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Sammanfattning 

Stora Enso Packaging är ett av Sveriges ledande företag inom wellpapptillverkning. 
Företaget tillverkar specialdesignade förpackningslådor och har fabriker i Vikingstad, 
Jönköping och Skene. Då alla företag i branschen har samma råvara, papper, har Stora 
Enso Packaging identifierat service mot kund som ett sätt att skapa 
konkurrensfördelar. Leveransledtiden mot kund är ett serviceelement som detta 
examensarbete avser att titta närmare på.  

Examensarbetets syfte är att utreda möjligheten att gå från en ledtid på femton dagar 
till tio dagar för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging i Vikingstad, kartlägga 
denna process samt föreslå rutiner och systemstöd för minskningen av ledtiderna. 

För att lösa uppgiften har kartläggning av Stora Enso Packagings nyorderprocess 
genomförts. Kartläggningen har tagits fram via intervjuer av anställda som är 
inblandade i nyorderprocessen samt av material på Stora Enso Packagings intranät.  

Då nyorderprocessen analyserats har en rad olika teorier fungerat som stöd. Dessa är 
teorier kring ledtider samt reducering av dessa. Även synsätt som Supply Chain 
Management och Lean Production har använts. Processflödesanalys och Gantt-
scheman är kvantitativa metoder som använts frekvent i rapporten för att visa hur 
olika förändringsalternativ påverkar nyorderprocessen. 

Efter analys av Stora Enso Packagings nyorderprocess uppkom fyra klara 
förbättringsområden. Första området är leverantörer. Inom området finns möjlighet att 
korta ledtiderna om avtalen kring leveranstider ses över. Andra området är hantering 
av verktyg. I dagsläget krävs olika verktyg till produktionen. Om rutinerna ändras 
kring hur dessa hanteras och kontrolleras kan mycket tid frigöras. Tredje området är 
systemet. Stora Enso Packagings system är skräddarsytt för wellproduktion. Trots 
detta finns utrymme för en rad förbättringar för att öka användarvänligheten och på så 
sätt bidra till minskade ledtider. Sista området är informationsflödet. Bättre 
kommunikation inom företaget kan leda till snabbare förmedling av information 
vilket kan minska ledtiderna. 

För att minska ledtiderna har en rad olika förändringsalternativ arbetats fram. Första 
alternativet är leveranstiderna för verktyg som behövs i produktion. I dagsläget 
utnyttjas inte avtalen med leverantörerna fullt ut. Vid fullt utnyttjande av leveranstider 
enligt avtal minskas ledtiden.  

Ett område med stor förbättringspotential är hanteringen av verktygen som behövs i 
produktionen. Då en nyorder i dagsläget ligger spärrad i Stora Enso Packagings 
affärssystem när verktyg till produktionen beställs kan stor minskning av ledtider 
uppnås om rutinen ändras. Om produktionsplaneraren kan frisläppa en nyorder för 
planering innan verktyg är levererade kan ledtiden minskas med flera dagar. 

Två olika alternativ kring verktygshantering är kortare och längre tidsspann. Vid 
kortare tidsspann tillåts produktionsplaneraren frisläppa nyordern innan verktygen har 
levererats. För att undvika att nyordern planeras in för tidigt innan verktyg levererats 
lägger säljare ett kortare tidsspann som ligger längre fram i processen. Detta bidrar till 
att produktionsplaneraren kommer planera nyordern så sent som möjligt för att 
undvika mellanlagring av artiklar. Även i alternativet längre tidsspann kan 



 

produktionsplaneraren frisläppa en nyorder för planering innan verktyg levererats. 
Skillnaden mot föregående alternativ är att information kring verktygsleverans fås 
direkt i affärssystemet vilket leder till att produktionsplaneraren har längre tid på sig 
att planera in nyordern.  

Ytterligare mer extrema alternativ är att Stora Enso Packaging startar en egen 
tillverkning av verktyg alternativt bygger ut produktionen. Dessa alternativ skulle 
förmodligen minska ledtiderna men samtidigt medföra ökade kostnader. 

Alternativen har diskuterats där för och nackdelar vägs mot varandra. Även eventuella 
problem vid införande har diskuterats. 

Slutsatsen som kan dras är att det finns stor potential att minska ledtiderna inom 
nyorderprocessen för Stora Enso Packaging. Alternativet som känns mest relevant i 
dagsläget är kortare tidsspann. Vid införande av alternativet kan ledtiden för hela 
nyorderprocessen sänkas till tio dagar.  

  



 

Abstract 

Stora Enso Packaging is one of the leading corrugated packaging manufacturers in 
Sweden. The company manufactures custom-designed packing boxes and has 
factories in Vikingstad, Jönköping and Skene. As all companies in the industry have 
the same raw material, paper. Therefore Stora Enso Packaging identified service to 
customers as a way to gain competitive advantage. Delivery lead-time to customers is 
a service element that this thesis intends to observe. 

The purpose of this thesis is to investigate the possibility of moving from a lead-time 
of fifteen days to ten days for the new order process at Stora Enso Packaging in 
Vikingstad, identify this process and propose procedures and system support for 
reducing lead-times. 

To solve the task, a mapping of Stora Enso Packagings new order process has been 
done. The mapping was developed through interviews with employees involved in the 
new order process and material from Stora Enso Packaging's intranet. 

When the new order process were analysed a variety of theories served as support. 
These are theories about lead-times and how to reduce them. Even theories like 
Supply Chain Management and Lean have been used. Process Flow Analysis and 
Gantt charts are quantitative methods used frequently in the report to show how 
various options affect and changed the new order process. 

After analysis of Stora Enso Packaging new order process, four clear areas of 
improvement arose. The first area is the suppliers. If the agreements with suppliers are 
audited, it is possible to shorten lead times in the area. Second area is handling of 
tools. In the current situation a different tools are required for each product. If the 
procedures are changed on how tools are managed and controlled much time can be 
freed. The third area is systems. Stora Enso Packaging system is custom designed for 
well production. Despite this, there is room for a range of improvements to enhance 
usability and help reduce time to market. The last field is information flow. Better 
communication within the company could lead to faster transmission of information 
that can reduce lead-times. 

To reduce lead times, a number of different alternatives were worked out. The first 
alternative is the delivery times for the tools needed in production. In the current 
situation the contracts with suppliers aren’t fully utilized. Full utilization of the 
contracts delivery times reduces the total lead-time. 

An area of great potential for improvement is the handling of the tools required for 
production. When a new order in the current situation is blocked in Stora Enso 
Packaging’s system when a order of tools for production are on their way. There can 
be great reduction in lead-times achieved if the routines are changed. If the production 
planner is able to release a new order before the tools arrive the lead-time can be 
reduced by several days. 

Two alternatives on tool management are shorter and longer time span. In the 
alternative shorter time span the production planner is allowed to release the new 
order before the tools have been delivered. To avoid the new order being planned too 
early, before the tools are delivered, the seller puts a shorter time span that is further 



 

forward in the process. This will make the production planner schedule the new order 
as late as possible to avoid storage of articles. Also in the alternative longer time span, 
the production planner is able to release the new order before tools are delivered. The 
difference from the previous option is that information about the tool delivery can be 
obtained directly in the system that leads to longer time for the production planner to 
plan the new order. 

Another more extreme option is that Stora Enso Packaging will start its own 
production of tools or expand production. These options would probably reduce the 
lead-times but also result in increased costs. 

The options have been discussed with pros and cons weighed against each other. Also 
possible problems in implementation have been discussed. 

The conclusion to be drawn is that there is great potential to reduce lead-times in the 
new order process in Stora Enso Packaging. The option that seems most relevant in 
the current situation is shorter time span. Upon insertion of the option the lead-time 
for all new orders be reduced to ten days. 
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Ordlista 

Arbetskort – ett papper med instruktioner för produktionen om inställningar i 
maskinen för varje enskild order.  

CPMS – Corrugated Packaging Management System, det interna systemet som 
används till all behandling av order och planering internt. 

Frisläppa – när en spärr släpps från en order i systemet (CPMS). 

Gantt-schema – ett flödesschema som grafiskt visar hur olika processer fortgår och 
visar beroenden mellan olika faser. Stolparna visar tidsåtgången för varje process. 

Kliché – det verktyg som gör trycket på wellarken. 

Nyorder – en order där nya verktyg behövs, antingen en förändring av en gammal 
order eller en helt ny. En nyorder måste vara minst 250 stycken ark men får maximalt 
ha ett ordervärde på 20 000 kronor. 

Planstans – ett stansverktyg som skär ut ark genom en vertikal rörelse. 

Repeatorder – en order som kommer igen från en befintlig kund. Inga nya verktyg 
behöver beställas. 

Rotationsstans – ett stansverktyg som skär ut well genom en roterande rörelse. 

Stans – det verktyg som skär ut well till rätt format och storlek. Samlingsnamn för 
plan- och rotationstansar. 

Spärr – en spärr kan sättas på en order av till exempel beredaren. I det fallet kan 
ingen annan ändra ordern om inte spärren släpps. Exempelvis kan inte 
produktionsplaneraren få tag i ordern och bearbeta den. 

Trolla – från engelskans wizard som betyder en guide som hjälper användaren genom 
ett antal väldefinierade steg där användaren kan välja olika alternativ. 

Verktyg – klichéer och stansar tillsammans kallas för verktyg. 

Wellprogram – den produktionsplaneraren gör till produktionen där flera order är 
ihopsatta och lagda i en speciell ordning för att optimera produktionen vad gäller 
materialkostnader och spillmaterial. 
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1. Inledning 
Nedan presenteras bakgrunden till examensarbetet samt vilket syfte som avses 
uppfyllas. Vidare tas arbetets avgränsningar upp och arbetets metod presenteras.  

1.1. Bakgrund 
Stora Enso Packaging är ett av Sveriges ledande företag inom wellpapptillverkning. 
Företaget har fabriker i Vikingstad, Jönköping och Skene. Produkterna som tillverkas 
är specialdesignade och utarbetas i samarbete med kund. Då huvudingrediensen 
papper är relativt billig att införskaffa har Stora Enso Packaging enbart konkurrenter 
inom Sverige. Då alla inom branschen köper samma råvara och i princip har samma 
maskinpark är kostnaderna för produktionen snarlik. Detta gör att företag som Stora 
Enso Packaging måste se till andra aspekter för att få en konkurrensfördel jämt emot 
sina konkurrenter. Ett utav dessa områden är leveransservice mot kund. Stora Enso 
Packaging har en hög målsättning kring detta och värdesätter korta ledtider, något 
som det här examensarbetet kommer se närmare på. 

