definierar  själva 
begreppet enligt nedan:    

Planering,  organisering  och  styrning  av  alla  aktiviteter  i 
materialflödet,  från  råmaterialanskaffning  till  slutlig  konsumtion 
och  returflöden  av  framställd  produkt,  och  som  syftar  till  att 
tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, 
dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och 
små miljökonsekvenser. 

Då detta examensarbete är  inriktat på kommunikation mellan processer väljer vi att även 
klargöra  begreppet  process.  Enligt  Jonsson  och Mattsson  (2005)  utgörs  en process  av  en 
följd av aktiviteter som är repetitiv och har en tydlig början och ett tydligt slut. En process 
omvandlar input till output med målsättningen att använda så lite resurser som möjligt. Ett 
logistiksystem  kan  beskrivas  som  en  uppbyggnad  av  flera  processer  där  output  från  en 
process  utgör  input  till  nästkommande.  Processer  kan  klassificeras  på  olika  sätt  och 
kärnprocesser,  stödprocesser  och  ledningsprocesser  skiljs  åt.  Då  detta  examensarbete 
fokuserar  på  kärnprocesser  kommer  de  övriga  klasserna  inte  att  djupare  behandlas.  De 
involverar  ofta  flera  olika  avdelningar  eller  organisationer,  vilket  kan  försvåra  arbetet. 
Dessa processer påverkar och påverkas av hur logistiken bedrivs.   

5.1.1. Logistiska målkonflikter 
Syftet  med  ett  logistiksystem  är  att  skapa  effektivitet  utifrån  uppsatta  mål  och 
effektivitetsvariabler.  Det  som  är  effektivt  i  en  funktion  kan  dock  vara  det motsatta  i  en 
annan och det är därför viktigt att det finns en medvetenhet om dessa motsatsförhållanden. 
Exempelvis kan denna konflikt utgöras av viljan att erbjuda hög kundservice genom stora 
färdigvarulager,  vilket  i  sin  tur  medför  höga  kostnader  till  följd  av  lagring.  Detta  kräver 
prioritering mellan vilka effektivitetsvariabler som bör fokuseras på. Annars riskeras att de 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enskilda  effektivitetsvariablerna  optimeras  istället  för  att  skapa  den  totalt  sett  bästa 
effektiviteten. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Det råder också målkonflikter mellan företagets olika avdelningar. Orsaken till detta är att 
många företag fungerar som funktionella organisationer vilket innebär att varje avdelning 
optimerar sitt arbete och helhetan riskeras då att missgynnas. Detta synsätt bidrar lätt till 
suboptimering  vilket  innebär  att  varje  enskild  avdelning  optimeras  på  bekostnad  av 
företagets totala effektivitet. Det kan även medföra att de anställda främst fokuserar på sitt 
eget  arbete  och  strävar  efter  effektiv  resursanvändning  istället  för  ett  ökat  kundvärde, 
vilket är en av logistikens hörnstenar. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

5.2. Processindustrin 
Nationalencyklopedin  definierar  en  processindustri  som  en  verksamhet  som  präglas  av 
kontinuerlig  tillverkning  som  oftast  har  en  hög  automatiseringsgrad.  Logistikföreningen 
PLAN beskriver begreppet kontinuerlig tillverkning med en verksamhet som kännetecknas 
av kontinuerlig  tillverkning av samma produktslag och utgörs  främst av masstillverkning, 
linjetillverkning och processtillverkning. Produktionen sker alltid i en tillverkningslinje från 
råvara till slutprodukt. Denna typ av produktion används ofta för processtillverkning inom 
pappers‐  och  massaindustrin,  den  kemiska  industrin  samt  inom  stålindustrin.  (Bellgran 
&Säfsten,2005) 

Enligt  Hill  och  Hill  (2009)  präglas  denna  typ  av  tillverkning  av  ett  smalare  utbud  av 
standardprodukter  och  kundorder  vinns  huvudsakligen  genom  att  kunna  erbjuda  ett 
gynnsamt  pris.  På  en  priskänslig marknad medför  detta  att  fokus  ligger  på  att  skapa  en 
produktion  med  låga  tillverkningskostnader.  Detta  uppnås  bland  annat  genom  höga 
tillverkningsvolymer samt hög utnyttjandegrad av anläggningen.  

5.2.1. Överproduktion 
Begreppet överproduktion innebär att det produceras mer än vad som behövs för att uppnå 
en  korrekt  kvantitet  för  en  kundorder.  Det  leder  till  att  produkterna  behöver  ytterligare 
hantering  innan  de  kan  skickas  till  alternativ  slutkund.  Överproduktion  bidrar  till  extra 
materialförbrukning men även slöseri av pengar i form av kapitalbindning när produkterna 
ligger  i  mellanlagret.  Kapitalbindning  innebär  att  företagets  kapital  binds  i  exempelvis 
varulager  istället  för  en  alternativ  användning  som hade medfört  avkastning på  kapitalet 
(Jonsson & Mattsson, 2005). De överproducerade produkterna behöver lagras, sorteras och 
kräver en  stor mängd personal vid all denna hantering. Det  leder även  till  att det kan bli 
nödvändigt med extra operativ personal och extra kapacitet  i maskiner eftersom resurser 
används till att producera mer än vad som faktiskt behövs. Ledtiden förlängs vilket i sin tur 
leder till en försämrad flexibilitet och anpassning efter kundens behov. (Rother, 2004)   

5.3. Informationsutbyte mellan processer 
Detta examensarbete syftar bland annat till att förbättra och underlätta kommunikationen 
mellan  givna  processer  i  Hallsta  Pappersbruk.   Detta  för  att  skapa  förutsättningar  för  en 
effektivare  hantering  av  urläggen.  Av  denna  anledning  följer  en  djupare  inblick  i 
kommunikation och informationsutbyte ur ett teoretiskt perspektiv. 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5.3.1. Kommunikationens betydelse för en organisation 
Gadde  och Håkansson  (1998) menar  att  kommunikationens  roll  blir  allt  viktigare mellan 
olika aktiviteter i en organisation och är en förutsättning för effektivitet i hela kedjan. Både 
kommunikation och information är två viktiga faktorer för effektivitet i industriella nätverk. 
De  ovan  nämnda  författarna  identifierar  tre  roller  som  kommunikation  innehar; 
koordinerande, kunskapsuppbyggande och påverkande.  

Genom kommunikation kan aktiviteter i ett nätverk koordineras. Information om vad som 
händer före, samtidigt och efter en aktivitet är viktig för att kunna planera och genomföra 
denna aktivitet. Denna koordinering möjliggör att enskilda aktiviteter kan sammanfogas på 
ett effektivt sätt. Bättre koordinering och mer informationsutbyte kan även bidra till bättre 
utnyttjande av resurser och därav mindre överproduktion och kassationer. Detta tack vare 
snabbare och säkrare utbyte av information (koordinerande roll). Kompetens och kunskap 
har en avgörande roll  i nätverkets effektivitet. Det är viktigt att ha kunskap om resursers 
enskilda  egenskaper  och  kapacitet,  samt  hur  de  befintliga  resurserna  effektivt  kan 
kombineras  (kunskapsbyggande  roll).   De  ingående  aktörerna  i  ett  nätverk  påverkar  och 
påverkas av varandra. Genom anpassning mellan dessa aktörer skapas förutsättningar för 
ökad effektivitet i hela nätverket. Detta skapas genom kontinuerlig dialog mellan parterna 
(påverkande roll).  

5.3.2. Hantering av informationsutbyte och möjlighet till standardisering 
Ett  traditionellt  tillvägagångssätt  vid  överföring  av  information  är  via  personlig  kontakt. 
Dock förekommer så mycket informationsöverföring i en organisation att det skulle krävas 
för  mycket  resurser  för  att  enbart  använda  detta  kommunikationssätt.  
Informationsöverföring  ställer  olika  krav  på  kommunikationen  och  i  vissa  fall 
rekommenderas att hantera dessa via opersonliga kontaktformer för att frigöra resurserna. 
För  visst  informationsutbyte  som  ej  kräver  personlig  kontakt  är  det  därför  möjligt  att 
standardisera, vilket skapar förutsättningar för effektivitet. Det är då viktigt att identifiera 
vad  i  informationsutbytet  som  är  möjligt  att  standardisera  och  går  att  genomföra  utan 
personlig kontakt. Gadde och Håkansson (1998) konstaterar att vissa informationsutbyten 
inte  lämpar  sig  för  standardisering  och  detta  gäller  främst  åtgärder  som  är  kopplade  till 
kommunikationens  påverkande  roll.  Även  kommunikationens  kunskapsuppbyggande  roll 
är svår att standardisera och kräver i många fall personlig kontakt för att ny kunskap ska 
kunna växa fram och etableras. Största potentialen för standardisering finns inom området 
för  den  koordinerade  rollen  som  främst  använder  en  mängd  olika  IT‐lösningar.  Detta 
medför en ökad snabbhet och en ökad säkerhet vid överföring av information. Dock kan en 
etablering av dessa tekniska system medföra höga kostnader och företaget bör därför noga 
utvärdera dess potentiella fördelar.    

5.4. Lean Production 
Enligt Larsson (2008) är Lean en filosofi som utgår från att se kundens behov och strävar 
efter att genomföra arbetet så resurseffektivt som möjligt. Genom att arbeta smartare och 
bestämma  sig  för  ett  ordnat  och  genomtänkt  sätt  att  driva  verksamheten  kan  detta 
uppfyllas. Lean Production handlar till stor del av att ta bort spill och slöseri. Aktiviteterna 
inom verksamheten delas upp i värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter och de 
aktiviteter  som  är  icke  värdeskapande  är  spill  och  slöseri,  då  de  inte  bidrar  till  ett  ökat 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värde  av  produkten.   Dessa  icke  värdeskapande  aktiviteter  ska  elimineras  i  så  stor 
utsträckning som möjligt. Välimaa och Johansson (2006) delar upp slöseri i åtta olika typer 
och beskriver dessa enligt följande:  

Överproduktion:    Att producera mer än vad kunden efterfrågar. 

