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Sammanfattning	

Den ständiga fokusen på resurseffektivitet i dagens produktionsverksamhet, vilket 
dessutom är temat för denna kandidatexamenskurs, har legat till grund för att detta arbete 
skrivits. Rapportens syfte är att studera hur resurseffektivitet påverkas vid 
överproduktion. I litteraturstudien diskuteras bland annat Lean. Lean är en 
tillverkningsfilosofi som syftar till att på ett disciplinerat sätt utesluta allt i produktionen 
som inte tillför ett värde på produkten, bringa fram ett engagemang hos anställda och att 
använda mindre resurser för att skapa mer.  

Som fallstudie används Holmen Paper i Hallstavik, en svensk pappersindustri som är en 
typisk processindustri med kontinuerliga materialflöden. Det finns en mängd Lean 
tekniker, vissa mer tillämpbara i processindustrin än andra. I rapporten används 
Värdeflödesanalys, 7+1 slöserier, Visuella hjälpmedel och Fem varför. En enklare 
värdeflödesanalys presenteras och kostnader i sammanhanget diskuteras. Efter 
nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen tar rapporten upp genomgripande 
förbättringsåtgärder, som sedan blir till handfasta råd i två steg, med olika omfattning. 
Rapporten avgränsas till att bland annat bara granska papperstillverkningen och inte 
massatillverkningen, vidare på grund av ofullständiga kunskaper i marknadsföring har 
den aspekten utelämnats. Den viktigaste slutsatsen från arbetet är att viss överproduktion 
är nödvändig men att den ska optimeras för att produktionen ska klassas som 
resurseffektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	 	 	
	

	 	



	 	 	
	

Abstract		

The constant focus on efficiency in today’s production is the theme for this report. The 
purpose is to study how efficiency is affected by overproduction.	Lean production is 
studied and summarized in the literature review. Lean production is a disciplined way of 
producing; it aims to eliminating everything that does not add value to the product, 
empower the employees and to utilize less to create more.  

A case study is being conducted at Holmen Paper in Hallstavik, Sweden. It’s a paper 
industry, which is a typical process industry with continuous material flows. There are 
many Lean Tools, some more adaptable on the process industry. In this paper Value 
Stream Mapping, 7+1 wastes, Visual Systems and Five whys are being used. A smaller 
value stream mapping is presented and costs belonging to it are discussed. After doing a 
current status description and a current status analysis the report brings forward some 
ideas of how to make it better, later transformed into a two steps guide.  

The essay is delimited to only concentrate on the papermaking process but not the pulp 
process. Also because of incomplete knowledge in merchandising, the part is excluded 
even though it would have been good to consider it. The conclusion is that 
overproduction is necessary in this case, but that it in different ways can be optimized in 
order to be classified as resource efficient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

 

 

Förord	

Denna rapport skrevs under vårterminen 2016 av två̊ studenter på̊ civilingenjörsprogrammet i 
Maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten är ett kandidatexamensarbete på 
grundnivå̊ vid institutionen för Industriell Produktion med temat resurseffektiv produktion i 
tillverkande företag. 

Vi vill tacka till de anställda på Holmen Hallstavik som möjliggjorde detta arbete. Framförallt 
Pierre Aggarwal, Carina Lundberg, Jessica Westerlund, Anders Thorén, Håkan Eriksson och 
Per-Arne Andersson. Även stort tack till lärarlaget i kursen och framför allt vår handledare 
Tomas Österlind. 

Josefin Clemedtson och Alex Hedberg Stockholm, maj 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

 

	

Ordlista	och	förkortningar	

Diskret	produkt	 Produktion	av	distinkta	objekt		

JIT	 	 Just	In	Time,	Precis	i	tid	

Kaizen		 	 Ständiga	förbättringar	

Lean	tillverkning,	Lean	 Från	engelskans	Lean	production		

PIA	 	 Produkter	I	Arbete	

SMED	 	 Single	Minute	Exchange	of	Die,	En	minuts	byte	av	verktyg		

TPM	 	 Total	Productive	Maintenance,	Totalt	Produktivt	Underhåll	

VSM	 	 Value	Stream	Mapping,	Värdeflödesanalys	
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1 Introduktion	
Här presenteras bakgrunden till varför detta arbete gjordes, dess syfte, mål och 
avgränsningar samt vilken metod som användes. 
 
1.1 Bakgrund	
Dagens hållbarhetstänk och frammarschen av Lean som tillverkningsfilosofi gör att företag 
vill vara resurseffektiva; ingenting de gör ska vara onödigt eftersom det bidrar till onödigt 
svinn och slöseri. Framför allt gäller detta för västerländska företag som bland annat Sverige 
vilka, utifall att de inte är resurseffektiva, kan behöva flytta sin produktion till låglöneländer 
för fortsatt existens. Producerande företag behöver vara konkurrenskraftiga och snabbt kunna 
tillgodose kundens behov.  