1.2. Syfte 
Examensarbetets syfte är att utreda möjligheten att gå från en ledtid på femton dagar 
till tio dagar för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging i Vikingstad, kartlägga 
denna process samt föreslå rutiner och systemstöd för minskningen av ledtiderna. 

1.3. Avgränsningar 
Examensarbetet avser endast att titta på nyorder inom Stora Enso Packaging med 
avsikt att minska ledtider. Rapporten kommer även vara riktad mot Stora Enso 
Packagings produktionsanläggning i Vikingstad. Detta innebär att alternativ kommer 
vara anpassade för införande i Vikingstadsfabriken.  

1.4. Metod 
För att angripa problemet att minska ledtiderna startade vi med att gå igenom hela 
processen som en order har genom Stora Enso Packaging, från lagd order till leverans 
till kund. För att få en bild av hur den ser ut idag genomfördes intervjuer med 
anställda på de olika avdelningarna som behandlar orderna i de olika processerna. 
Utifrån intervjuerna gjordes en kartläggning av hur lång tid alla processer tar samt hur 
de går till. Detta för att kunna hitta eventuella flaskhalsar eller ställen där ordern står 
still utan att bearbetas på något sätt. 

Ett annat sätt vi skulle kunnat gå tillväga på är att följa en nyorder genom hela 
processen för att bygga en egen blid av hur det fungerar. Att under några veckors tid 
jobba på de olika delarna som en nyorder går igenom. Eftersom detta arbete är 
tidsbegränsat känns det alternativet lite för komplicerat och långdraget. Därför 
kommer vi utgå från den information vi tagit del av genom intervjuer. 

Vid intervjuerna har vi använt oss av den intervjuteknik som beskrivs i Christensen 
(2001). Tanken med intervjun var att den anställda själv skulle beskriva vad den har 
för arbetsuppgifter och att inga ledande frågor skulle ställas för att påverka de svaren 
allt för mycket. 

Efter kartläggningen var sammanställd diskuterades det fram förbättringsområden 
inom verksamheten. Utifrån de områdena utarbetades de förslag på förändringar som 
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kunde göras i nyorderprocessen. Efter de diskussionerna var genomförda diskuterade 
vi mellan oss själva och några anställda på Stora Enso Packaging om hur relevanta de 
förändringarna var. Alternativen som sedan redovisats uppkom utifrån alla 
diskussioner som utförts. 

Under hela arbetet har en faktagranskning gjorts löpande av anställda på Stora Enso 
Packaging så att inget som skrivits är inkorrekt. Stegvis har även ett samtal med 
handledare på skolan genomförts för att få input och respons på arbetet och dess 
progression. Den information som har intagits från olika källor på Stora Enso 
Packaging är både sekundär- och primärdata. Vid de intervjuer vi har gjort har vi tagit 
del av informationen och behandlade det som primärdata. Alla dokument vi har läst 
och hittat på intranätet klassar vi som sekundärdata vilket vi är medvetna om och 
behandlade informationen som det. Det kändes relevant att ta del av sekundärdatan då 
det är den data som Stora Enso Packaging använder sig av i dagsläget vad gäller 
ledtider och avtal. 

De olika processtiderna för en nyorder kommer från intervjuer med anställda och 
dokument på intranätet. Istället för att ta tiderna från de källorna skulle det gå att 
själva gå ut och göra en tidsstudie på alla delar. Detta sätt skulle ge oss en egen bild 
som inte är påverkad av andra källor men eftersom alla orderna behandlas olika skulle 
det behövs ett större antal tidsstudier på flera olika order vilket skulle bli för 
tidskrävande. 
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2. Företagsbeskrivning 
Nedan beskrivs Stora Enso som koncern samt Stora Enso Packaging som rapporten 
kommer baseras på. 

2.1. Stora Enso 
Skogsindustrikoncernen Stora Enso har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och 
dess huvudprodukter är flera olika slags papper, förpackningslådor och träprodukter. 
Omsättningen 2011 uppgick till 11 miljarder EUR, med en operativ rörelsevinst på 
866,7 MEUR. De har 30 000 anställda i över 35 länder världen över. Stora Enso har 
en mission att tillgodose kundernas behov genom att använda sina kunskaper om 
förnybara material och möte de utmaningar som idag finns inom råvarorna.1 

2.2. Stora Enso Packaging AB 
Stora Enso Packaging AB är en av Sveriges största wellpapptillverkare och har tre 
produktionsanläggningar i Sverige och tre säljkontor utspridda i landet. De vill vara 
en samarbetspartner med kompletta kompetenser och därför jobbar de med allt från 
flödesschema och maskinerna till själva förpackningarna.2 

De är verksamma i 26 orter i nio olika länder i Europa vilket de räknar med att öka de 
närmaste åren. Omsättningen i Sverige uppgick 2011 till cirka en miljard SEK och de 
producerar cirka en miljon lådor varje dag på de olika enheterna. ”Vår affärsidé är att 
på ett hållbart sätt skapa värde för våra kunder och ägare genom vara den mest 
innovativa och effektiva leverantören i världen av fiberbaserade 
förpackningslösningar”.3 

2.2.1. Jönköping 
Produktionstillverkningen i Jönköping är inriktade på att tillverka mest stansade 
produkter, där finns det idag cirka 215 anställda och är därmed den största 
tillverkningsenheten i Sverige. Det är i anslutning till denna produktionslokal som 
huvudkontoret ligger.4 

2.2.2. Vikingstad 
I Vikingstad finns det cirka 60 anställda och i tillverkningen är specialinriktad på 
slitsade produkter.5 

2.2.3. Skene 
De cirka 200 anställda i Skene är inriktade på att tillverka stora lådor och kraftiga 
material.6 

  

                                                
1 Storaenso.com 
2 ibid 
3 ibid 
4 ibid 
5 ibid 
6 ibid 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs de teorier som ligger till stöd för examensarbetets genomförande. 

3.1. Supply Chain Management 
Paulsson (2000) skriver om Supply Chain Management (SCM) som något som det 
talas mycket om inom logistiken. SCM handlar om flöden inom ett företag. Dessa 
flöden kan vara varor, pengar eller information. Syftet med SCM är att alla dessa 
flöden ska vara synkade genom hela försörjningskedjor för att skapa effektiva 
processer och minska kostnader och ledtider inom hela försörjningskedjan. 

Inom ett SCM synsätt sätts slutkunden i fokus och då det som skapar och påverkar 
kundvärdet. Några viktiga faktorer för detta är produktens egenskaper, leveransvillkor, 
information och pris.  

3.1.1. Leverantörsrelationer 
Genom att stärka samarbetet med leverantörer av olika slag kan stora förbättringar 
och konkurrensfördelar uppnås enligt Paulsson (2000). Dessa fördelar kan vara saker 
som korta leveranstider snabbare utveckling och effektiva betalningssystem. För att 
samarbetet ska kunna stärkas krävs dock en del saker. Ofta behövs att synsätt 
förändras inom företag då det kan kännas svårt att släppa information till leverantörer 
som kan uppfattas som känslig. Samma sak gäller om en leverantör får tillgång till ett 
företags affärssystem. För att ett samarbete ska fungera så bra som möjligt krävs att 
alla parter får en helhetssyn över vad som sker i hela flöden.   

Något som blivit allt viktigare då försörjningskedjor ska snabbas upp är 
produktutvecklingen. Inom många branscher krävs snabb utveckling då det är flera 
aktörer som konkurrerar om samma kunder. Att involvera leverantörer tidigt i denna 
process kan spara mycket tid. Ett exempel kan hämtas ur bilbranschen där verktyg till 
tillverkningsprocessen beställdes innan de slutliga ritningarna var klara. Detta ledde 
till att ledtiderna i vissa fall minskades med upp till 40 % enligt Paulsson (2000). 

3.1.2. Effektiviserad kommunikation 
Då informationsflödet i en försörjningskedja är effektivt leder det till en rad positiva 
saker menar Paulsson (2000). Kedjan i sig blir mer flexibel med ett bra 
informationsflöde och det blir lättare att reagera på kundens olika behov.  

Ett sätt för att få bra informationsflöde är att förmedla information till alla i 
försörjningskedjan samtidigt. Då detta görs minimeras missförstånd samtidigt som 
arbetet kan snabbas upp och alla får informationen mycket snabbare. För att 
underlätta informationsspridningen är olika it-tekniker att föredra. Med ett 
automatiserat datasystem kan information skickas direkt mellan företag och 
leverantörer utan att saker behövs skrivas ut.  

3.1.3. Motsättningar för samarbete  
Anupindi (1999) menar att beslutsfattare på olika positioner inom en 
försörjningskedja har tillgång till olika information. Problemet som uppstår vid 
samarbete är ofta att all denna information inte delges vilket försvårar 
synkroniseringen mellan processer. Vid ett bättre informationsflöde underlättas 
prognoser av olika slag vilket underlättar planering och minskar spekulationer av 
olika slag. 
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3.2. Ledtid 
Olhager (2000) beskriver ledtid som tiden från det att en process startar tills den 
avslutas och fyller sitt avsedda syfte. För ett producerande företag kan denna tid 
liknas med att en produkt efterfrågas till dess att den är levererad till kund, detta 
kallas även för leveransledtid. Ledtiden kan delas upp ytterligare ur olika perspektiv. 
Från ett företags marknadssida kan ledtid handla om framtagandet av en ny produkt. 
Ur produktionens perspektiv ses ledtid som tiden det tar att färdigställa en produkt. 
Slutligen blir ledtiden i kundens perspektiv tiden som det tar tills produkten är 
levererad. 

3.2.1. Genomloppstid och produktionsledtid 
Den totala tiden som är kopplad till produktionen av en produkt eller en viss mängd 
av en specifik produkt kallas genomloppstid. Denna tid kan ytterligare delas upp i 
inköpsledtid, produktionsledtid och lagerledtid enligt Olhager (2000). 

Inköpsledtiden är den tiden det tar att få hem råmaterial samt hur länge detta ligger i 
lager innan uttag. Produktionsledtiden är den tid som det tar i produktionen, från uttag 
av råmaterial till inleverans i färdigvarulager alternativt direktleverans till kund. 
Produkter som befinner sig i detta skede benämns som produkter i arbete, PIA. 
Slutligen är lagerledtiden den tid som en färdig produkt ligger i lager innan den 
levereras till kund. 