Väntan:      Den tid då produkten inte förflyttas eller förädlas.   

Transporter:  Produktens  värde  ökar  inte  då  den  genomgår  onödiga 
transporter mellan processerna. 

Överbearbetning:  Processerna ska vara väl planerande, inte innehålla flaskhalsar 
eller onödiga kontroller. 

Mellanlager:  Kapitalbindningen ökar då produkterna lagras. Lagret tar även 
upp stor yta och förhindrar produkters flöde. 

Förflyttningar:  Struktur  och  ordning  på  arbetsplatsen  leder  till  att  slöseri  i 
form av ergonomiskt relaterade förflyttningar kan reduceras.   

Felaktiga produkter:  Defekter  gällande  produktens  kvalitet  leder  till  ytterligare 
behandling och stora kostnader.  

Outnyttjad kreativitet:   Uppstår  då  personalens  kompetens  inte  tas  tillvara  på  bästa 
sätt. 

Det finns flertalet metoder som ett företag kan använda sig av för att implementera Lean i 
verksamheten. Med hjälp av dessa verktyg går det bland annat att standardisera och stärka 
processer  vilket  kan  leda  till  förbättringar  på  upplevda  problem.  Det  gäller  att  se  vilka 
områden som har störst förbättringspotential, där stor effekt kan uppnås genom att införa 
valda åtgärder. En metod är 5S som vi valt att presentera djupare. (Larsson, 2008)  

5.4.1. 5S 
Välimaa och Johansson (2006) beskriver detta verktyg som en steg‐för‐steg metod som kan 
hjälpa  verksamheten  att  upprätthålla  ordning  och  reda  på  arbetsplatsen.  För  att  5S  ska 
kunna  upprätthållas  behövs  disciplin  och  personalen  behöver  känna  sig  motiverade  och 
engagerade inför deras arbetsuppgifter. Verktyget kan hjälpa till att reducera administrativt 
spill och slöseri.  

5S står för Sortera, Strukturera, Systematisk städa, Standardisera och Självdisciplin. I detta 
examensarbete är det främst steg fyra som fokuseras på.  

‐       Steg 1. Sortera, skilj ut och ta bort allt onödigt.  

Välj  ut  det  område  där  5S  ska  införas  och  studera  de  aktuella  arbetsuppgifterna  och 
arbetsrutinerna.  Gör en inventering av utrustning och material och släng det som inte 
kommer att användas. 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‐       Steg 2. Strukturera, arrangera det som finns kvar så att det är enkelt att hitta  

Genom  att  placera  bland  annat  material  i  närheten  av  var  det  ska  användas  skapas 
bättre ordning.  

‐       Steg 3. Städa, håll arbetsplatsen ren och snygg  

Utför  en  städning  av  arbetsplatsen  och  skapa  ansvarslistor  för  att  det  ska  hållas  i 
framtiden. Allt ska vara klart för användning och fungera, detta för att förhindra bland 
annat produktionsstopp. 

‐       Steg 4. Standardisera 

Rutiner vid en arbetsstation bör skrivas ner för att personalen ska kunna använda sig av 
dem  och  förbättra  dem  vid  behov.  Ett  standardiserat  arbetssätt  underlättar  när 
förbättringar genomförs då standarden kan jämföras med den tidigare. 

‐ Steg 5. Självdisciplin 
För  att  hålla  den  nivå  som  bestämts  är  det  viktigt  att  låta  5S  vara  en  del  av  det  dagliga 
arbetet. 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6. NULÄGESANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Detta  examensarbete  fokuserar  på  att  skapa  förutsättningar  för  personal  i  rullmaskin  att 
bättre  kunna  förutse  om  urlägg  blir  omrullade  till  samma  order  samt  att  ta  reda  på  när 
direkta urlägg från rullmaskin bör prioriteras högre än omrullningsplan. Det är personalen i 
rullmaskin  som  ansvarar  för  att  producera  rätt  kvantitet  i  enlighet  med  kundorden.  Ett 
dilemma idag är att personal  i rullmaskinerna ibland producerar extra rullar istället  för att 
kontakta personal i omrullningsmaskinerna för att se om de har tid att justera deras urlägg. 
För  att  effektivisera  arbetet  hos  de  ovan  nämnda  maskinerna  har  vi  nedan  sammanställt 
dagens  arbetssätt,  upplevde  problem  och  ger  förslag  på  alternativa  lösningar.  Detta  har 
utarbetats  med  grund  i  synpunkter  och  åsikter  från  den  operativa  personalen, 
produktionsplanerarna samt övriga beröra parter.  

Vi har delat in dagens arbete i nedanstående fyra steg, dessa visas i Figur 8 nedan. 

1. Bedömning i RM  
2. Kommunikationsutbyte mellan RM och ORM  
3. Bedömning i ORM  
4. Återkoppling till RM  
 

 

Figur 8: Utvecklat arbetssätt 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6.1. Bedömning i RM 
För  att  arbetet  kring  urlägg  från  rullmaskin  ska  fungera  bättre  krävs  att  den  operativa 
personalen  har  god  kunskap  gällande  hur  direkta  urlägg  bör  hanteras.  En  bedömning  av 
vilka  defekter  på  urläggen  som  är  möjliga  att  rulla  om  till  samma  order  krävs  för 
rullmaskinens vidare arbete. Genom att arbeta  fram en sammanställning av defekter som 
den operativa personalen kan använda som beslutsunderlag vid hantering av urlägg skapas 
bättre  förutsättningar  för  ett  standardiserat  arbetssätt.  Det  skapar  möjligheter  till  en 
lönsammare hantering av urläggen. Sammanställningen kan ge svar på om urlägget med en 
specifik  defekt  kan  rullas  om  till  en  prima  rulle  eller  om  defekten  på  rullen  inte  går  att 
åtgärda.  I vissa  fall måste beslut  tas om att producera ett extra set  för att komplettera en 
kundorder.  Sammanställningen  bör  återfinnas  i  ett  nytt  internt  IT‐stöd,  vilket  hjälper 
personalen att se information kring de olika defekterna.  

Nedan beskrivs de olika stegen för bedömning av rullarna i rullmaskinerna:  

• Fastställande av defekt 

Det  finns ett  flertal potentiella defekter som urläggen kan ha och vissa av dessa kan vara 
svåra att fastställa. I dagsläget görs en manuell bedömning av defekten genom granskning 
av rullen. Åsikter har framkommit från den operativa personalen att det ibland är svårt att 
bedöma  vilken  defekt  urlägget  har.  Bedömningen  av  dessa  kan  dock  vara  svåra  att 
standardisera och varierar  från  fall  till  fall. Den operativa personalen  i  rullmaskin gav ett 
önskemål kring att ha en lathund med bilder på respektive defekt, detta för att underlätta 
beslutet. 
 
Då defekten är  fastställd  tilldelas urlägget en orsakskod som betecknar vilken defekt den 
har. Det registreras i det interna IT‐stödet RUSH för att underlätta vidare hantering. 

• Defekter som tekniskt sett går att rulla om 

I dagsläget används ett flertal orsakskoder vid bedömning av urlägg och dessa koder 
beskriver vilken defekt rullen har. Denna bedömning är i vissa fall mycket individuell och 
grundas på individens kompetens och erfarenhet. Genom att ta tillvara på teknisk 
kompetens från omrullningsmaskinernas personal och driftsingenjörer rekommenderas att 
sammanställa en lista med de defekter som kan hanteras och rullas om till samma order. 
Denna sammanställning ger i ett tidigt stadium information angående möjligheten att rulla 
om urlägget till en prima rulle. Kopplingen mellan orsakskoden och möjlig omrullning bör 
medföra bättre förutsättningar för att bedömningen blir mer standardiserad än i dagsläget. 
 
Denna sammanställning av möjliga defekter som går att rulla om till samma order bör 
finnas tillgängligt i det interna IT‐stödet för att underlätta användningen av det, se Tabell 2 
för denna sammanställning. Den har sammanställts i samarbete med Håkan Eriksson som 
är driftingenjör på Hallsta Pappersbruk. 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Tabell 2: Defekter som går att rulla om till samma order 

Orsakskod  Defekt 
101  Hylsförskjutning 
102  Bränd hylsa 
106  Spräckt 
107  Löspapper 
111  Kupig/ Skriden 
112  Fel i gavel 
113  Orund rulle 
115  Rynk i skarv 
124  Oskarvat helt sett 
125  Kontroll repmarkering 
129  Kontroll RM‐revorm, meddela EMB 
134  Hål 
150  Enskild rulle lappad 

 
Bedömningen  gällande  vilken  defekt  rullen  har  skiljer  sig  mellan  individer  och  det  kan 
därför  ibland  krävas  att  en  kontroll  av  rullen  genomförs  av  omrullningspersonalen,  när 
rullen  kommer  till  omrullningen.  Felbedömningar  av  detta  slag  är  oftast  inte  ett  stort 
problem  men  genom  att  arbeta  fram  en  sammanställning  med  information  kring  vilka 
defekter som går att rulla om till samma order bör detta minskas ytterligare.  
 