Processindustrin kännetecknas av icke-diskreta produkter i höga volymer med låg variation, 
stål och papper är två typexempel på processindustrier. Motsatsen är verkstadsindustrin som 
tillverkar färdiga produkter med en större variation som till exempel bilar. Dessa produkter 
kallas diskreta produkter. (1) I denna rapport fokuserar vi på processindustrin och däri 
papperstillverkning. 

Lean som tillverkningsfilosofi innebär en effektiv produktion av varor och tjänster, genom att 
utesluta allt som inte ger extra värde till produkten. Lean syftar till att upptäcka och minimera 
slöserier och en av de slöserier det talas om är överproduktion, vilket kommer förklaras och 
analyseras djupare senare i rapporten.  
 
För att undersöka hur teorierna inhämtade i litteraturstudien går att tillämpa på 
processindustrin har en fallstudie genomförts på Holmen Paper, en del av Holmen koncernen 
som är en stor svensk skogskoncern. Deras pappersbruk i Hallstavik besöktes ett flertal 
gånger för att grundligt se och förstå hur Holmen producerar papper och varför de gör som de 
gör. Produktionen är kundorderstyrd men trots det överproducerar Holmen – Det finns flera 
anledningar till detta som alla presenteras närmre senare i rapporten. Arbetet redogör för hur 
resurseffektiviteten påverkas vid överproduktion, vidare kartläggs en potentiell 
förbättringsåtgärd för Holmen Paper Hallstavik.  
	
1.2 Syfte	och	mål	
Rapporten syftar till att besvara frågan Hur påverkas resurseffektiviteten vid överproduktion? 
För att besvara frågeställningen används följande underfrågor för vidare analys: 

• Hur ser flödet ut för pappersrullen från att den tillverkats i pappersmaskinen till dess 
att det levererats till kund?	

• Vilka resurser binds upp i överproduktionen? 
• Ökar eller minskar förbrukningen av resurser vid överproduktion? 
• Vilka kostnader är relaterade till de extra processer som överproducerade rullar 

genomgår? 
• Vad för eventuella nackdelar kan uppstå med att producera helt efter order, med andra 

ord ingen överproduktion alls? 
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Rapporten har även som mål att klarlägga potentiella förbättringsåtgärder samt ge förslag på 
fortsatta undersökningar.  
	
1.3 Avgränsning	
Eftersom att rapporten är en del av ett kandidatexamensarbete finns det inte möjlighet att 
studera allt. Följande avgränsningar görs därför:  

• Denna rapport fokuserar endast på processindustrin och däri pappersindustrin. 
• Arbetet behandlar en begränsad mängd Lean verktyg och metoder.  
• Att tillverka papper består av två större delprocesser; massatillverkning och 

papperstillverkning. I denna rapport ligger fokus på den senare delen. Vidare läggs 
fokus på slutskedet av processen, när pappret tillverkats till dess att det levereras till 
kund. 

• Kostnader diskuteras men beräknas inte på grund av arbetets tidsram.  
• Marknadsmässiga aspekter gällande överproduktion utelämnas ur rapporten eftersom 

detta avviker från rapportens syfte. 
 
1.4 Metod		
Genomförandet i detta arbete bygger på DMAIC-cirkeln, se Figur 1. Tidsbegränsningen 
resulterade i att den sista punkten, Control (Uppföljning), utelämnats. (2) 
	

Define, Definiera  
Vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor ligger  
till grund för litteraturstudien. Tillsammans med bland annat 
produktionschefen Pierre Aggarwal på Holmen Paper i 
Hallstavik har frågeställningen fastställts,  
se 1.2 Syfte och mål. 
 
Measure, Mät  
En fallstudie genomfördes på Holmen Paper i Hallstavik för informationsinhämtning över 
produktionen och intervju av anställda. Därefter kartläggs produktionen och värdeflödet 
genom att följa produkten genom produktionen.  
 
Analyze, Analysera 
Värdeflödet analyseras och en enklare värdeflödesanalys sammanställs. Därefter identifieras 
problem och slöserier i produktionslinan.  
 
Improve, Förbättre 
Ett antal steg till förbättring formuleras, där slöserierna helt eller delvis är eliminerade. 
 
Control, Uppföljning 
Utelämnas till följd av arbetets begränsade tidsram. 
	
	 	

Figur	1-	DMAIC	cirkeln	(2)		
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2 Litteraturstudie	
Här presenteras den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för detta arbete. 
	