Produktionsledtiden kan även den delas upp ytterligare i fem olika delar. Dessa är 
ställtid, operationstid, kötid, väntetid och transporttid. Den totala produktionsledtiden 
är inte nödvändigtvis samma som den ackumulerade summan av de olika delarna då 
vissa kan utföras parallellt. 

Ställtid syftar på tiden det tar att ställa om en resurs i produktionen för att tillverka en 
specifik variant av en produkt. Operationstid är tiden det tar att färdigställa en produkt 
i ett visst operationssteg. Kötid är den tiden en produkt får vänta innan efterföljande 
operation påbörjas. Väntetid är tiden en produkt väntar på att transporteras till nästa 
steg. Slutligen är transporttiden den tid det tar att transportera en produkt till nästa 
operationssteg.  

3.2.2. Säkerhetsledtid 
Olhager (2000) nämner säkerhetsledtid som något att ta till då osäkerheter i en 
produkts ledtid existerar. Själva begreppet säkerhetsledtid betyder att order planeras 
på ett sätt att de färdigställs innan den faktiska deadlinen. Detta bidrar till att den 
totala ledtiden ökar. Då säkerhetsledtid införs kommer det bidra till att order 
tidigareläggs och kapacitetsbehovet ökar. Detta kan dock bli lönsamt då det blir 
lättare att hålla den utlovade ledtiden mot kund. 

3.3. Ledtidsreduktion 
Att minska ledtider är något som de flesta företag strävar efter anser Olhager (2000). 
Anledningen till detta är att korta ledtider ofta leder till positiva effekter. Ett urval av 
effekter är lägre lagernivåer, mindre produkter i arbete, minskad kapitalbindning samt 
snabbare återkoppling av information.  

Vidare talar Anupindi (1999) att ledtiden kan vara ett bra sätt att utvärdera ett företags 
processer. Ledtid har stor inverkan på hur snabbt det går att tillfredsställa en kund. Ju 
kortare ledtiden är desto mindre säkerhetslager behöver kunden ha samtidigt som 
betalningar för order kommer tidigare vilket bidrar till företagets lönsamhet.  
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På marknader där produkter är nischade mot enskilda kunder bidrar korta ledtider till 
att produktionen kan senareläggas. Större vikt kan då läggas på att samla viktig 
information om kundens önskemål och krav för att kassationer kan undvikas senare i 
produktionen. 

Ledtider kan även ses som mått på ett företags processer enligt Anupindi (1999). 
Kontroller av processer underlättas med korta ledtider. Om en process inte uppfyller 
angivna kvalitetskrav krävs omarbetning av denna. De korta ledtiderna bidrar då till 
att problem upptäcks snabbare och att åtgärder snabbt kan vidtas. 

3.3.1. Överlappning 
För att minska ledtiderna, främst inom produktionen, beskriver Olhager (2000) 
överlappning som något användbart. Överlappning innebär att efterföljande process 
startar innan hela batchen är klar i föregående processteg. Detta gör att produktionen 
flyter på snabbare och gör att kunden kan få hela batchen snabbare. Om en process 
går över till överlappning av dess operationer kommer den bli mer känslig för 
störningar eftersom kötiderna i princip kommer att försvinna. Transporterna mellan 
operationerna kommer att öka vilket är negativt, men däremot kan en utjämning av 
beläggningen ske av transportbehovet vilket kan göra att tillgängligheten till 
transporter ökar, vilket i sin tur leder till väntetiden inom processen minskar. Detta 
kan ses i Figur 1. 

  

Före överlappning Efter överlappning 

Resurs A 

Resurs B 

Resurs C 

Resurs A 

Resurs B 

Resurs C 

Tid Tid 

Figur 1 Överlappning 
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3.3.2. Orderklyvning 
Olhager (2000) tar även upp orderklyvning som ett sätt att minska den totala ledtiden 
för en batch. Detta genom att dela upp batchen i flera delar för att parallellt arbeta 
med de olika delarna på olika produktionssteg samtidigt. Om det finns flera verktyg 
eller maskiner av samma slag går det att låta olika delar av batchen produceras på de 
olika verktygen/maskinerna. Eftersom flera delar av batchen kan jobbas på samtidigt 
går den totala batchen totalt snabbare att tillverka än om hela batchen skulle gå i följd 
i alla steg. Viktigt att tänka på är att om det finns flera maskiner av samma sort. Om 
det går olika snabbt att ställa om eller att tillverka med, är att planeras väl hur stor del 
av batchen som ska gå på vilken maskin eller i vilken ordning vilken del av batchen 
ska gå på om processen har flera produktionssteg. Det som kan vara svårt med 
orderklyvning är att det behövs flera uppsättningar av maskiner vilket kan bli dyrt och 
själva planeringen som kan vara svår att få optimal. Detta kan ses i Figur 2. 

Efter orderklyvning 

 

 

 

 

 

 

Tid 

Före orderklyvning 

  

Tid 

Resurs A 

Resurs A 

Resurs B 

Resurs C 

 

 

Ställtid 

Operationstid 

Figur 2 Orderklyvning 
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 3.3.3. Orderuppdelning 
Ett annat koncept enligt Vollmann (1992) som går att använda sig av för att minska 
ledtiderna, då framförallt inom produktionen, är repetitive lot concept eller översatt 
kallat orderuppdelning. Det går ut på att reducera ledtiderna genom att dela upp 
ordern på ett sätt att inte hela ordern behöver köras klart i ett steg innan det börjar på 
nästföljande steg. I vanliga fall tillverkas en order och sedan transporteras den till 
nästa steg i processen vilket gör att ledtiden byggs på för varje steg. Med 
orderuppdelning tillverkas ordern som vanligt i det första produktionssteget men 
istället för att vänta till hela ordern är tillverkad transporteras en del av ordern som är 
klar till nästa produktionssteg. Det gör att en order kan produceras på flera olika steg 
samtidigt i en produktionskedja, vilket i sin tur förkortar den totala ledtiden för hela 
processen. Problemet som kan uppstå är att det blir svårt att tillverka flera olika 
produkter samtidigt och planera ihop dessa. Därför passar detta koncept bäst för små 
företag med lite produktion och små produktionsskalor. Detta kan ses i Figur 3. 

 

3.4. Lean production 
Det Lean production går ut på är att använda tiden till värdeskapande aktiviteter, det 
gäller både för personalen och maskinerna. Detta för att bli effektivare och utnyttja de 
resurser som finns så effektivt som möjligt. För att sammanfatta Lean production har 
Liker (2009) lagt fram fjorton punkter som gör detta: 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av 
kortsiktiga finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 
6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 

medverkan. 
7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 
8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 
9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets 

filosofi och lär andra att göra det. 
10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

Före orderuppdelning 

 

Tid 

Resurs A 

Efter orderuppdelning 

 

 

Tid 

Resurs A 

Resurs B 

Resurs C 

   

 

Figur 3 Orderuppdelning 
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11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 
12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför 

sedan valt beslut snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 

3.4.1 Visuell styrning 
Visuell styrning används enligt Liker (2009) för att få en överblick över hela flödet 
och på det sättet lättare hitta tillkortakommanden inom den. Ifall alla kan ta del av 
hela flödet ökas kunskapen för alla inblandade över hela flödet, vilket gör att 
delaktigheten blir större. Om alla har tillgång till all information visuellt blir 
samverkan i företaget högre och alla kan lära sig av andras misstag samtidigt som alla 
kan hjälpa varandra. 

3.4.2 Just-In-Time 
JIT (Just-In-Time) har en viktig princip enligt Oskarsson (2009) och det är att undvika 
allt onödigt och som inte är värdeskapande för slutprodukten. Principen kan 
symboliseras av sju så kallade spill: 

1. Överproduktion, inget ska tillverkas som inte efterfrågas och endast tillverkas när 
det efterfrågas. 

2. Kassationer, om hög kvalitet används från början leder det till färre kassationer 
längre fram. 

3. Väntan, minimera köerna och flödesorientera produktionen så köerna försvinner. 
4. Transporter, gör de effektiva och optimerade. 
5. I själva bearbetningen, utnyttja råmaterialet optimalt. 
6. Lagring, använd små partier, förkorta ledtiderna och höj leveransprecisionen. 
7. Onödiga rörelser, standardisera de arbetsmoment som finns. 

3.5. Processflödesanalys 
Då en processflödesanalys genomförs beskriver Olhager (2000) att hela arbetsgången 
följs för en produkttyp. Alla arbetsmoment dokumenteras i ett processflödesschema 
där tidsåtgång specificeras samt övriga aspekter visas. Metoden ger ett grafiskt 
underlag för att bättre förstå processen och tydliggöra potentiella förbättringar. 

Stegen som ligger till grund för analysen är följande: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
2. Dokumentera processen som helhet. 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 
4. Rekommendera lämpliga processförbättringar. 
5. Genomföra beslutade förändringar 

I ett processflödesschema används olika symboler för olika aktiviteter: 

¢ = Operation 
è = Transport (till och från arbets- eller lagringsplats) 
n = Kontroll 
Δ = Lagring 
¤ = Hantering 
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Operation avser en aktivitet som förändrar material fysiskt eller kemiskt alternativt 
monterar en detalj. Även planering ses som en operation. 

Transport innebär en förflyttning av ett objekt mellan olika platser. 

Kontroll är en aktivitet som säkerställer kvalitén på resultatet av en aktivitet.  

Lagring innebär att ett objekt ligger i ett förråd eller lager i väntan på att nästa 
operation ska starta. 

Hantering är en kortare transport. Exempel kan vara objekt som flyttas från lagring 
till en operation. Även lastning och lossning kan ses som hantering. 

Utöver de olika symbolerna finns ett fält med en värdekod. De olika värdekoderna är: 

• Värdeskapande (V) 
• Icke värdeskapande (I) 
• Stödjer värdeskapande aktiviteter (S) 
• Okänd värdeeffekt (?) 

 

 	  



 11 

4. Problembeskrivning 
Det huvudsakliga problemet som examensarbetet avser att lösa är förkortning av 
ledtiden för nyorderprocessen. Stora Enso Packaging önskar en sänkning från dagens 
femton dagar till en total ledtid på tio dagar för nyorderprocessen. Ett ytterligare 
problem som uppstår är en kartläggning av själva nyorderprocessen. Detta problem 
måste lösas först för att sedan ligga till grund då ledtiderna ska förändras.  