• Sannolikhet att defekterna går att rulla om 

Bedömningen  angående  om  urlägget  går  att  rulla  om  till  samma  order  påverkas  av  fler 
parametrar  än  den  fastställda  defekten.  Beslutet  påverkas  även  av  sannolikheten  att 
defekten går att rulla om. Exempelvis kan omfattningen på en defekt vara olika stor och det 
kan  i  sin  tur  leda  till  att  rullen  i vissa  fall går att  rulla om och  i andra  fall måste urlägget 
kasseras.  När  defektens  sannolikhet  är  låg  bör  kontakt  tas med  omrullningen,  för  vidare 
hantering.  

Sannolikheten  kring  en  defekts  omrullningsbarhet  går  att  finna  i  sammanställningen  där 
det beskrivs vilka defekter som går att  rulla om till  samma order. Denna  information bör 
finnas tillgänglig i det nya IT‐stödet. 

• Kassera urlägg som ej går att rulla om 

Urlägg  med  vissa  defekter  går  tekniskt  sett  att  rulla  om  men  beroende  på  defektens 
omfattning är omrullning  i  specifika  fall  inte möjligt. Det kan exempelvis gälla hål  som är 
utspridda över stora ytor av rullen eller inte har en bestämd position, vilket gör att den inte 
kan  åtgärdas.  Genom  att  skicka  dessa  urlägg  vidare  till  omrullningen  krävs  ytterligare 
arbete och resurser för att konstatera att detta urlägg inte går att rulla om och därav måste 
kasseras. 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Personalen  i  rullmaskinerna  har  i  de  flesta  fall  tillräckligt  mycket  kunskap  för  att  själva 
avgöra  om  urlägget  har  för  omfattande  defekt  eller  bristfällig  information  om  defekten, 
vilket leder till att rullen måste kasseras. I dagsläget händer det att flertalet urlägg skickas 
till  en  omrullningsmaskin  trots  uppenbara  defekter  som  inte  kan  hanteras,  detta  måste 
upphöra. Även produktionsplanerarna belyser vikten av att dessa rullar redan bör klassas 
som  utskott  av  rullmaskinens  personal.  Genom  att  personalen  i  rullmaskinerna  tar  rätt 
beslut angående defekten sparas administrativ  tid  för den berörda personalen och denna 
tid kan bättre användas till det löpande arbetet i omrullningsmaskinen.  

6.2. Kommunikationsutbyte mellan RM och ORM 
När personalen i rullmaskinen har fastställt att urlägget teoretiskt går att rulla om kan de 
komma att kontakta omrullningen för vidare diskussion kring praktisk hantering av denna 
omrullning. För att hanteringen av direkta urlägg ska ske effektivare än i dagsläget behöver 
personal i rullmaskinen skicka information om urlägget innan vidare hantering avgörs. 

• Informationsutbyte  

För  att  omrullningen  ska  kunna  avgöra  om urlägget  bör hanteras direkt  krävs  att  de har 
tillräcklig information kring detta.  Information som behövs för att omrullningen ska kunna 
göra en bedömning av om urlägget kan rullas om direkt är följande: 

‐ Hur brådskande det är att få tillbaka prima rullar 

Det är viktigt  att  slutkundens order  inte blir  försenad och att produktion av ett  extra  set 
förhindras i största möjliga mån. Därför är det viktigt att personal i rullmaskinen meddelar 
hur snabbt de behöver få tillbaka prima rullar för att komplettera sin kundorder, detta tas 
med  hänsyn  till  orderns  leveransdatum.  Det  är  i  slutändan  rullmaskinens  ansvar  att 
producera en komplett order till kunden. 
 
För att kunna göra en god bedömning av tiden det  tar att hantera urlägget krävs  följande 
information:  
 
‐ Antal rullar som kräver omrullning för att uppnå korrekt kvantitet  

Ibland kan urlägget innehålla fler rullar än vad som saknas för att komplettera en order och 
här bör det tydliggöras det exakta antalet rullar som ska rullas om.  

‐ Vilken orsakskod rullen har  

‐ Vilken justering som ska ske på rullen 

Informationen ovan lagras i streckkoden som skrivs ut och placeras på rullen innan 
personal i rullmaskinen skickar iväg den till omrullning. Personalen i omrullningen kan då 
genom IT‐stödet och streckkoden ta del av denna information. Då rullar med defekten hål 
hanteras från rullmaskin 11 används även ett separat papper som skickas med urlägget till 
omrullningen. Detta papper innehåller information om vilken order urlägget tillhör samt 
ungefärlig placering av hålen. 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• Kommunikationens form 

I  dagsläget  förekommer  inte  så mycket  kommunikation mellan personal  i  rullmaskin och 
omrullningsmaskin,  detta  varierar  dock  mellan  olika  skiftlag  och  individer.  I  de  fall  där 
kommunikation förekommer sker den via personliga möten eller via telefon.  

Kommunikationen  och  samarbetet  mellan  personal  i  rullmaskin  och  omrullningsmaskin 
måste öka i framtiden för att flödet av rullar mellan de två maskinerna ska kunna fungera 
effektivare. Både operativ och planerande personal påpekar att det  finns brister  i  dagens 
kommunikation  och  att  den  bör  utvecklas  i  framtiden.  Här  finns  god  potential  till 
förbättring  som gynnar alla parter. Det  finns  individer  som redan  i dagsläget  tar hjälp av 
kommunikation och därmed kan planera sitt arbete bättre, men detta kan utvecklas. 

Kommunikation mellan de två processerna kan också komma att ske med hjälp av ett nytt 
IT‐stöd som ska introduceras våren 2011. Personlig kontakt kan däremot inte helt ersättas 
av ett IT‐stöd, men kan underlätta det dagliga arbetet samt överföring av information. Mer 
om detta går att läsa i Potential med ett nytt ITstöd, kapitel 8. 

6.3. Bedömning i ORM 
För  att  underlätta  arbetet  för  personalen  i  omrullningen  vid  avgörandet  om  de  direkta 
urläggen  bör  prioriteras  högre  än  omrullningsplan  krävs  att  information  om  berörd 
kundorder  finns  att  tillgå.  Detta  ligger  sedan  till  grund  för  kommande  beslut  kring 
prioriteringen mellan urlägg och omrullningsplan.   

• Prioritering av direkta urlägg 

Rullarna  blir  omrullade  och  inplanerade  på  omrullningsplan  av  varierande  orsaker.  De 
vanligaste orsakerna är att  justera defekter, hantera överproducerade  rullar, komplettera 
underproducerade order eller genomföra kvalitetskontroller. En del körorder som ligger på 
omrullningsplan  är  inte brådskande och det  finns därför utrymme  för  att  istället  hantera 
direkta urlägg, dock  framgår detta  inte  i dagsläget på omrullningsplan. Det är exempelvis 
mer brådskande att hantera en rulle som ska komplettera en underproducerad order än att 
hantera en rulle som ska lagras i väntan på alternativ användning.  
 
Produktionsplanerarna  efterfrågar  bättre  möjligheter  till  att  kunna  prioritera  inlagda 
körorder på omrullningsplan och tror att en sådan funktion skulle gynna arbetet. Idag finns 
det  ingen prioriteringsordning och det medför att en order som har högre prioritet än de 
andra som ska vara färdiga samma datum kan hamna långt ner på listan och riskeras att ej 
hinnas  med.  Omrullningspersonalen  blir  upplyst  om  dessa  prioriterade  order  genom 
kommentarer  som  går  att  registrera  i  RUSH  eller  genom  telefonkontakt  med 
produktionsplaneringen. 

Prioriteringen  i  praktiken  skulle  kunna  ske  genom  att  addera  en  kolumn  i  dagens 
omrullningsplan  där  produktionsplanerarna  kan  registrera  vilken  prioriteringsgrad 
körorder har. De kan exempelvis få numreringarna 1, 2 och 3, där en 1:a tilldelas körorder 
av  högsta  prioritet.  Risken  finns  att  körorder  av  lägre  prioritet  ej  hanteras.  Detta  kan 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avhjälpas med att dessa körorder efter en given tidsperiod automatiskt uppgraderas till en 
högre  prioriteringsgrad.  Prioriteringsfunktionen  medför  bättre  insikt  i  om  det  finns 
möjlighet  att  prioritera  direkta  urlägg  som  ska  rullas  om  till  samma  order.  Personalen  i 
omrullningen får möjlighet att effektivare kunna utnyttja sin tid och kan ta hand om direkta 
urlägg  frekventare  än  i  dagsläget.  Ett  alternativ  till  prioriteringen  kan  vara  att 
produktionsplanerarna  manuellt  kan  bestämma  ordningen  på  inplanerade  order  på 
omrullningsplan genom en ”drag‐ och drop‐ funktion”.  
 
• När kan ORMplan frångås  

Vid hantering av direkta urlägg är det av stor vikt att dessa inte får störa hanteringen av de 
prioriterade  rullarna  som  produktionsplanerarna  har  registrerat  på  omrullningsplan. 
Personal  i  omrullningen behöver  själva kunna  ta beslut  kring hur hanteringen av direkta 
urlägg kan ske, detta med hjälp av prioriteringsgraden av de order som är registrerade på 
omrullningsplan. De order som är inplanerade på omrullningsplan med prioriteringsgrad 1 
ska hanteras  före direkta urlägg  för att  inte  riskera  förseningar  i utleverans. Nedan  följer 
två alternativ som underlättar besluten kring om när omrullningsplan kan frångås: 
 
Alternativ: Tidsschema i ett nytt ITstöd  
Genom  att  visualisera  varje  order  av  prioriteringsgrad  1  från  omrullningsplan  i  ett 
tidsschema skulle det vara möjligt att utläsa om det  finns  ledig  tid  för att hantera direkta 
urlägg,  se  Figur  9.  Det  bör  även  finnas möjlighet  att  visa  prioriteringsgraderna  2  och  3  i 
detta tidsschema, men dessa påverkar ej beslutet angående hantering av direkta urlägg. 