En teori som kommer ligga till grund för kartläggningen av nyorderprocessen är 
processflödesanalys. Då en sådan genomförs blir det väldigt tydligt hur flödet ser ut 
från början till slut samtidigt som de olika stegen i processen klassas beroende på hur 
de tillför värde i processen. Då det huvudsakliga problemet består i att korta 
ledtiderna för nyorder är teorin kring ledtider en bra utgångspunkt. Detta för att få en 
djupare inblick i vad teorin säger om ledtider i olika aspekter samt att sätta det i 
relation till hur Stora Enso Packaging använder sig av begreppet i dagsläget. Vidare 
blir teorierna om Supply Chain Management och Lean production nyttiga att ta med i 
problemlösningen då de är synsätt över hur saker kan göras effektivt.  
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5. Nyorderprocessen 
I kapitlet beskrivs Stora Enso Packagings nyorderprocess. I Figur 4 visas 
nyorderprocessen och dess olika delar. De olika delarna beskrivs vidare ytligt för att 
visa vad som sker i de olika stegen i processen. 

 

5.1. Kartläggning 
För att kartlägga hur alla processteg går till inom Stora Enso Packaging har samtal 
förts med flera anställda som har gett sin bild av hur de olika stegen fungerar och 
vilka delar som ingår i stegen. De processer som beskrivs är beskrivna hur de fungerar 
i Vikingstad och de behöver inte betyda att det fungerar på det sättet i hela företaget. 
Processerna som inte finns belägna i Vikingstad är sälj och förpackningsdesign, 
därför är dessa delar mer generella för hela företaget. De som har deltagit i samtalen 
är: Tomas Björkman Verktygsavdelningen, Ulf Eriksson Produktionsledare, Anna 
Göth Transportledare, Stefan Henriks Produktionsledare, Roland Jönsson 
Produktionsplanering, Simon Larsson Beredare/Verktygsavdelningen, Per Linbro 
Förpackningsdesign, Patrik Sjösten Systemförvaltare, Pontus Sjösten Logistikledare. 

5.1.1. Säljare 
Det finns både så kallade utesäljare och innesäljare på Stora Enso Packaging. 
Utesäljarna är mer ute för att söka nya kunder och ta hand om de befintliga och 
innesäljarna har mer kontakt med kunder vid beställningar. Säljarna tar hand om 
orderförfrågan från kund på vad för slags produkt den vill ha. I vissa fall har kunden 
en klar bild vad de vill ha och andra kunder arbetar fram en produkt tillsammans med 
säljaren. I de fall som kunden inte har en klar bild av vilken produkt de vill ha tar 
säljaren kontakt med labbet som kan mäta och räkna på vilken kvalitet av well kunden 
kan behöva för sitt behov. I vissa fall vill kunden ha test av produkten skickade till sig 
som säljaren tar fram med hjälp av förpackningsdesign. När kunden är nöjd med 
produkten lägger säljaren in en order som då kommer in i systemet och i fallet då det 
är en nyorder kan beredaren då börja behandla ordern. 

5.1.2. Förpackningsdesign 
Stora Enso Packaging har förpackningsdesigners vid sina fabriker i Jönköping och 
Skene. Deras uppgift är att samverka med säljare för att ta fram designer på 
förpackningar till kunder. Då designen är färdig enligt instruktioner från säljaren skär 
förpackningsdesignern ut ett par testlådor, om kunden begär det, på ett skärbord som 
sedan skickas till kund för godkännande. Godkännandeprocessen kan variera i tid då 
kunden ibland är nöjd direkt och ibland vill modifiera designen ett par gånger. Då 
designen godkänns läggs en fil upp på intranätet med instruktioner om förpackningen. 

Kundbehov Säljare, 
Förpackningsdesign 

Verktygsavdelningen Beredare 

Leverans Transportplanerare Produktion Produktionsplanerare 

 
Figur 4 Nyorderprocessen 
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5.1.3. Beredare 
Befattningen som beredare har för avsikt att hitta bästa möjliga produktionsgång för 
en nyorder och i vilken fabrik som produkten ska produceras i samt därefter 
säkerställa kvaliteten på denna. Om kvaliteten godkänns frisläpper beredaren 
produkten för en repeatorder. I arbetsbeskrivningen finns också ansvar för att vara 
kontaktperson vid säljprocessen för nyordern och den tillhörande produkten. 

Mer grundligt hur orderflödet ser ut hos en beredare är först att nyordern kommer från 
säljarna med tillhörande information i CPMS där beredaren går igenom att allt 
stämmer och ändrar ifall något inte gör det. I vissa fall kan inte beredaren ändra själv 
utan måste skicka tillbaka ordern till säljaren som får korrigera felet. Därefter tas 
spärren bort från produkten och den trollas till rätt fabrik. När produkten är trollad till 
rätt fabrik läggs den in i de maskinprocesser som den ska gå igenom där. I systemet 
redogörs även hur verktygen ska se ut, beskrivandes i systemet, och vilket 
pallmönster de klara lådorna ska packas enligt efter produktionen. Efter dessa steg 
måste ordern skapas till rätt fabrik samt trollas dit. 

I beredarens jobb ingår det även att beställa verktyg, men då endast stansar och inte 
klichéer, och gör då stansritningar av den information som finns om ordern i systemet. 
När sedan verktygen kommer, då både stansar och klichéer, kontrolleras dessa för att 
se att de är rätt tillverkade. De kontrollmäts för att se att stansarna och klichéerna 
sitter på rätt plats och att de blir på rätt ställe på produkten. Efter kontrollmätningarna 
kan beredaren frisläppa ordern till produktionsplaneraren som kan börja planera in 
ordern i produktionen. 

Det görs även en kvalitetskontroll av produktionen vid varje nyorder som beredaren 
får ta del av. Vid kontrollen visar de i produktionen om de har upptänkt ett misstänkt 
fel med verktyget eller den producerade produkten. Vid fel får beredaren i uppgift att 
kontrollera detta samt åtgärda på bästa sätt. Verktyget skickas då tillbaka till 
leverantören som i sin tur levererar ett justerat verktyg. Vid små justeringar kan 
justering ske på plats av maskinoperatörer eller verktygshanterare.  

5.1.4. Verktygsavdelning 
Avsikten med befattningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att göra 
kvalitativa produkter när det kommer till klichéer, stansverktyg och färg. I 
arbetsuppgifterna ingår att beställa klichéer och se till att klichéerna är korrekta och 
överensstämmer med tryckinstruktionen, och samma ansvar gäller för stansverktygen. 
Det ingår även att frisläppa klichéer och stansverktyg när kvaliteten överensstämmer 
med de krav som finns. I Vikingstad är beredare och verktygsavdelning tätt 
sammankopplade vilket leder till en delning av arbetsuppgifter. 

Nya verktyg behövs endast vid nyorder och ordern kommer till verktygsavdelningen 
från förpackningsdesign där de har gjort en ritning på hur lådan ska se ut. Det som 
görs på verktygsavdelningen då är att de skriver i måtten på lådan för att 
klichétillverkarna ska veta hur de ska se ut. Bilden med måtten och trycken skickas 
sedan med mail till verktygstillverkarna med bifogad beskrivning och en förfrågan på 
hur lång tid verktyget kan levereras på. Från verktygstillverkarna kommer då en 
bekräftelse på leveranstiden via mail. När sedan verktyget har levererats kontrollmäts 
det för att se att de stämmer och efter det kan ordern frisläppas till 
produktionsplaneraren som då har tillgång till ordern och tar över arbetet. 
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Bild 1 Till vänster en stans, till höger en kliché 

5.1.5. Produktionsplanerare 
Avsikten med befattningen produktionsplanerare är att planera flödet med en hög och 
jämn beläggning samtidigt som att leveranssäkerheten upprätthålls. Även är avsikten 
att planera produktionen i wellmaskinen efter en optimerad materialkostnad. Inköp 
och beställning av papper ingår och de ska ske inom givna ramar för att hålla en 
kostnadseffektiv lagernivå. 

Om nya verktyg behövs beställas kan inte produktionsplaneraren planera in ordern i 
programmet utan måste få tillåtelse från beredaren eller verktygsavdelningen att 
kunna planera in ordern innan verktygen har kommit. Efter att ordern är frisläppt kan 
produktionsplaneraren börja optimera produktionen med hjälp av ett 
optimeringsprogram i systemet. I normala fall ska produktionsplaneraren ha planerat 
produktionen för fem dagar framåt hela tiden, men ibland kan vissa förändringar och 
förflyttningar av olika order göras efter behov. När wellprogrammet för produktionen 
är klart skrivs det ut och lämnas till produktionen och verktygsavdelningen för att de 
ska veta hur de ska fortsätta deras arbetsuppgifter. 

5.1.6. Produktion 
Produktionen är uppdelad i två delar, welltillverkning och konvertering, där det börjar 
med att de stora rullarna med papper blir wellpapp i en wellmaskin. I wellmaskinen 
blir wellen klippt till ark som sedan kommer ut på avlägget. Där blir högarna med ark 
förflyttade till ett mellanlager som ligger i fabriken mellan wellmaskinen och 
konverteringsmaskinerna. När sedan arken blir plockade för att köras i 
konverteringsmaskinen körs en hel order i streck i samma maskin. I 
konverteringsmaskinen har de verktygen som behövs för varje enskild order satts in 
för att ge arken dess unika karaktär. I slutet av konverteringen lastas de klara 
produkterna på pallar efter det förutbestämda pallmönstret och körs sedan till 
färdigvarulagret.  

För att se över produktionen finns det produktionsledare som håller reda på 
beläggningen på maskinerna så att ingen maskin blir över- eller underbelagd. 
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Bild 2 Till vänster packning på pall, till höger urval av produkter 

5.1.7. Transportplanerare 
Se till att utleveranser sker på ett sätt som är mest kostnadseffektivt för företaget är 
avsikten med befattningen. I arbetsuppgifterna ingår att beställa externa leveranser 
enligt de kontrakt som finns. Det ingår även att besvara de förfrågningar som kommer 
om leveranser. Ytterligare arbetsuppgifter är att skriva ut följe- och fraktsedel och 
övriga transportdokument samt att återrapportera levererat antal flakmeter och 
levererad kvadratmeter. Ett nytt system kom för ungefär ett år sen där en 
bevakningslista kommer ut till produktionen från transportplaneraren. På listan finns 
en turordning som transportplaneraren vill ha orderna producerade i för att kunna 
boka transporter på ett bra sätt och att varje order levereras i rätt ordning till kund. 
Med det nya systemet i drift kan transportplaneraren boka alla transporter dagen innan 
istället för att endast boka 10 – 20 % av transporterna dagen innan. 

5.2. Nuvarande ledtider nyorder 
I dagsläget inom Stora Enso Packaging finns det generella uppskattningar över vilka 
ledtider som ska hållas för order beroende på vilka arbetsmoment som är involverade. 
I Tabell 1 syns vilka ledtider Stora Enso Packaging räknar med för nyorderprocessen i 
dagsläget. Tabell 1 är tagen från intranätet på Stora Enso Packaging. 

Tabell 1 Ledtider för nyorderprocessen 

Process, funktion område Produkt Ledtid 
Säljteam Offert på nytt 5 arbetsdagar 
Kundreskontra Frisläppning av beställning 2 arbetstimmar 
Konstruktion Nya konstruktioner 10 arbetsdagar 
Grafisk design Enkel omarbetning/streckkoder/logo 4 arbetsdagar 
 Avancerad omarbetning/processtryck 10 arbetsdagar 
Nyorder Beställning/Order 1 arbetsdagar 
 Beslut om fabrik/operationsväg, 

orderbekräftelse och tillverkningsunderlag 
färdigställs 

2 arbetsdagar 

 Framtagning av ny kliché 5 arbetsdagar* 
 Framtagning av nytt stansverktyg 5 arbetsdagar* 
Produktion av well inklusive 
leverans 

Alla produkter 7 arbetsdagar 

* Dessa aktiviteter sker parallellt med varandra. 
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5.3. Processflödesanalys 
För att tydliggöra mer i detalj vad som sker i nyorderprocessen i dagsläget samt hur 
ledtiderna fördelas har ett processflödesschema tagits fram. I Tabell 2 visas en 
processflödesanalys över dagens nyorderprocess. Då projektet syftar till att undersöka 
förbättringar efter säljare och produktdesigner i processen utelämnas dessa steg i 
processflödesschemat. Tiderna som framgår i Tabell 2 har tagits fram genom samtal 
med: Tomas Björkman Verktygsavdelningen, Ulf Eriksson Produktionsledare, Anna 
Göth Transportledare, Stefan Henriks Produktionsledare, Roland Jönsson 
Produktionsplanering, Simon Larsson Beredare/Verktygsavdelningen, Patrik Sjösten 
Systemförvaltare, Pontus Sjösten Logistikledare. 

De olika stegen som återfinns i Tabell 2 är en mer detaljerad beskrivning över vad 
som sker i Stora Enso Packagings nyorderprocess. Nedan följer en beskrivning av 
respektive steg samt dess tid. 8 h i Tabell 2 representerar en arbetsdag. 

Steg: 

1. Säljare lägger in en nyorder i systemet enligt överenskommelse med kund. 
Momentet tar maximalt 0,5 h. 

2. Nyordern ligger passivt i systemet och väntar på att en beredare ska behandla 
denna. Tidsspannet beror på hur lång tid det går innan en beredare upptäcker en 
nyorder i systemet. Maximalt 3h sätts då en beredare tittar ofta efter nya order 
under en arbetsdag. 

3. Order behandlas i systemet och en beställning av verktyg skickar iväg till 
verktygsleverantörer. Maximalt 0,5 h behandlingstid. 

4. Nyordern är passiv då verktyg är beställda. Normal leveranstid för verktyg är 40 
h. 

5. Verktyg kontrolleras av personal från verktygsavdelningen så att inga fel finns. 
Hanteringstid maximalt 1 h. 

6. Då verktyg är kontrollerade och godkända frisläpps nyorderna i systemet.  
7. Då en nyorder är frisläppt i systemet planeras denna oftast inom en dag. När 

under dagen är oklart och därför blir tidsspannet 1 h – 8 h. 
8. Själva planeringen tar maximalt 1 h 
9. Planeringsprogrammen är låsta i wellmaskinen fem dagar framåt. Detta ger en 

maximal väntetid på 40 h innan ordern körs. Tidigare körning är dock möjlig om 
program görs om vilket gör att tidsintervallet börjar på 1 h. 

10. Order körs i wellmaskin. När under dagen varierar och därför finns ett 
tidsintervall på 1 h – 8 h. 

11. Då nyorder är klar i wellmaskin sker en förflyttning av ark till mellanlager. 
12. Nyordern ligger maximalt i mellanlager en dag men ofta kortare. Därför finns ett 

tidsintervall på 1 h – 8 h. 
13. Konverteringsmaskin anpassas för specifik order. 
14. Körning i konverteringsmaskin. 
15. Kvalitén av körningen i konverteringsmaskinen kontrolleras. 
16. Order läggs på pall. 
17. Pallen/pallarna transporteras till färdigvarulagret. 
18. Orderna väntar på att transporteras till kund. 
19. Pallen/pallarna lastas på en lastbil för transport till kund. 
20. Transport till kund sker. Beroende på avstånd till kund tar det mellan en till tre 

dagar innan en order är levererad. Därav tidsintervallet på 8 h – 24 h. 
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Då aktiviteter har klassificerats med de olika värdekoderna har vi bestämt att all 
förädling av wellen klassas som värdeskapande (V). Alla aktiviteter som får en 
nyorder att gå framåt i processen har klassificerats som stöd till värdeskapande 
aktiviteter (S). De aktiviteter som representerar väntetider och inaktivitet i processen 
har klassificerats som icke värdeskapande (I). 

Tabell 2 Processflödesschema nuläge 

Processflödesschema: Nyorderprocessen 
                                                        Process: ýbefintlig    �föreslagen 
Steg Beskrivning ¢ è n Δ ¤ Tid (h) Värdekod 

(V/I/S/?) 
1 Säljare lägger in order i system X     0,5 h S 
2 Väntetid i system    X  0,1 – 3h I 
3 Ordern tas fram i system och 

verktyg beställs. 
X     0,5 h S 

4 Väntetid på verktyg    X  40 h I 
5 Ankomstkontroll av verktyg   X   1 h S 
6 Frisläppning av nyorder X     0,1 h S 
7 Väntetid på planering    X  1 h – 8 h I 
8 Produktionsplanering X     1 h S 
9 Väntan på produktion    X  1 h – 40 h I 
10 Wellmaskin X     1 h - 8 h V 
11 Transport till mellanlager     X 0,1 h S 
12 Väntan i mellanlager    X  1 h – 8 h I 
13 Ställtid konverteringsmaskin X     0,5 h S 
14 Konverteringsmaskin X     1 h V 
15 Kontroll av kvalité   X   0,5 h S 
16 Order läggs på pall X     1 h S 
17 Transport till färdigvarulager     X 1 h  S 
18 Väntan på transport    X  8 h I 
19 Lastning     X 0,5 h S 
20 Transport till kund  X    8 h – 24 h S 
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Tid 

100 % 

För att tydligare visa hur tiderna i processflödesanalysen fördelar sig har ett Gantt-
schema gjorts, se Figur 5. Staplarna i Gantt-schemat är skalenliga för stegens tid i 
Tabell 2. I Gantt-schemat visas maximala tiden i ett stegs tidsintervall. Eftersom alla 
maximala tider används överskrider Gantt-schemat de femton dagar som en nyorder 
räknas på i dagsläget. Tidsskillnad mellan andra Gantt-scheman visas i procent. Figur 
5 som representerar nuläget har därför 100 % på sin tidsaxel. 

 
Figur 5 Gantt-schema nuläge 
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6. Förbättringsområden 
Då nyorderprocessen kartlagts har det uppkommit en del områden där förbättringar 
skulle kunna genomföras. De olika områdena är leverantörer, hantering av verktyg, 
systemet och informationsflödet. Dessa områden beskrivs mer ingående i detta kapitel.  

6.1. Leverantörer 
I dagsläget finns det tre leverantörer som tillverkar klichéer, där varje har lite olika 
specialiteter. Därför beställs det olika mängd från alla tre och därmed finns det olika 
avtal beroende på vilken leverantör det är. Avtalen beror också på att leverantörerna 
är olika stora och har då olika förutsättningar att producera en viss mängd eller på en 
viss tid. I leverantörsavtalen står det att klichéer normalt levereras inom tre dagar vid 
nya jobb, vid nyorder. Det säger emot vissa interna dokument där det räknas med att 
en kliché levereras på fem dagar. Eftersom ingen garanti på leveranstider ges från 
leverantörerna kan beräkningarna av leveranstiderna till slutkund vara svåra att räkna 
ut. Om en slutkund fått bekräftat ett visst leveransdatum där väntan på klichéer är 
beräknad på fem dagar och klichén kommer på tre istället kan inte slutprodukten 
skickas tidigare till slutkund ändå. 

Stansverktygen som behövs i produktionen beställs i dagsläget från två olika 
leverantörer. Leverantörernas villkor för leverans skiljer sig åt. Den ena leverantören 
åtar sig att leverera alla typer av stansverktyg på fyra dagar. Den andra leverantören 
skiljer på planstansar och rotationstansar och har olika leveransvillkor för dessa. 
Planstansarna levereras på fyra dagar och rotationsstansarna på fem dagar. Då 
stansverktyg har längre leveranstider än klichéer blir dessa leveranser mer kritiska om 
en nyorder kräver båda stans- och klichéverktyg. 

6.2. Hantering av verktyg 
Då beredaren i dagsläget beställt verktyg för en nyorder uppstår en väntetid. Som 
nämnts i avsnittet om leverantörer har dessa normalt fem dagar på sig att leverera till 
Stora Enso Packaging. Då Stora Enso Packaging kräver en kontroll av nya verktyg 
innan de tas in i produktionen blir nyordern inaktiv. Produktionsplaneraren kommer 
inte åt ordern och kan därför inte börja planera denna i ett wellprogram. Om det skulle 
vara bråttom med en nyorder tvingas produktionsplaneraren istället ta kontakt med 
verktygsavdelningen för frisläppning av order och får hoppas att verktygen är 
korrekta vid leverans. Väntetiden som uppstår är inte bra då ingen värdeskapande 
process sker för slutprodukten.  