Tidsschemat  kan  fungera  genom  att  information  kring  varje  order  läggs  in.  Lämplig 
information kan vara följande:  

 Vilken prioriteringsgrad ordern har  

 När ordern senast måste börja hanteras.  

Detta  baseras  på  tiden  det  tar  för  ordern  att  rullas  om  samt  när  produktionsplanerarna 
registrerat att ordern senast måste vara färdig. Hanteringstiden för omrullning beräknas i 
genomsnitt  till  1  timme/  rulle  (inkl  omställnings‐  och  operationstid)  och  detta  gör  det 
möjligt att avgöra om den lediga tidsluckan i schemat är tillräckligt stor. Är det flera olika 
order  som  ska  hanteras  som  direkta  urlägg  kan  de  delas  upp  mellan  de  två 
omrullningsmaskinerna. Det är däremot bra om rullar  inom samma order hanteras av en 
omrullningsmaskin  för  att  minska  omställningstiderna.  Innehåller  ordern  mycket  stora 
kvantiteter kan det dock vara lönsamt att dela upp dem mellan omrullningsmaskinerna för 
att finna ledig kapacitet för hanteringen. 
 
Då alla order har en  tilldelad prioriteringsgrad hoppas vi  att detta  tidsschema kan hjälpa 
personalen  i  omrullningen att  få  en bättre överblick över vilka order  som är  inplanerade 
och när de behöver påbörjas. Detta för att få en tydlig bild över när utrymme för att hantera 
direkta  urlägg  finns. I  Figur  9  nedan  visas  ett  förslag  över  hur  tidsschemat  kan  se  ut  i 
praktiken. 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Figur 9: Tidsschema 

 
Alternativ: Tidsfunktion i ett nytt ITstöd  
Med ett nytt IT‐stöd finns potential att utarbeta en funktion som kan beräkna hur hantering 
av  direkta  urlägg  skulle  påverka  det  övriga  arbetet  med  omrullningsplan.  Genom  att 
registrera  den  genomsnittliga  hanteringstiden  för  en  specifik  defekt  i  en  databas  kan 
tidsåtgången för ett givet urlägg automatiskt beräknas. Då en potentiell omrullning läggs in 
i systemet ges klartecken på om tillräckligt mycket tid finns för denna hantering samt hur 
det övriga arbetet eventuellt skulle påverkas. Påverkas de order som är högst prioriterade 
av detta urlägg nekas hanteringen och beslutet skickas tillbaka till rullmaskin.  

• Registrering av urlägg på ORMplan 

När  personalen  i  omrullningsmaskinen  har  tagit  beslutet  att  de  har  tid  att  prioritera 
urlägget  bör  det  omgående  läggas  in  på  omrullningsplan.  Detta  bör  göras  av 
omrullningspersonalen  själva  och  inte  som  i  dagsläget  att  det  endast  är 
produktionsplanerarna som kan lägga in körorder på omrullningsplan.  Det medför idag att 
urläggen kan ligga länge i mellanlagret innan de registreras, detta gäller främst kvällar och 
helger då planeringspersonalen inte arbetar. Önskvärt hade varit att cirkulationen av rullar 
som väntar på att  läggas  in på omrullningsplan ökar  för att minska andelen extra set och 
överproducerade rullar.     

• Hantering av rullar i mellanlagret 

Idag  finns  det  markerade  linjer  på  golvytan  vid  omrullningsmaskinerna  som  visar  var 
rullarna ska placeras. Följden av att de idag inte följs blir att rullarna hamnar i oordning i 
mellanlagret och det  försvårar arbetet med att  ta  fram den  rulle  som ska hanteras. Detta 
kan  i  sig  leda  till  att  rullarna  måste  hanteras  med  truck  och  varje  gång  detta  sker  så 
försämras dess rullbarhet, därför bör detta minskas i största möjliga mån. 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Dagens  linjer måste  börja  följas  då  det  även  uppstår  förvirring  kring  vilka  rullar  som  är 
urlägg och vilka som är utskott. Ett förslag som har kommit fram är att mellanlagret skulle 
kunna delas in i ytterligare linjer där det skiljs på rullar som kommer från 11:ans respektive 
12:ans rullmaskin. Alternativt att det tilldelas en yta där direkta urlägg placeras. Detta för 
att  enklare  veta  var  rullarna  ska  placeras  och  lättare  kunna  hitta  de man  söker.  Brist  på 
ordning i mellanlagret leder det till att personalen hanterar de rullar som ligger ytterst på 
denna yta  istället  för att  ta de rullar som ska prioriteras  i enlighet med  färdigdatumet på 
omrullningsplan.    

Ett annat förslag från den operativa personalen är att det borde finnas mer eftertanke kring 
var  rullmaskinerna  skickar  sina  rullar.  De  två  omrullningsmaskinerna  har  olika 
begränsningar  på  bland  annat  bredd  på  rullar  som  de  kan  hantera.  Genom  att  från 
rullmaskinens håll ta hänsyn till dem när rullarna skickas iväg anpassas rullens egenskaper 
till maskinens begränsningar och arbetet  kring omrullningsmaskinerna kan effektiviseras 
ytterligare.   

• Kommunikation mellan omrullningsmaskinerna 

De två omrullningsmaskinerna har en gemensam omrullningsplan som de ska följa, därför 
är det mycket viktigt att de kommunicerar med varandra för att förhindra oklarheter kring 
bland  annat  vilken  maskin  som  hanterar  vilken  order.  I  dagsläget  sker  denna 
kommunikation  främst via  telefon och beslut  tas om vilken maskin som ska hantera vilka 
order och vilka  rullar  som ska beställas upp  från  lagret.  Ett  önskemål  från den operativa 
personalen är att de på omrullningsplan kan avläsa vilka körorder som är aktiva. Detta för 
att minska risken för att båda maskinerna hanterar samma körorder.  

Vid  en  framtida  hantering  av  direkta  urlägg  kan  denna  kommunikation  få  en  ökad 
betydelse. Det blir då extra viktigt att det  finns ett gott samarbete mellan maskinerna där 
man ser över de högst prioriterade rullarna och att de hanteras i tid.  

6.4.            Återkoppling till RM 
För  att  hanteringen  av  direkta  urlägg  ska  kunna  fungera  effektivt  behöver  personalen  i 
omrullningen kunna ta ett snabbt beslut kring när en order kan rullas om och rapportera 
tillbaka detta till rullmaskinen.  

• Information från ORM till RM  

Det  är  som vi  nämnt  ovan mycket  viktigt  att  information  kring  beslutet  om urlägget  kan 
hanteras direkt eller  inte, går  tillbaka  till  rullmaskinen så snabbt som möjligt. Tar det  för 
lång  tid  att  ta  beslutet  kring möjligheten  till  omrullning  kan  personal  i  rullmaskinen  bli 
tvungna att producera ett extra set  för att  förhindra försenad leverans till slutkund. Detta 
medför  en  ökad  tillverkningskostnad  som  hade  kunnat  förhindrats  genom  effektivare 
arbete mellan rullmaskin och omrullningsmaskin. Genom att införa ”Tidsfunktionen” som vi 
nämnt ovan kan detta också förhindras då personalen i rullmaskinen får ett snabbt beslut 
tillbaka angående hantering av det direkta urlägget. 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Bristande  samarbete  mellan  personal  i  rullmaskin  och  omrullningsmaskin  leder  till  att 
rullar  som  har  ersatts  av  ett  extra  producerat  set  ligger  kvar  i  mellanlagret  och  måste 
hanteras av produktionsplaneringen, vilket kräver onödiga resurser.  

Om den operativa personalen i rullmaskinen får information om att de måste producera ett 
extra set tidigt har de mer tid på sig att komplettare kundorden. Tiden det tar att producera 
ett  extra  set  är  varierande  och  beror  till  stor  del  av  vilken  kvalitet  som  för  stunden 
produceras i pappersmaskinen. 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7. ARBETSBESKRIVNING 
Nedan  följer en  rekommenderad arbetsbeskrivning  för hantering av direkta urlägg  som ska 
rullas om till samma order. Arbetsbeskrivningen kan delas in i fyra olika steg, samma som vi 
använt oss av i kapitel 6,Nulägesanalys och förbättringsförslag. Här nedan har de olika stegen 
delats in i olika nivåer och beslutspunkter som bör följas för att uppnå ett mer standardiserat 
arbetssätt än i dagsläget.  

Bedömning i RM 

Steg 1:  Personalen  i  RM  fastställer  rullens  defekt  som  antingen  leder  till  att  den 
hanteras i omrullningsmaskinen eller klassas som utskott. Bedömningen om 
defekten tekniskt sett går att hantera i omrullningsmaskinen och rulla om till 
samma order sker med hjälp av den framtagna sammanställningen som visar 
vilka defekter som går att rulla om till samma order. Denna sammanställning 
går att återfinna i det interna IT‐stödet. 

Personalen i RM tar beslut om vidare hantering av urlägget.  

Steg 2:  Personalen i RM registrerar urlägget i RUSH och anger vilken orsakskod den 
har. En streckkod skrivs ut och placeras på rullens hylsa.  

‐ Om urlägget kan rullas om till samma order, gå vidare till steg 3.  

‐ Om urlägget  inte kan rullas om till samma order men kan användas till att 
exempelvis komplettera en underproducerad order ska RM skicka rullen till 
ORM  för  vidare  hantering.  Rullen  placeras  på  en  förutbestämd  plats  i 
mellanlagret. 