6.3. Systemet 
Systemet (CPMS) som används i dagsläget är skräddarsytt för wellproduktion. Det 
finns en rad fördelar med detta då i princip allt i hela processen finns att tillgå i 
samma system. Något som dock uppkommit vid diverse intervjuer är att systemet 
stundtals kan vara segt vilket bidrar till att en del väntetid uppstår. Vidare upplevs 
systemet i vissa fall mindre användarvänligt då det kan krävas många steg för att 
utföra en enklare uppgift. Trots att hela processen i princip finns i samma system 
efterfrågas det i vissa fall ytterligare information kring order. 
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6.4. Informationsflödet 
Den bristfälliga informationen mellan de olika avdelningarna kan skapa problem då 
det ibland blir att varje avdelning tänker på sin egen vinning och inte på helheten. 
Informationsflödet mellan avdelningarna är i vissa fall bristfällig och all information 
kommer inte till alla som kan behöva den alla gånger. I några avdelningar blir det 
svårare att ge informationen då kommunikationen måste ske ansikte mot ansikte. Ett 
arbete inom Lean Production pågår inom Stora Enso Packaging och det arbetas med 
visuell styrning en hel del. Även det arbetet kan förbättras genom att all information 
kommer ut så att alla avdelningar kan ta del av den.   
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7. Förbättringsalternativ 
I kapitlet presenteras de förbättringsalternativ som arbetats fram. Alternativen 
motiveras och relateras till genomförd processflödesanalys. Konsekvenser av olika 
alternativ presenteras även. 

7.1. Förbättringsområden i processflödesanalys 
Förbättringsalternativen som presenteras i kapitlet hänvisar till olika steg i Tabell 3 
för att visa vart i processen som alternativet kan förändra, dessa steg är markerade. 

Tabell 3 Förbättringsområden i processflödesanalysen 

Processflödesschema: Nyorderprocessen 
                                                        Process: ☐befintlig   ýpåverkan förbättringsalternativ 
Steg Beskrivning ¢ è n Δ ¤ Tid (h) Värdekod 

(V/I/S/?) 
1 Säljare lägger in order i system X     0,5 h S 
2 Väntetid i system    X  0,1 – 3h I 
3 Ordern tas fram i system och 

verktyg beställs 
X     0,5 h S 

4 Väntetid på verktyg    X  40 h I 
5 Ankomstkontroll av verktyg   X   1 h S 
6 Frisläppning av nyorder X     0,1 h S 
7 Väntetid på planering    X  1 h – 8 h I 
8 Produktionsplanering X     1 h S 
9 Väntan på produktion    X  1 h – 40 h I 
10 Wellmaskin X     1 h - 8 h V 
11 Transport till mellanlager     X 0,1 h S 
12 Väntan i mellanlager    X  1 h – 8 h I 
13 Ställtid konverteringsmaskin X     0,5 h S 
14 Konverteringsmaskin X     1 h V 
15 Kontroll av kvalité   X   0,5 h S 
16 Order läggs på pall X     1 h S 
17 Transport till färdigvarulager     X 1 h  S 
18 Väntan på transport    X  8 h I 
19 Lastning     X 0,5 h S 
20 Transport till kund  X    8 h – 24 h S 
 

7.2 Leverantörer 
Inom området leverantörer finns en förbättringspotential. Detta framgår i steg 4 i 
Tabell 3 där det finns tid som inte är värdeskapande för en nyorder.  

Då olika leveransvillkor finns för stansar och klichéer finns det möjlighet att skilja på 
dessa. I dagsläget beställs klichéer vanligtvis på fem dagar trots att leverantörerna i 
normala fall enligt avtal med Stora Enso Packaging levererar på tre dagar. Om en 
nyorder enbart är i behov av en kliché och ingen stans finns då en möjlighet att alltid 
beställa klichén på tre dagar vilket skulle korta ledtiden i steg 4 i Tabell 3 med 16 h.  

Beroende på vilken stansleverantör en fabrik använder sig av finns även där en 
förbättring att göra. Då ena stansleverantören levererar alla stansverktyg på fyra dagar 
kan detta utnyttjas för att korta ned ledtiden i steg 4 i Tabell 3 med 8 h. 
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Tid 

95 % 

Se Gantt-schemat, Figur 6, för ändringens påverkan av ledtiden. Staplarna i Gantt-
schemat är skalenliga för stegens tid i Tabell 3. I Gantt-schemat visas maximala tiden 
i ett stegs tidsintervall. Tidsminskningen i Figur 6 från Figur 5 är 5 %. 

 
Figur 6 Gantt-schema leverantörer 

7.3. Hantering av verktyg 
I dagsläget kontrolleras nya verktyg av personal från verktygsavdelningen vid 
leverans. Denna process tar inte lång tid men medför en rad andra problem för 
processen som helhet. Innan verktygen är levererade till Stora Enso Packaging ligger 
en nyorder spärrad i CPMS. Detta leder till att produktionsplaneraren hindras från att 
planera in nyordern i ett wellprogram. Som kan ses i steg 4 till 9 i Tabell 3 bidrar 
spärren i systemet till en lång väntetid som inte är värdeskapande för processen. 

Förslaget är att Stora Enso Packaging inför en ny rutin där produktionsplaneraren kan 
frisläppa nyorder innan verktyg finns på plats. Personal ur verktygsavdelningen ska 
fortsätta kontrollera verktyg vid ankomst för att se om det är något fel. Förslaget 
kräver dock att Stora Enso Packaging litar på verktygsleverantörer i större 
utsträckning och förutsätter att de väldigt sällan levererar felaktiga verktyg.  

Förslaget motiveras genom en undersökning av kvalitén på verktyg som genomförts 
under cirka en månad på samtliga fabriker inom Stora Enso Packaging. Under 
perioden som undersökningen varade framgick att totalt 0,78 % av mottagna stansar 
var fel och totalt 0 % av mottagna klichéer var fel. Mer detaljer kring undersökningen 
kan ses i Bilaga 1. 
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Tid 

80 % 

Om produktionsplaneraren kan frisläppa ordern i systemet för planering innan de är 
levererade påverkas steg 4 till 9 i Tabell 3 positivt då väntetiden i steg 9, väntan på 
produktion minskas. Steg 6 till 8 förflyttas även så att de överlappar steg 4, väntan på 
verktyg. 

För att tydligare visa var överlappningen sker i processen har ett Gantt-schema gjorts, 
se Figur 7. Staplarna i Gantt-schemat är skalenliga för stegens tid i Tabell 3. I Gantt-
schemat visas maximala tiden i ett stegs tidsintervall. Tidsminskningen i Figur 7 från 
Figur 5 är 20 %. 

 
Figur 7 Gantt-schema hantering av verktyg 

7.4. Kortare tidsspann 
I dagsläget lägger säljarna ett tidsspann för leverans på oftast fem dagar till kund, 
detta tidsspann kan variera i dagsläget mellan 1 till 6 dagar beroende på kund. Vidare 
krävs kvalitetskontroll av verktyg i dagsläget för att produktionsplaneraren ska få 
tillgång till en nyorder. Då kontrollen är gjord är wellprogrammen i wellmaskinen 
låsta fem dagar framåt. Detta leder till att produktion och transport sker mellan dag tio 
och femton. Figur 8 visar detta.  

	  	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dag 0       Dag 5       Dag 10       Dag 15 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   X	   Väntan	  på	  verktyg	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   X	   Produktionsprogram	  fast	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Planering	  och	  produktion	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Transport	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Inaktiva	  dagar	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Figur 8 Ledtider nyorder 
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Ett alternativ för minskningen av ledtid i denna process är att säljare lägger ett kortare 
tidsspann för leverans till kund. Om detta kombineras med alternativet hantering av 
verktyg (kapitel 7.3) där produktionsplaneraren kan frisläppa nyorder innan kontroll 
skett kan stora tidsvinster göras. 

Om produktionsplaneraren har möjlighet att frisläppa ordern överlappas steg 6 till 8 i 
Tabell 3 som beskrivits i hantering av verktyg, se Figur 7. Detta innebär att planering 
av en nyorder teoretiskt sett kan ske från dag 1 då verktyg beställs vilket även gör att 
steg 9 överlappar steg 4. Då produktionsplaneraren inte vet när verktygen är på plats 
uppstår ett problem. Om en order planeras dag 6 finns en risk att verktyg inte finns på 
plats. Denna risk förebyggs med ett kortare tidsspann för leverans.  

Om en säljare till exempel lägger ett leveransspann till kund från dag 8 till 10 kommer 
produktionsplaneraren inte vilja planera in nyordern i ett wellprogram förens tidigast 
dag 7-8 för att undvika wellark i mellanlager eller produkter i färdigvarulagret en 
längre tid. Det gör att sannolikheten att ett verktyg inte ska vara levererat till Stora 
Enso Packaging den dagen är mycket liten. Detta förutsätter att verktyg alltid beställs 
enligt avtal så de alltid är levererade på senast fem dagar. Läggs tidsspann på detta 
sätt skulle en ledtid på tio dagar kunna ges till kund. Figur 9 visar hur förändringen 
skulle påverka ledtider. 
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Figur 9 Ledtider kortare tidsspann 

7.5. Längre tidsspann 
Då utgångsläget är samma som beskrivits i Tabell 3 är ett annat alternativ att säljare 
lägger ett längre tidsspann för leverans till kund. Om detta kombineras med 
alternativet hantering av verktyg kan stora tidsvinster uppnås. Alternativet skulle 
kunna ses som Just-In-Time produktion. 

Om produktionsplaneraren kan frisläppa ordern överlappas steg 6 till 8 i Tabell 3 som 
beskrivits i hantering av verktyg (kapitel 7.3), se Figur 7. Detta innebär även i detta 
alternativ att planering av nyorder teoretiskt sett kan ske från dag 1 då verktyg beställs 
vilket även gör att steg 9 överlappar steg 4.  

Då produktionsplaneraren får möjlighet att direkt frisläppa och planera en nyorder 
efter att verktyg beställs skulle ordern kunna planeras in dag 6. Alltså direkt efter de 
fem dagarna som har ett låst wellprogram. Detta skulle leda till att produktionen mer 
närmade sig Just-In-Time produktion och att möjligheten finns för 
produktionsplaneraren att följa ett Just-In-Time tänk. För att detta ska fungera krävs 
dock att produktionsplaneraren har full koll på när verktyg ska vara levererade till 
Stora Enso Packaging. För att slippa kontakta verktygsavdelning för information 
kring leveranser föreslås en förändring i CPMS. 
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Förändringen i CPMS bygger på att beredaren ska kunna lägga in överenskommet 
leveransdatum för verktyg då detta beställs. Produktionsplaneraren får sedan 
information om verktygens leveransdatum då denne ska frisläppa en nyorder för 
planering. Om denna information ges kommer produktionsplaneraren kunna planera 
ordern så att den är färdigproducerad direkt efter att verktygen har levererats vilket 
skulle bidra till minskad ledtid. Se Bilaga 2. 