Steg 3:  Ser över sannolikheten att defekten går att rulla om, det går att återfinna i IT‐
stödet.  Är  sannolikheten  låg  diskuteras  vidare  hantering  med  personalen  i 
ORM. Om  sannolikheten  är  hög  sker  ett  informationsutbyte mellan  RM  och 
ORM  för  att  se  om  ORM  har  lediga  resurser  till  att  hantera  det  direkta 
urlägget.   

Kommunikationsutbyte mellan RM och ORM 

Steg 4:  Personal  i  RM  kontaktar  ORM  angående  vad  omrullningen  gäller  och  ger 
information  om  hur  brådskande  hanteringen  är.  Kommunikation  sker  via 
telefon eller personlig kontakt genom att personalen i RM går över till ORM. 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Steg 5:  Personal  i  ORM  läser  in  streckkoden  och  studerar  vad  omrullningen  gäller. 
Information som då studeras är:  

 Antal rullar som kräver omrullning 

Ibland  kan  urlägget  innehålla  fler  rullar  än  vad  som  saknas  för  att 
komplettera  en  order  och  här  bör  det  tydliggöras  det  exakta  antalet  rullar 
som krävs för att uppnå korrekt kvantitet för ordern.   
 
 Vilken orsakskod respektive rulle har 

 Vilken justering som ska ske 

Bedömning i ORM 

Steg 6:  Personalen i ORM tar beslut om ledig kapacitet finns för hantering av direkta 
urlägg. Det sker genom något av nedanstående alternativ. 

 
Alternativ: Dagsläget 
För  detta  alternativ  används  dagens  IT‐stöd  utan  tillgång  till  utökade 
funktioner. För att ta beslutet kan personalen i ORM studera ORM‐plan och se 
hur många rullar som behöver vara färdiga under dygnet. Då varje rulle tar ca 
1 timme att hantera kan beslut tas om det finns ledig kapacitet för hantering 
av  det  direkt  urlägget.  En  bedömning  av  sådant  slag  kan  bli  mycket 
individuell och därför föreslår vi att införa någon av de nya funktionerna som 
vi beskriver nedan. 
 
Alternativ: Tidsschema i ett nytt ITstöd 

För  detta  alternativ  används  en  ny  funktion  i  IT‐stödet  som  visualiserar 
antalet körorder med prioriteringsgrad 1.  
 
‐  En  kontroll  görs  av  hur  många  körorder  på  ORM‐plan  som  har  prio  1 
‐  Tidsschemat  studeras  för  att  tydligt  kunna  avgöra  om  det  finns  ledig  tid. 
Genom att räkna med att varje rulle tar i genomsnitt 1 timme att hantera kan 
personalen  i  ORM beräkna  när  omrullningen måste  påbörjas  för  att  hinnas 
med i tidsluckan mellan körorder med prio‐1. 
‐ Är det flera körorder som ska hanteras som direkta urlägg kan de delas upp 
mellan  de  två  omrullningsmaskinerna.  Det  är  däremot  bra  om  rullar  inom 
samma  order  hanteras  av  en  omrullningsmaskin  då  det  kräver  en  del 
maskininställningar. 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Alternativ: Tidsfunktion i ett nytt ITstöd 

För detta alternativ används en ny funktion i  IT‐stödet som automatiskt ger 
godkännande om ledig kapacitet finns för hantering av direkta urlägg.  
 
‐ Personalen i ORM lägger in information om potentiell omrullning i systemet 
som  ger  klartecken  om  det  finns  ledig  kapacitet  att  hantera  urlägget.  
‐  Påverkas  de  order  som  är  högst  prioriterade  av  detta  urlägg  nekas 
hanteringen,  dvs.   information  skickas  till  rullmaskinen  om  att  de  istället 
måste producera extra set för att komplettera kundordern. 
 

Återkoppling till RM 

Steg 7:  När  beslutet  har  tagits  kring  möjligheten  att  hantera  det  direkta  urlägget 
behöver  informationen omgående gå  tillbaka  till RM. Det  är  av  stor  vikt  att 
detta sker omgående.  

‐ Om ORM:s beslut  är  att  de  kan  ta  emot urlägget  kör RM över  rullarna  till 
ORM och placerar dem på given plats för urlägg som kan hanteras direkt.  

‐ Om direkt omrullning nekas kör RM bort rullen till ORM och placerar rullen 
på given plats i mellanlagret. 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8. POTENTIAL MED ETT NYTT IT‐STÖD 
I  dagsläget  används  det  interna  ITstödet  RUSH  i  både  rullmaskin  och  omrullningsmaskin. 
Detta  ITstöd ska under år 2011 ersättas med  funktioner som till  stor del har utarbetats på 
Holmen  Papers  Pappersbruk  i  Madrid.  Nedan  följer  ett  antal  tankar  och  idéer  på  nya 
funktioner som har arbetats fram utifrån intervjuer med den operativa personalen och övriga 
berörda parter.  

Vi hoppas på att dessa kan komma att förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. Nedan 
presenteras  även  funktioner  som  har  tagits  fram  på  Holmens  Pappersbruk  i Madrid  och 
som  kan  komma  att  införas  på  Hallsta  Pappersbruk.  Dessa  har  vi  tagit  del  av  genom 
endiskussionmed  Lennart  Brogren  och  Carl‐  Fredrik  Hammarqvist  som  arbetar  på  IT‐
avdelningen  och  är  med  och  utvecklar  det  nya  IT‐stödet  som  ska  införas  på  Hallsta 
Pappersbruk. 

8.1. Fördelning mellan omrullningsmaskinerna 
I  dagsläget  finns  ingen  tydlig  information  kring  vilken  omrullningsmaskin  som  hanterar 
vilken order, vilket ibland leder till dubbelarbete. Det skulle kunna åtgärdas genom att visa 
vilken order som är aktiv på omrullningsplan.    
 
När omrullningsplan planeras  läggs körorder  in men det  finns  ingen  fördelning av vilken 
omrullningsmaskin som ska hantera vilken order. Ett förslag är att produktionsplaneringen 
redan  i  planeringsfasen  tilldelar  specifika  körorder  en  given  omrullningsmaskin.  Detta 
skulle främst gälla för de order med egenskaper som främst bör hanteras i en given maskin. 
Då  de  två  omrullningsmaskinerna  har  olika  begränsningar  och  kan  utnyttja  sin  kapacitet 
bäst under olika förhållanden skulle detta medföra potential till effektivare utnyttjande av 
befintlig  kapacitet.  Då  det  exempelvis  krävs  låga  hastigheter  för  att  kunna  skära  rullar  i 
ORM 12 rekommenderas att ORM 3 hanterar dessa rullar. Övergripande teknisk kompetens 
kan förmedlas till produktionsplanerarna så att de i ett tidigt skede kan ta beslut av denna 
karaktär.  Det  krävs  att  en  ny  kolumn  infogas  i omrullningsplan  som  tydligt  visar  vilken 
omrullningsmaskin  som  ska  hantera  respektive  körorder.  Ovanstående  resonemang  har 
framkommit genom diskussion med personal  i omrullningsmaskinerna samt driftingenjör 
Håkan Eriksson. 
 

8.2. Kapacitetsgräns på omrullningsplan 
I  dagsläget  kan  produktionsplanerarna  teoretiskt  sett  lägga  in  fler  körorder  på 
omrullningsplan  än  vad  det  finns  kapacitet  för  i  maskinerna.  Det  medför  att 
kapacitetsbegränsningarna för vissa dagar överstigs och resultatet blir att alla inplanerade 
körorder för dagen inte hinner hanteras.  
 
En funktion som automatiskt meddelar då kapaciteten i omrullningsmaskinerna överskrids 
kan förhindra detta. Det bör även medföra att viktiga order verkligen prioriteras och läggs 
in på omrullningsplan. Detta möjliggör på sikt ett bättre utnyttjande av befintlig kapacitet. 
 
Genom  gransknig  av  rapporter  och  statistik  över  utnyttjandegraden  av  de  två 
omrullningsmaskinerna har det framkommit att dessa ibland står stilla med motiveringen 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”Brist på omrullning”. Under detta års första fem månader har maskinerna stått stilla i totalt 
64,2 timmar. En del av dessa stopp har varit flera timmar långa, speciellt på ORM 3. Detta i 
kombination med att de  två omrullningsmaskinerna  stundvis är  flaskhalsar och ej hinner 
hantera alla urlägg tycker vi tyder på att det finns potential för ett jämnare utnyttjande av 
dessa maskiner. Med en jämnare utnyttjandegrad av maskinerna kan man komma att hinna 
med  en  ökad  hantering  av  urlägg  från  rullmaskin  vilket  skulle  medföra  en  ekonomisk 
besparing genom mindre andel överproducerat papper. 
 

8.3. Registrering av urlägg 
I  vår  förslagna  Arbetsbeskrivning(kapitel  7)  är  det  personalen  i  omrullningen  som  tar 
beslutet angående om de har  tid att rulla om urlägget eller  inte. En  funktion  i ett nytt  IT‐
stöd kan vara att personal i rullmaskin kan registrera en potentiell omrullning och skriva in 
väsentlig  information  om  urlägget.  Genom  att  lägga  in  den  informationen  i  IT‐stödet  vet 
systemet  hur  lång  tid  det  skulle  ta  att  rulla  om  och  en  förfrågan  kan  då  skickas  till 
tidsschemat som är kopplat till omrullningsplan. Ett automatiskt svar kan direkt gå tillbaka 
till  rullmaskinen så att de vet när de kan  få sina rullar omrullade. Detta automatiska svar 
kan  på  många  sätt  minska  andelen  extra  set  som  idag  produceras  på  grund  av  brist  i 
kommunikationen med omrullningen.  
 