Om säljarna till exempel lägger ett längre tidsspann från dag 7 till 10 får 
produktionsplaneraren flera dagar att planera in nyordern för att få ut optimala 
wellprogram. Läggs tidsspann på detta sätt skulle även en ledtid på tio dagar kunna 
ges till kund. Figur 10 visar hur förändringen skulle påverka ledtider. 
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Figur 10 Ledtider längre tidsspann 

7.6. Verktygstillverkning 
För att kunna minska ledtiderna från verktygsleverantörerna maximalt kan en egen 
verktygstillverkning byggas i anslutning till fabriken. Om både en klichétillverkning 
och en stanstillverkning byggs blir leveranstiderna max två dagar för verktygen då de 
tar ca två dagar att producera. Detta förkortar hela leveranstiden till kund. Om Stora 
Enso Packaging själv äger tillverkningen av verktyg behöver inte deras order av 
verktyg konkurrera med andra företags beställningar hos leverantörerna och kommer 
alltid kunna producera verktygen direkt vid behov. Det går då även enkelt för Stora 
Enso Packaging att själva planera verktygsproduktionen och behöver inte kontakta 
och förhandla med leverantörerna ifall ändringar av körordningen behövs. 
Alternativet ger en klar förminskning av steg 4 i Tabell 3 där väntetiden på verktygen 
kommer minska och kvalitetskontrollen kan göras direkt efter produktionen av 
verktyget. 

Se Gantt-schemat, Figur 11, för förändring av ledtiden via verktygstillverkning. 
Staplarna i Gantt-schemat är skalenliga för stegens tid i Tabell 3. I Gantt-schemat 
visas maximala tiden i ett stegs tidsintervall. Tidsminskningen i Figur 11 från Figur 5 
är 15 %. 
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Tid 

85 % 

 
Figur 11 Gantt-schema verktygstillverkning 

7.7. Kortare framförhållning 
I dagsläget finns det krav på produktionsplanerarna att de ska ha wellprogrammen 
klara för fem dagar framåt. Detta för att beställningen av råmaterial ska kunna ske till 
leverantörerna direkt genom systemet. Detta gör att endast minimala förändringar ske 
inom den femdagarsperioden och det går att lägga in en ny order tidigast fem dagar 
från ordern är lagd. Ett alternativ är att minska de fem spärrade dagarna till fyra eller 
tre för att snabbare kunna lägga in en ny order i produktionen. Det gör att en nyorder 
snabbast skulle kunna läggas in i ett wellprogram tre dagar efter ordern är lagd vilket 
är två dagar tidigare än innan. Det enda steget som påverkas i Tabell 3 är steg 9, 
väntan på produktion, där maxtiden för väntan på produktion kommer minska. 

Vid kortare framförhållning påverkas ledtiderna enligt Gantt-schemat i Figur 12. 
Staplarna i Gantt-schemat är skalenliga för stegens tid i tabell 3. I Gantt-schemat visas 
maximala tiden i ett stegs tidsintervall. Tidsminskningen i Figur 12 från Figur 5 är 
10 %. 
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Tid 

90 % 

 
Figur 12 Gantt-schema kortare framförhållning 

7.8. Bygga ut produktionen 
Ifall leveranstiden till kund vid en nyorder ska minska från femton till tio dagar kan 
det behövas extrema åtgärder för att garantera den leveranstiden. För att kunna 
planera in nyorder i produktionen fortast möjligt kan ett alternativ vara att bygga ut 
produktionen med en eller flera wellmaskiner och konverteringsmaskiner. På det 
sättet behöver inte en order vänta in de fem dagar som produktionsplaneraren redan 
har färdigplanerade i dagsläget utan kan planeras in i ett wellprogram snarast möjligt. 
Om hela produktionen byggs ut kommer steg 10 till 14 att påverkas i Tabell 3 och 
antagligen minska i tid. Hur mycket är dock svårt att uppskatta. 

7.9. Digitalisering 
För att få fram förbättringar för ledtiderna kan även digitalisering av vissa dokument 
ske. Tidsvinsterna skulle inte bli allt för stora men arbetet som helhet skulle flyta 
smidigare samtidigt som en del miljöförbättringar skulle uppnås.  

7.9.1. Väntan på produktion 
Steg 9 i Tabell 3, väntan på produktion, kommer efter att produktionsplaneraren 
planerat ett wellprogram och i dagsläget själv går ned till produktionen och 
överlämnar programmet. Dokumentet levereras i pappersform, innehållandes all 
information för wellprogrammet. Då ett program innehåller mycket information krävs 
ett stort antal pappersark varje gång ett program skrivs ut. Då program lämnas 
dagligen leder detta till att mycket papper förbrukas i längden. 
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Förslaget är att dessa program i framtiden distribueras digitalt i CPMS för att på så 
sätt både minska förbrukningen av papper och helt ta bort momentet då 
produktionsplaneraren går ned till produktionen för att lämna programmet vilket 
skulle spara en del tid. Den minskade pappersförbrukningen skulle vara bra ur en 
miljöaspekt samtidigt som både produktionsplanerarens och personalen i 
produktionens arbete skulle kunna ske smidigare. 

7.9.2. Väntan i mellanlager 
I steg 12, väntan i mellanlager i Tabell 3, står produkter i mellanlager för att senare 
konverteras. För att starta konverteringen krävs det att arbetskort tas fram till varje 
enskild order. I dagsläget är det verktygsavdelningen som skriver ut arbetskorten på 
pappersark i samband med att klichéer hängs fram till produktionen. När wellen är 
konverterad skrivs arbetskortet under av den som ansvarat för körningen i 
produktionen.  

Förslaget är att arbetskorten digitaliseras i CPMS vilket skulle minska förbrukningen 
av pappersark samtidigt som personal från verktygsavdelningen skulle slippa lägga tid 
på att skriva ut arbetskorten. Produktionsledarna skulle inte heller behöva samla in 
korten efter att de signeras då detta skulle kunna göras digitalt. 

7.9.3. Kontroll av kvalité 
Steg 15 i Tabell 3, kontroll av kvalité, kan digitalisering även ske. Då en nyorder körs 
för första gången i en konverteringsmaskin medföljer ett nyorderdokument i 
pappersform där den som ansvarat för körningen ska fylla i hur det gått. Aspekter som 
kvalité och eventuella problem och synpunkter ska tas med för att ligga till grund för 
framtida förbättringar. Detta dokument samlas in och gås igenom av beredaren. 

Förslaget är att även detta dokument digitaliseras. Detta skulle göra att pappersark 
sparas samtidigt som det kan mailas till beredaren vilket gör att tid sparas för 
insamling. Det skulle även sparas tid då dokumentet aldrig behövs skrivas ut eller 
hängas ut till produktionen.   
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8. Diskussion och analys 
I kapitlet förs en diskussion om relevansen av rapporten och dess innehåll, då 
framförallt om de olika förändringsalternativen. 

8.1. Olika leveranstider för verktyg 
I dagsläget har Stora Enso Packaging tre olika leverantörer av klichéer och två olika 
leverantörer av stansar. Eftersom dessa har olika förutsättningar som företag har 
också olika leveransavtal skrivits. Det gör att förutsättningarna för minskning av 
ledtider inom Stora Enso Packaging kan variera beroende på vilken leverantör som 
används för en viss nyorder.  

Om en nyorder bara behöver en kliché kan ledtiden minskas då leverans av en kliché 
enligt avtal görs på tre dagar av vissa leverantörer. Om en nyorder behöver en stans 
tar det fyra till fem dagar att få en sådan levererad. Detta innebär att leveranstiden för 
klichéer inte påverkar den totala ledtiden för verktyg om en order behöver båda 
typerna av verktyg.  

Problemet som uppstår är att produktionsplaneraren ska ha planerat wellprogrammen 
fem dagar framåt. Om verktyget kommer efter tre dagar kan orden inte planeras 
förens efter fem dagar ändå. Det går att ändra i de fem dagar som redan är planerade 
men det ska helst inte ske och det kan vara svårt att få en speciell order att passa in 
under precis en speciell dag. Eftersom inte alla typer av order produceras alla dagar är 
det inte säkert att det skulle passa in perfekt precis den dagen.  

Problemet med planeringen gör att verktygen inte behöver levereras förrän efter fem 
dagar i vilket fall. Om en minskning av dagarna som produktionsplaneraren ska ha 
planerat wellprogram för görs kan ledtiderna minskas beroende på vilka verktyg en 
nyorder behöver.  

Det går istället att tänka att alla verktyg beställs enligt de avtal som finns. Om 
verktygen kommer hem innan de fem dagar som redan är planerade av 
produktionsplaneraren finns det en marginal. Ifall en reklamation eller reparation av 
verktyg behövs kan marginalen vara bra då det inte kommer störa produktionen. 

8.2. Sommarproblem 
De alternativ som getts om leverantörerna kommer inte att vara hundra procent 
användbara. Detta då problem kommer uppstå under vissa delar av sommarmånaderna. 
Det som uppkom i diskussion med metodchefen var att stansleverantörerna stoppar 
produktionen på sommaren för att ha semester. De två stansleverantörer som idag 
används har i dagsläget avsatt samma två veckor för semestern. Detta utgör stora 
problem för Stora Enso Packaging som då i teorin inte kan ta in några nyorder under 
dessa två veckor. Efterfrågan är lägre på sommaren och inte lika stor mängd order 
berörs men det är ändå ett problem som måste lösas.  

Flera lösningsförslag finns till problemet. Ett förslag är att använda sig av en tredje 
tillverkare som kan leverera under dessa två veckor. Två förslag på tillverkare finns, 
den ena i Sverige och den andra i Polen. Fördelen med tillverkaren i Sverige är att 
avståndet blir kortare än från leverantören i Polen. Dock är den svenska leverantören 
belägen så att leveranstiden till fabrikerna i Jönköping och Skene blir märkbart längre 
än från dagens leverantörer.  
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Alltså kommer en leveranstid på fem dagar dit bli svårare att hålla än med de 
befintliga tillverkarna. Att beställa stansar från den tillverkaren i Sverige kan kännas 
lite prekärt ifall det endast kommer ske under två veckor på sommaren. Det kan därför 
bli svårt att komma överens om ett gynnsamt avtal för båda parterna. Det Stora Enso 
Packaging då skulle kunna göra är att använda sig av den tredje leverantören året om. 
Det skulle antagligen inte uppskattas av de två befintliga leverantörerna av stansar 
som används i dagsläget. Vetskapen om att en tredje leverantör kan tillkomma om 
inte de befintliga kan leverera stansar under de två veckorna på sommaren kan gör att 
de på något sätt löser situationen. I bästa fall stängs produktionen inte alls under 
sommaren eller i ett mindre kostsamt förslag flyttas de två veckor produktionen 
stänger så de inte sammanfaller för båda leverantörerna.  