I Madrid har de tagit fram en idé som innebär att personal i rullmaskin tilldelar urlägget en 
orsakskod,  vilken  sedan  automatiskt  ger  urlägget  en  prioriteringsgrad  1,  2  och  3.  Grad  1 
betyder  att  urlägget  rent  tekniskt  kan  rullas  om  till  samma  order.  Syftet  är  sedan  att 
urlägget ska läggas in på omrullningsplan automatiskt, men detta är  inte klart  i dagsläget. 
Problemet  ligger här  i  att prioritera dessa urlägg gentemot omrullningsplan. Det behöver 
finnas ett regelverk som visar var på omrullningsplan som urläggen ska placeras. De olika 
prioriteringsgraderna  tilldelas  sedan  en  klassindelning  av  personalen  i  rullmaskin,  den 
grundas på om rullarna exempelvis ska till omrullningen eller kasseras.   
 

8.4. Omrullningsplan 
Genom diskussion med  Lennart  Brogren  och  Carl‐  Fredrik Hammarqvist  fick  vi  ta  del  av 
information  om  nya  funktioner  i  omrullningsplan.  Det  har  bland  annat  utarbetats  en 
funktion som gör det möjligt att visa information kring hur många rullar som har rullats om 
på  en  specifik  order  och  hur  många  som  är  kvar.  Det  går  även  att  se  när  starttid  och 
stopptid är lagt för dessa order.  

Vi  tror  att  en  kombination  av  denna  funktion  och  tilldelning  av  prioriteringsgrad  på 
körorder på omrullningsplan är en bra utgångspunkt för att skapa ett beslutsunderlag som 
underlättar  vid  avgörandet  om  direkta  urlägg  från  rullmaskin  ska  prioriteras  högre  än 
omrullningsplan. 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"Hur ska RM bättre 
kunna förutsäga om 
urlägg blir omrullade 
till samma order?" 

"När bör direkta 
urlägg från RM 

prioriteras högre än 
omrullningsplan?" 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Detta är det sista kapitlet i denna rapport och syftar till att föra en diskussion om studiens 
resultat. Inledningsvis diskuteras uppfyllandet av studiens syfte. Detta följs av en diskussion av 
vikten av att ha ett standardiserat arbetssätt samt vad detta kan medföra för verksamheten i 
Hallsta. Slutligen förs ett resonemang om vidare åtgärder för ett effektivare flöde av rullar 
mellan rullmaskin och omrullningsmaskin på Hallsta Pappersbruk.  

9.1. Uppfyllande av syfte 
Syftet med  detta  examensarbete  har  brutits  ner  i  tre mindre 
problemformuleringar  för  att  enklare  kunna  avgöra  om  det 
uppfyllts. Problemformulering 1 berör arbetet i rullmaskin och 
visas i Figur 10.                                                         
                                                                                                                    
   
Genom att ta tillvara på teknisk kompetens från bland annat driftingenjörer och personal i 
omrullningsmaskinerna  rekommenderas  att  sammanställa  en  lista  med  de  defekter  som 
kan  hanteras  och  rullas  om  till  samma  order.  Denna  sammanställning  ger  i  ett  tidigt 
stadium  information  kring  möjligheten  att  rulla  om  direkta  urlägg  till  en  prima  rulle. 
Kopplingen mellan orsakskoden och möjlig omrullning bör medföra bättre förutsättningar 
för  att  bedömningen  blir  mer  standardiserad  än  i  dagsläget.  Möjligheten  till  omrullning 
påverkas även av hur omfattande defekten är samt om tillräckligt mycket  information om 
defekten finns. Om defekten är för omfattande är sannolikheten lägre att den går att rulla 
om  till  samma  order  och  kontakt  bör  då  tas  med  omrullningens  personal  för  vidare 
hantering. Detta bör framgå i sammanställningen som tas fram. 
 
Genom  sammanställningen  och  en  eventuell  diskussion med  personal  i  omrullningen  får 
den operativa personalen  i  rullmaskin  information om urlägget  kan  rullas  om  till  samma 
order. Dock påverkas beslutet även av om ledig kapacitet finns i omrullningsmaskinen, det 
avgörs enligt problemformulering 2. 
 
Problemformulering 2 berör arbetet kring prioritering mellan 
 direkta urlägg och körorder på omrullningsplan, se Figur 11. 
 
 
En  del  körorder  som  ligger  på  omrullningsplan  är  inte  brådskande  och  det  finns  därför 
utrymme  för  att  istället  hantera  direkta  urlägg,  dock  framgår  i  dagsläget  inte  detta  på 
omrullningsplan. Därför råder vi Hallsta Pappersbruk att inledningsvis utarbeta en funktion 
i IT‐stödet som möjliggör prioritering av inlagda körorder och vi tror att en sådan funktion 
skulle gynna arbetet. Förslag på hur denna prioritering kan gå till är presenterad tidigare i 
rapporten.  Denna  prioritering  ligger  sedan  till  grund  för  avgörandet  om  ledig  kapacitet 
finns för hantering av direkta urlägg. Vi rekommenderar även att se över möjligheterna att 
implementera ”Tidsfunktionen” som tidigare nämnts. Genom den  funktionen tar systemet 
automatiskt  beslut  angående  om  ledig  kapacitet  finns  för  hantering  av  direkta  urlägg.  Vi 
önskar  att  detta  ska medföra mindre  andel  överproducerat  papper  samt minska  andelen 
produkter  i  mellanlagret.  Båda  dessa  önskade  effekter  skulle  medföra  en  ekonomisk 

Figur 10: Problemformulering 1 

Figur 11: Problemformulering 2 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"...utveckla arbetsprocesser och 
hjälpmedel för att underlätta 

komunikation och beslutsfattande 
mellan rullmaskin och 
omrullningsmaskin" 

"Vilka hjälpmedel i 
arbetsprocessen kan 

förenkla 
kommunikationen?" 

besparing  för  Hallsta  Pappersbruk  i  form  av  minskad  kapitalbindning  och 
produktionskostnad.  
Genom  att  implementera  ”Tidsfunktionen”  skapas  beslutsstöd  för  prioriteringar  mellan 
direkta  urlägg  och  omrullningsplan  vilket  vi  önskar  ska medföra potential  för  effektivare 
hantering av rullar. 
 
Problemformulering 3 berör kommunikationen 
mellan personalen i rullmaskin och omrullningsmaskin 
och visas i Figur 12. 
 
Kommunikationen mellan de berörda maskinerna förbättras genom att de arbetar efter ett 
bestämt arbetssätt kring hantering av urlägg. De hjälpmedel som vi har  föreslagit  i denna 
studie är bland annat en sammanställning som visar vilka defekter som går att rulla om till 
samma order. Då personal i rullmaskin själva kan ta beslut om urlägget går att rulla om till 
samma  order  behövs  inte  lika  mycket  kommunikation  mellan  rullmaskin  och 
omrullningsmaskin. Den personliga kontakten kommer däremot inte att kunna ersättas helt 
av  funktioner  i  ett  IT‐stöd,  men  kan  underlätta  det  dagliga  arbetet  och  överföring  av 
information.  Detta  gör  att  viss  kommunikation  har  standardiserats  och  bör  där  av 
underlätta bedömningen av urlägg. 
 
Det har även skapats en riktlinje för vilken information som är viktig att överföra. Genom 
att  tydligt  veta  vilken  information  som  bör  förmedlas  från  rullmaskin  till 
omrullningsmaskin effektiviseras kommunikationen då det är tydligt vad de båda parterna 
behöver veta.  
 
Eftersom  problemformuleringarna  är  uppfyllda  är  även 
syftet med examensarbetet uppfyllt,  syftet visas  i Figur 13. 
Det  är  främst  genom  sammanställning  av  defekter  samt 
”Tidsfunktionen”  som  rekommenderas  i  ett  nytt  IT‐stöd 
som  potential  skapas  för  utveckling  av  arbetsprocessen 
mellan  de  berörda  maskinerna.  Detta  ger  stöd  för 
kommunikation  och  beslutsfattande  mellan  rullmaskin  och 
omrullningsmaskin. 
 

9.2. Standardiserat arbetssätt 
I dagsläget sker arbetet i rullmaskin och omrullningsmaskin mycket individuellt och vi har 
identifierat en avsaknad av tydliga rutiner och ett standardiserat arbetssätt. Detta har 
framkommit under flertalet av intervjuerna samt genom egna observationer. Enligt Gadde 
och Håkansson (1998)är kommunikation mellan de olika aktiviteterna av större vikt än 
tidigare och detta skapar förutsättningar för effektivitet i ett industriellt nätverk. 

Flertalet  av  de  författare  vi  refererar  till  i  teorin  pekar  på  att  standardisering  inom  en 
verksamhet  är  viktig  inom  många  olika  områden.  Det  kan  exempelvis  underlätta  då  en 
metod ska införas med syftet att förenkla en process eller när förbättringar ska genomföras. 
Metoden 5S betonar vikten av att ha ordning och reda på arbetsplatsen. Ett av stegen i den 
metoden är ”Standardisering” där rutiner och ett standardiserat arbetssätt är viktigt för att 

Figur 12: Problemformulering 3 

Figur 13: Syfte 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kunna  jämföra standarden  före och efter en  förbättring. Vi vill därför belysa vikten av att 
arbeta  fram  ett  standardiserat  arbetssätt  för  den  operativa  personalen  i  de  berörda 
maskinerna.  Detta  för  att  skapa  potential  för  en  effektivare  hantering  av  de  direkta 
urläggen.  Genom  att  arbeta  fram  rutiner  för  arbetet  skapas  även  ett  verktyg  för  en 
standardiserad  kommunikation  och  informationsutbyte.  För  informationsutbytet  som  ej 
kräver  personlig  kontakt  är  det  både  möjligt  och  lämpligt  att  standardisera  och  därav 
frigöra resurser. 