Tillverkaren av stansar i Polen är det andra alternativet för leverans av stansar under 
de två veckorna de befintliga vill ha sin semester. Leverantören i Polen har lite andra 
förutsättningar än den tredje leverantören i Sverige. För det första är det längre 
transport av verktyg till fabrikerna. Dock går problemet att behöva använda 
leverantören mer än de två veckor som behövs kanske undvikas. Detta då tillverkaren 
i dagsläget används av Stora Enso Packagings fabriker i Baltikum vilket kan göra det 
lättare att komma överens om ett avtal under endast de två veckor som krävs. 
Eftersom leverantören har avtal med Stora Enso Packaging i Baltikum sen innan 
skulle Stora Enso Packaging i Sverige kanske få en bättre inkörsport till leverantören 
och kanske ett bättre avtal. 

Det mest troliga är nog att det kommer lösa sig med de befintliga leverantörerna. Det 
gör att det alternativ vi har om leverantörerna för verktyg antagligen kommer fungera 
under hela året. 

8.3. Kortare och längre tidsspann 
Förändringen kortare tidsspann skulle leda till att Stora Enso Packaging kan erbjuda 
en leveranstid på tio dagar för nyorder till kund. Dock krävs det tydliga riktlinjer för 
alla inblandade för att undvika att missförstånd uppstår. Säljare måste alltid lägga ett 
tidsspann från dag 8 till 10 samtidigt som verktyg alltid måste beställas enligt avtal. 
Detta för att produktionsplanerarens arbete ska underlättas då denna får ett mindre 
tidsspann att planera ordern i ett optimalt wellprogram. 

Båda alternativen med olika fasta tidsspann för leverans till kund ger en ledtid på de 
tio dagar som efterfrågas men det som sker är att wellprogrammen som 
produktionsplaneraren gör kanske inte blir optimala. Förslaget kortare tidsspann ger 
produktionsplaneraren endast tre dagar att planera in ordern i ett program vilket är 
mindre än i dagsläget. Om optimeringen förändras till det sämre med endast tre dagar 
för planering av nyorder går det att ge produktionsplaneraren fyra dagar i båda 
alternativen. Skillnaden blir att ledtiden till kund istället blir elva dagar för alternativet 
kortare tidsspann. Efter diskussion med anställda inom företaget verkar det dock som 
att en planeringshorisont på tre dagar för nyorder inte ska vara ett problem. 

Den stora skillnaden mellan alternativen är eventuella kostnader för införande. 
Alternativet kortare tidsspann kostar inte något att genomföra. Dock krävs mer av 
personerna som är inblandade i processen. Säljarna måste alltid lägga tidsspann för att 
verktygen ska hinna komma hem i tid. Detta då produktionsplaneraren inte har 
tillgång till leveransinformation i alternativet kortare tidsspann. Information kring 
verktygsleverans tillkommer i alternativet längre tidsspann. Detta gör att säljarna inte 
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behöver vara lika noga med tidsspann. För att produktionsplaneraren ska få 
leveransinformationen för verktyg krävs en förändring i CPMS, se Bilaga 2. Denna 
förändring kan bli kostsam och dra ut på tiden vilket skulle bidra till att en förändring 
tar längre tid att införa.    

En fundering som uppstår är om båda alternativen skulle fungera i praktiken. Ett Just-
In-Time tänk som återfinns i alternativet längre tidsspann är ofta svåra att genomföra 
och allt måste fungera för att inte misslyckas med leveransen. Detta gör att 
alternativet kortare tidsspann har större möjligheter att fungera i praktiken då det finns 
marginaler i tid för vissa avsnitt i kedjan. Den största skillnaden är marginalen som 
finns vid leverans av verktyg i alternativet kortare tidsspann. Då leveransspannet till 
kund läggs från dag 8-10 kommer produktionen starta tidigast dag 7. Detta gör att en 
marginal uppstår i processen då verktyg levereras på fem dagar. Marginalen innebär 
att ett nytt verktyg hinner levereras om det levererade verktyget måste reklameras 
eller repareras. I alternativet längre tidsspann finns ingen marginal för 
verktygsleverans vilket innebär att wellarken måste stå på mellanlagret om verktyg 
behöver reklameras eller repareras. 

8.4. Bygga ut produktion och verktygstillverkning 
Både förslaget om att bygga ut produktionen och om att bygga en egen 
verktygstillverkning är väldigt kostsamma att genomföra. Alternativen kommer att 
minska ledtiderna till kund men det blir svårt att räkna ut exakt hur mycket i dagsläget. 
Med all säkerhet kommer i dagsläget inte dessa två alternativ vara genomförbara. Om 
endast ledtiderna minskar av utbyggnad är alternativen inte lönsamma på kort sikt. 
Dock skulle en utbyggnad kunna medföra andra fördelar. Vilka dessa är blir en helt 
annan undersökning.  

Sannolikheten att alternativen genomförs är i dagsläget minimala då stor investering 
krävs samt ytterligare kompetens behövs införskaffas. Längre fram i tiden kanske 
alternativen kan genomföras men inte inom de närmsta åren. Om de nu görs kan det 
förmodligen leda till fler fördelar än kortare ledtider. 

8.5. Digitalisering 
De olika alternativen om digitalisering i nyorderprocessen skulle förmodligen inte 
leda till någon större ledtidsreduktion. Dock skulle andra fördelar skapas då en del 
arbetssätt förmodligen skulle uppfattas som smidigare vid digitalisering.  

Då pappersark inte behöver skrivas ut kan de heller inte tappas bort lika lätt. Om den 
digitala informationen ska försvinna krävs en serverkrasch eller liknande. Det skulle 
även bli lättare att hitta informationen i en dator då det inte uppstår högar av 
pappersark att leta bland. Momentet då de utskrivna pappersarken ska lämnas vidare i 
processen försvinner även den helt om dokument finns digitalt. 

I vissa aspekter kan dock digitalisering vara en nackdel. I samtal har det kommit fram 
att arbetskorten till konverteringsmaskinen föredras utskrivna. Detta då personalen tar 
med sig arbetskorten till maskinen då inställningar av denna ska göras. Om 
arbetskorten ska digitaliseras krävs då förmodligen en bärbar lösning för att 
personalen vid konverteringsmaskinerna ska uppskatta förändringen. 
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En sista viktig aspekt av en digitalisering är miljökonsekvenserna. Vid digitalisering 
kommer pappersförbrukningen på sikt att minska drastiskt. Miljökonsekvenserna har 
ingen påverkan på nyorderprocessen ledtider men kan fungera som ett fint argument 
utåt då Stora Enso Packaging kan ses som ett mer miljövänligt företag.   
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9. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras efter genomfört arbete och kartläggning av Stora Enso 
Packagings nyorderprocess är att det finns goda möjligheter att minska ledtiderna till 
kund. Ledtiderna i nyorderprocessen kan minskas på flera sätt för att gå från femton 
till tio dagar. Det alternativ som i dagsläget känns mest relevant enligt oss att 
genomföra är alternativet kortare tidsspann. 

Anledningen till att alternativet kortare tidsspann känns mest relevant är att det krävs 
lite resurser att genomföra. Det är även de alternativ som genererar minst förändringar 
i nuvarande arbetssätt. Då alternativet är kostnadsfritt och inte kräver några 
systemförändringar kan ett införande ske omgående. 

På sikt anser vi även att Stora Enso Packaging ska titta närmare på alternativet längre 
tidsspann. Alternativets systemförändringar kan bidra till ett smidigare arbetssätt samt 
på sikt ytterligare förkorta ledtiderna. 

Införs alternativet kortare tidsspann i Stora Enso Packagings nyorderprocess minskas 
ledtiden till kund från femton till tio dagar.  
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Bilaga 1 
Figur 1.1 visar resultatet av den kvalitetsundersökning som genomförts för stansar 
och klichéer.  

 
Figur 1.1 Kvalitetsundersökning för kliché och stans 
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Bilaga 2 
Nedan ges ett förslag på hur en förändring i CPMS skulle kunna göras för att kunna 
korta ned ledtiden till kund. 

Figuren 2.1 visar det som beredaren får upp i CPMS för varje verktyg. Vid en 
förändring som skulle bidra till ökad information kring verktygen fylls kolumnen 
Datum för tillgänglighet i direkt då beredaren erhållit ett leveransdatum från 
leverantören av verktyget. Då datum fylls i direkt kan detta länkas vidare i 
programmet. Se figur 2.1. 

 
Figur 2.1 Verktygsspecifikation i CPMS 

 

Fylls i direkt vid 
beställning 
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Då avtalat leveransdatum finns i CPMS redan dagen då verktyg beställts kan detta 
länkas vidare i programmet för att underlätta planeringen. I figur 2.2 visas det 
produktionsplaneraren ser då order ska frisläppas och där kan ytterligare information 
kring verktygen komma till nytta. 

Leveransdatumet för verktygen kan läggas in som en kolumn så att 
produktionsplaneraren direkt får information utan att behöva ringa och fråga 
verktygsavdelningen om det. Vidare kan även leveransinformation länkas till 
varningsrutan som kommer upp då en order är spärrad på grund av ett verktyg. 

Slutligen ska produktionsplaneraren ha valmöjligheten att frisläppa en order direkt i 
varningsrutan för planering.  

 
Figur 2.2 TO-kontroll i CPMS 

  

Ytterligare kolumn 
med info om 
verktygsleverans. 

Information om verktyg 
samt möjlighet att 
frisläppa order. 
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Figur 2.3 visar ett exempel på hur varningsrutan skulle kunna se ut med information 
om verktygens leveransdatum samt möjlighet att frisläppa ordern. 

 
Figur 2.3 Förändringsförslag i CPMS 

Då produktionsplaneraren senare efter frisläppning ska planera in nyordern i ett 
wellprogram är det viktigt att informationen om verktygsleverans finns tillgänglig. 
Detta för att slippa skriva ned datum för hand eller hålla koll på dessa i huvudet. Figur 
2.4 visar ett förslag hur informationen om verktygsleverans kan visas. 

 
Figur 2.4 Optimering i CPMS 
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