Gadde och Håkansson (1998) identifierar störst potential för standardisering inom området 
för  kommunikationens koordinerande  roll,  vilket  i  denna  studie  innefattas  av  samarbetet 
mellan  rullmaskinens  och  omrullningsmaskinens  personal.  Enligt  teorin  rekommenderas 
att främst använda IT‐lösningar för denna typ av standardisering. Vi rekommenderar därför 
att  dagens  IT‐stöd  kompletteras  med  tidigare  nämnda  funktioner  som  exempelvis  en 
”Sammanställning  av  defekter”  och  ett  ”Tidsfunktion”,  det  går  att  läsa  mer  om  dem  i 
Nulägesanalys  och  förbättringsförslag  (kapitel  6).  Hjälpmedel  som  dessa medför  en  ökad 
snabbhet  och  en  ökad  säkerhet  vid  överföring  av  information  om  de  direkta  urläggen. 
Genom att bygga in delar av det manuella arbetet och beslutfattande i ett IT‐stöd elimineras 
den mänskliga  faktorn  och  de  individuella  beslutens  påverkan.  Genom  att  implementera 
”Tidsfunktionen”  skapas  beslutsstöd  för  prioriteringar  mellan  direkta  urlägg  och 
omrullningsplan  vilket medför  potential  för  effektivare  hantering.  Vi  rekommenderar  att 
bygga  in  delar  av  det manuella  arbetet  och  beslutfattandet  kring  direkta  urlägg  i  ett  IT‐
stöd. Detta  eftersom  det  framkommit  variationer  i  personalens  ambition  att  utföra  ett 
effektivt  arbete,  vilket påverkar både verksamheten och den övriga operativa personalen 
negativt. Med en tydlig prioriteringsordning att hantera körorder efter och struktur bland 
rullarna i mellanlagret minskar risken för att personalen väljer att hantera de rullar som är 
mest tillgängliga i mellanlagret samt lättast att rulla om. 

I dagsläget används ett IT‐stöd där löpande registrering och återkoppling sker till arbetet i 
rullmaskin  och  omrullningsmaskin.  Genom  detta  system  sparas  all  information  om 
utnyttjandet  av maskinerna  samt  arbetet  som utförts.  Detta  anser  vi  vara mycket  bra  då 
man kontinuerligt får tillgång till statistik och information vilket möjliggör uppföljning och 
utvärdering  av  arbetet.  Vid  längre  oplanerade  stopp  i  produktionen  krävs  även  att  man 
noterar  uppkomsten  till  detta,  vilket  tycks  ha  bidragit  till  en  ökad  utnyttjandegrad  av 
personal. Detta tror vi beror på att den operativa personalen kan känna sig kontrollerade 
och vill utföra ett bra arbete då de vet att de är under uppsyn.  

Denna studie har enbart granskat hantering av urlägg som kan rullas om till samma order. 
Vi  vill  dock  poängtera  att  de  framtagna  funktionerna  även  är  applicerbara  vid  övrig 
hantering av urlägg från rullmaskin. Det kan exempelvis gälla urlägg som ska rullas om för 
att fylla upp någon annan kundorder. Även för dessa fall är sammanställningen av defekter 
som  är  möjliga  att  rulla  om  användbar  samt  funktionen  som  avgör  om  urlägg  bör 
prioriteras  utöver  omrullningsplan.  Dock  kan  dessa  övriga  urlägg  komma  att  få  en  lägre 
prioritering än de urlägg som ska rullas om till samma order. Det gäller främst då de inte i 
lika stor grad är brådskande med hänsyn till leveransdatum. 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9.3. Ekonomiskt perspektiv 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) handlar logistik i slutändan om att kunna ge kunderna 
god service, låga kostnader samt låg kapitalbindning inom verksamheten. 
Kommunikationen och samarbetet mellan rullmaskin och omrullningsmaskin är idag 
bristfällig och de olika skiftlagen saknar rutiner och ett standardiserat sätt att arbeta 
utifrån. Detta tillsammans med att personal i rullmaskin producerar extra set leder till att 
många rullar hamnar i mellanlagret vid omrullningsmaskinerna. Då rullarna kräver ökad 
hantering och lagring ökar kapitalbindningen. Andelen utskott kan också komma att öka på 
grund av skador som uppstår till följd av den ökade hanteringen. För att kunna bedriva en 
god logistik samt en kostnadseffektiv verksamhet belyser vi därför vikten av att minska 
kapitalbindningen genom att se över lagernivåerna i mellanlagret. 

Då  Hallsta  Pappersbruk  har  ett  smalt  utbud  av  standardprodukter  är  det  viktigt  för 
företaget att kunna erbjuda sina kunder ett bra pris på produkten för att vinna kundorder, 
detta enligt Hill och Hill (2009). Dagens efterfrågan på papper har reducerats och är mycket 
priskänslig och det är viktigt att ha en hög utnyttjandegrad av anläggningen. Genom att det 
förekommer  överproduktion  tillkommer  kostnader  i  form  av  ytterligare  hantering  och 
tillverkning  av  rullen.  Kapital  binds  som  hade  kunnat  användas  mer  effektivt  någon 
annanstans  i verksamheten. Enligt Lean  filosofin är det av stor vikt att eliminera alla  icke 
värdeskapande  aktiviteter  i  processkedjan  som  inte  tillför  något  ökat  värde  för 
slutprodukten.  För  denna  studie  innefattar  det  främst  aktiviteten  då  rullarna  ligger  i 
mellanlagret  och  väntar  på  vidare  hantering.   Genom  ökad  koordinering  och  ett  ökat 
informationsutbyte mellan rullmaskin och omrullningsmaskin kan det bidra  till  ett bättre 
utnyttjande av resurserna och därav minska överproduktion och kassationer.  

Genom intervjuer med den operativa personalen i rullmaskinerna har vi fått uppfattningen 
om att de  i många fall producerar extra set då de tar  för givet att omrullningsmaskinerna 
inte hinneratt hantera de defekta rullarna. Genom en överblick av omrullningsmaskinernas 
utnyttjande  syns  att  de  ibland  står  still  med  motiveringen:  ”Brist  på  omrullning”.  Detta 
tycker  vi  tyder  på  att  omrullningen  ibland  kan  hantera  fler  rullar  än  vad  de  gör  idag.  Vi 
råder därför Hallsta Pappersbruk att se över utnyttjandegraden av omrullningsmaskinerna 
för  att  kunna  avgöra  hur  kapacitetsutnyttjandet  ser  ut.  Genom att  studera  efterfrågan på 
omrullning samt dagens tillgängliga kapacitet i omrullningsmaskinen ges en tydlig bild om 
tillräckligt mycket kapacitet finns att tillgå i dagens verksamhet. Vidare rekommenderas att 
ställa  kostnaderna  av  en  eventuell  framtida  nyinvestering  av  en  omrullningsmaskin mot 
kostnaden av den överproduktion som förekommer. Vi hoppas dock att nya rutiner och ett 
standardiserat  arbetssätt  kan medföra  effektivare  hantering  vilket  bidrar  till  en minskad 
andel  överproduktion  samt  jämnare  utnyttjandegrad  av  omrullningsmaskinen.  Då 
prispressen är stor och kostnaderna behöver reduceras är det viktigt att uppnå ett jämnare 
utnyttjande av omrullningsmaskinerna om så är möjligt. 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9.4. Personalens medvetenhet 
Det är viktigt att vara medveten om att ett utökat IT‐stöd inte kan lösa alla problem. Fokus 
bör även ligga på att utveckla personalens inställning och engagemang. Brister i arbetet och 
låg förståelse för varandras arbetsuppgifter förekommer tyvärr enligt en del av 
respondenter vi intervjuat. Önskemål har kommit upp under vissa intervjuer om att få 
"praktisera" i varandras maskiner. Genom att se hur omrullningsmaskinernas arbete 
fungerar och påverkas av rullmaskinernas urlägg kan rullmaskinens arbete komma att 
förändras. Under intervjuerna har vi tydligt märkt att den operativa personalen saknar en 
helhetssyn för verksamheten, de ser endast sin del av flödet. Helhetssyn är enligt Jonsson 
och Mattsson (2005) viktig och utgör en avgörande faktor för att skapa möjligheter till ett 
effektivt flöde genom hela produktionen. Försöker personalen endast optimera sin del 
riskeras suboptimering och det totala flödet påverkas negativt istället. Då brister finns i 
helhetssynen av verksamheten tycker vi att Hallsta Pappersbruk bör satsa på att ge 
personalen mer kunskap kring varandras arbetsuppgifter. Det tror vi även skulle gynna 
kommunikationen mellan rullmaskin och omrullningsmaskin då personalen får en inblick i 
vilken information som är viktig att överföra mellan de båda parterna.  
 
Utöver  detta  har  vi  även  uppmärksammat  att  det  finns  en  avsaknad  av  ett  ekonomiskt 
perspektiv  hos  den  operativa  personalen.  Många  av  dem  tycks  inte  se  de  potentiella 
besparingarna  med  att  minska  andelen  extra  producerade  set,  utan  ser  istället  hur  det 
underlättar  deras  arbete  att  färdigställa  en  körorder.  Här  anser  vi  att  det  finns  stor 
potential  till  ekonomiska  besparingar  och  belyser  vikten  av  att  förmedla  detta  till  den 
operativa personalen. 
 
I Madrid har det utvecklats en funktion som används i rullmaskin som innebär att gällande 
varje pågående order kan man följa hur mycket som har producerats och hur mycket som 
är kvar att producera. Genom att detta löpande studeras fås en tydlig bild över hur mycket 
överproduktion som förekommer på en order. Detta hjälper personalen att  få en  inblick  i 
hur mycket överproduktion som verkligen sker och genom att då veta hur mycket pappret 
är  värt  borde  personalen  bli  mer  varsamma  och  noggranna  i  sin  produktion.  Vi  tror  att 
denna  funktion  kan  medföra  att  personalen  på  Hallsta  Pappersbruk  får  en  ökad 
medvetenhet om hur mycket de överproducerar. 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Bilaga 1: Begrepp 
I  denna  bilaga  har  vi  sammanställt  begrepp  som  löpande  används  i  rapporten.  De  går  att 
finna nedan. 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Bilaga 2: Intervjumall Rullmaskin 
Detta dokument gavs ut till samtliga respondenter i samband med intervjun. Respondenterna 
nämns nedan.  

 
Respondenter:  Annika Norstedt,  Björn Gunnarsson,  Eva  Lardner,  Peder  Sandlund,  Tobias 
Enlund  och   Tomas  Selander.  Samtliga  intervjuer  har  genomförts  mellan  2010‐04‐19  till 
2010‐04‐28. 
 
Dagens arbetsätt 

1. Sker det ofta att rullar måste skickas till ORM för omrullning? 

2. Vilka defekter förekommer främst? Finns denna information sparad i något system?  

3. Beskriv  arbetsgången  då  ni  hanterar  urlägg  som  ska  till  ORM.  Finns  det  några 

rutiner?  

4. Tycker du det  skulle  var  bra  om ni  får  information om  rullarna blir  omrullade  till 

samma order? Skulle detta förändra ert arbete? 

5. Vilka beslut är svårast att fatta i dagsläget angående omrullning?  

6. Har ni någon kontakt med produktionsplanerarna? Så fall i vilka ärenden?  

Kommunikation med ORM 
7. Vilken information lägger ni in om rullarna då de skickas till ORM? 

8. Sker någon kommunikation med ORM innan direkta urlägg körs bort till dem?  

9. Tror du att en ökad kommunikation med ORM skulle förbättra arbetet i RM? Beskriv 

i så fall vilka möjligheter du tycker det finns. 

Överproduktion för att komplettera en order 
10. Hur vanligt är det att produktion av extra rullar sker för att komplettera en order? 

11. Händer det att ni producerar extra rullar istället för ta reda på om ORM kan rulla om 

urlägg till samma order? 

12. Tror du att bättre kommunikation med ORM skulle kunna medföra en minskad andel 

överproducerade rullar? 

13. Beskriv  arbetssättet  vid  produktion  av  extra  rullar?  När  tas  beslutet  om  att  extra 

rullar måste produceras? Vem tar beslutet? Sker det direkt då rullar blivit defekta i 

RM eller sker kontakt med ORM kring möjlig omrullning?  

14. Om extra rullar ska produceras, hur påverkas den övriga produktionen? 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Framtida funderingar 
15. Tror du att man kan arbeta mer varsamt för att minska vissa defekter? 

16. Har  du  några  förslag  på  hur  arbetet  kring  omrullningen  skulle  fungera  bättre  för 

RM?  

17. Skulle du vilja att mer ansvar  låg på RM och där kunna avgöra om rullarna  istället 

blir utskott direkt? 

18. När  tycker  du  att  man  bör  prioritera  direkta  urlägg  från  RM  högre  än 

omrullningsplan? 

19. Finns  det  någon  information  som  du  tycker  saknas  som  skulle  underlätta  arbetet 

kring omrullning? 

20. Förslag finns på att utarbeta en lathund som RM kan använda som beslutsunderlag 

vid  avgörandet  om  rullarna  kan  bli  omrullade  till  samma  order  eller  inte.  Ex.  vid 

hylsfel kommer rullen tillbaka.  Kan du kommentarer detta förslag? 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Bilaga 3: Intervjumall – Omrullningsmaskin 
Detta dokument gavs ut till samtliga respondenter i samband med intervjun. Respondenterna 
nämns nedan.  

 
Respondenter:  Marita  Jansson  och  Roger  Andersson.  Samtliga  intervjuer  har  genomförts 
mellan 2010‐04‐19 till 2010‐04‐28. 
 
Arbetssätt 

1. Hur skulle ni beskriva ert arbetssätt idag?  

‐ Vad ingår i era arbetsuppgifter? 

‐ När följs ORM‐plan? 

‐ När prioriteras direkta urlägg från RM? Vilken information kommer RM då med?  

‐ Tas egna initiativ då ORM‐plan tillåter det tidsmässigt? 

 
2. Vilka begränsningar finns för att kunna rulla om till samma order? 

‐ Vilka defekter går att rulla om till samma order? Vilka går ej? 

 

3. Förslag  på  placering  av  rullar  från  RM?  Skulle  givna  platser/linjer  underlätta 

arbetet? 

 

4. Som vi har förstått det kan samarbetet mellan RM och ORM bli bättre? 

‐ Var kan det bli bättre? Var brister det? 

‐ Och hur påverkar det övrigt arbete?  

 
5. Upplever ni ORM som en flaskhals? 

Kommunikation  
6. Hur sker idag kommunikationen mellan ORM och RM? 

‐ Hur löpande sker kommunikation, hur vanligt förekommande är det? 

‐ Sker det någon kommunikation mellan ORM och RM innan RM kör bort rullarna 

till ORM? 

 

7. Känner ni att mer kommunikation skulle underlätta ert arbete? 

‐ På vilket sätt skulle det kunna hjälpa er i framtiden? 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8. Vid hantering av direkta urlägg från RM, vilken information behöver ni i ORM? 

9. Sker det idag någon kommunikation angående om ni i ORM har lyckats producera de 

rullar som RM räknar med att få tillbaka? 

Framtiden 
10. Egna  förslag  till  ett  förbättrat  arbete?  Skulle  du  hellre  se  fler  egna  initiativ  utöver 

ORM‐plan?  

11. Upplever ni att den inblandade personalen är villiga till en förändring när det gäller 

samarbetet mellan RM och ORM? 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Bilaga 4: Intervjumall Produktionsplanerare 
Detta dokument skickades ut till nedanstående respondenter för att ge en bättre förberedelse 
inför intervjun.  

 
Respondenter: Jessica Westerlund och Maija Kohtanen. Intervjun genomfördes 2010‐04‐27. 
 

1. Vill du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter? 

2. Hur långt fram täcker ORM‐plan? Finns det någon gräns för hur många körorder som 

kan finnas där samtidigt? 

3. Kan  man  använda  rullar  som  ligger  hos  ORM  istället  för  att  ta  upp  nya  från 

magasinet? Hur sker prioriteringarna och användningen av magasinet? 

4. Kontaktas  ni  inom  produktionsplaneringen  någon  gång  för  att  hitta  rullar  i 

magasinet  eller  produceras  alltid  extra  set  om  det  ej  går  att  rulla  om  till  samma 

order? 

5. När  produktionsplaneringen  i  körplan  för  RM  lägger  in  att  en  rulle  ska  direkt  till 

ORM, läggs det samtidigt in i ORM‐plan? 

6. När tycker du att direkta urlägg bör prioriteras högre än omrullningsplan?  

7. Går det att standardisera kommunikationen mellan RM och ORM för att skapa bättre 

förutsättningar för samarbete? 

8. Tror du att det är möjligt att personalen i omrullningen själva kan komma att lägga 

in  körorder  i  ORM‐plan?  Om  detta  skulle  kunna  vara  möjligt,  vad  tror  du  att 

personalen behöver för underlag och kompetens för att kunna genomföra det? 

9. Saknar du någon funktion i dagens IT‐stöd som bl.a. kan förbättra kommunikationen 

mellan  RM  och  ORM,  samarbetet  mellan  de  två  maskinerna  eller  effektivare 

hantering av rullarna som skickas till ORM? 

10. Upplever du brister eller problem kring omrullningen? Förslag på lösning?  

11. Är  det  möjligt  att  ändra  arbetsuppgifterna  hos  personalen  i  RM  och  ORM  så  att 

produktionsplaneringens arbetsuppgifter underlättas? I så fall, hur? 

12. Har  du  någon  idé  om  hur  du  skulle  vilja  att  det  går  till  i  framtiden  angående 

kommunikationen, samarbetet och flödet av rullarna (mellan RM och ORM)? 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Bilaga 5: Intervjumall – Driftingenjör, PM 12 
Detta dokument skickades ut till nedanstående respondenter för att ge en bättre förberedelse 
inför intervjun.  

 
Respondenter: Håkan Eriksson. Intervjun genomfördes 2010‐04‐28. 
 
 

1. Kan du kortfattat beskriva vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
2. Vilka tekniska begränsningar finns på omrullningsmaskinerna? 
 
3. Vid  urlägg  från  RM  till  ORM,  tror  du  att  det  är möjligt  att  sortera  rullarna  på  ett 

tydligare sätt? (efter defekt, maskin som ska hantera rullen m.m.) 
 
4. Hur tycker du att arbetet mellan RM och ORM fungerar idag? 
 
5. När tycker du att direkta urlägg bör prioriteras högre än ORM‐plan? 
 
6. Tror  du  att  det  är  möjligt  att  urlägg  registreras  direkt  på  ORM‐plan  utan  att 

produktionsplaneringen lägger in dem?  
 
7. Tror  du  att  kommunikationen  och  samarbetet mellan  RM  och  ORM  kan  bli  bättre 

med hjälp av ett utökat IT‐stöd? I så fall, hur? 
 
 
 
 
 
 
 