2.1 Produktionsstrategier		
Det vitala för ett företag är att de går med vinst. Detta kan eftersträvas på olika sätt. Inom 
traditionell ekonomistyrning är ofta stordriftsfördelar centralt; större partier ger billigare 
detaljkostnader. Även dyra investeringar i till exempel maskiner uppmuntras, för de kan 
användas dygnet runt, oavsett om det finns kundbehov eller inte. Ofta leder detta traditionella 
sätt att tänka kring kalkylmodeller och anläggningstillgångar till överproduktion. 
Överproduktion leder i sin tur till ökad mängd kapital, ökad inkurans, ökad materialhantering 
osv. (3) Vanligtvis tillämpas en av följande två produktionsstrategier: 

2.1.1 Produktion	mot	lager	
Vid denna typ av produktion ligger kundorderpunkten i färdigvarulager eller i 
distributionslager nära marknaderna. Produktionsaktiviteterna sker innan kundorder är lagd 
och produktionen baseras på prognoser över förväntad efterfrågan. Lagerorderproduktion är 
vanligast för standardprodukter med hög försäljningsvolym.(4)  

2.1.2 Kundorderstyrning		
Konstruktion eller produktion mot kundorder innebär att företaget väntar på kundorder innan 
produktionen startar. För unika produkter är det orimligt att spekulera kring hur kunden vill 
att produkterna ska se ut. Kunden är därmed tvungen att acceptera en viss leveranstid i förmån 
för att kunna utforma produkten enligt sin egen specifikation.(4) 

2.2 Lean	
Fokus för Lean som tillverkningsfilosofi är att möta kundbehov i största möjliga mån genom 
uteslutning av slöserier (5). Lean tillverkningsfilosofi kommer ursprungligen från 
biltillverkaren Toyota som efter andra världskriget, främst genom Taiichi Ohno, uppförde ett 
nytt disciplinerat sätt att tänka kring produktion. Sedan dess har Lean utvecklats och idag 
används och utvecklas Lean över hela världen (1). Lean som tillverkningsfilosofi påverkar 
hela organisationen, se Figur 2, eftersom det innefattar utveckling, anskaffning/förädling av 
material, tillverkning och distribution.(5,6)  
	

 

Figur	2	Lean	tillverkningsfilosofi	påverkar	hela	företaget.(5)(6) 
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De övergripande målen för Lean som tillverkningsfilosofi är lägre kostnader, högre kvalitet 
och snabbare leveranser. För att nå målen finns tre grundläggande principer: högt 
engagemang hos anställda, att använda mindre för att skapa mer samt eliminering av icke- 
värdeadderande aktiviteter (1). De övergripande målen och huvudsakliga principerna 
tillsammans med de vanligaste verktygen förknippade med Lean visas i Figur 3.  

	

Figur	3	Övergripande	mål,	principer	och	verktyg	för	Lean	(1) 

 

2.2.1 Anpassa	Lean	på	processindustrin	
Processindustrin karaktäriseras av höga volymer, låg variation och inflexibla processer. Det 
kan till exempel vara svårt att köra en liten batch produkter, när det tar tid att få igång de ofta 
stora och komplexa maskinerna, och det är kostsamt att stänga av maskinen för att ändra 
inställningar. Några moment i process-tillverkningen kan ses som diskreta, varför 
processindustrier ibland kallas hybrid-industrier. (1)  
 
Processindustrin betraktas som en kontinuerlig tillverkning av material snarare än tillverkning 
av produkter. Dock övergår det kontinuerliga flödet till att bli diskreta produkter vid någon 
del i produktionen. Det är av stor vikt att identifiera den övergången för implementeringen av 
Lean, eftersom det är där processindustrin liknar verkstadsindustri, för vilken Lean är gjord. 
Den kontinuerliga delen i processindustrin kräver en större anpassning av Lean, och vissa av 
Lean verktygen passar inte alls in i processindustrin. (1) Gemensamt för både process- och 
verkstadsindustri är materialhantering, lagerföring, distribution och krav på kvalitet. Lean 
verktyg i denna litteraturstudie är väl applicerbara inom processindustrin.  
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2.3 Värdeflödesanalys	
Denna Lean teknik kan användas i alla industrier och är en bra början av en Lean analys för 
att identifiera slöserier och redundanser. (1). Värdeflödesanalysen är en analys som syftar till 
att analysera vilka steg i produktionssystemet som är värdeskapande och vilka steg som inte 
är det. Utifrån denna analys kan aktiviteter som inte är värdeskapande reduceras eller helt tas 
bort. Det finns dock aktiviteter inom produktionssystemet som inte är värdeskapande men 
som trots detta anses nödvändiga. Aktiviteterna delas därför in i tre kategorier: (4) 
 

• Värdeskapande aktiviteter 
• Icke-värdeskapande aktiviteter 
• Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter  

  

De värdeskapande aktiviteterna krävs för att produkten ska bli färdigställd och kunna 
levereras till kund, exempel på värdeskapande aktiviteter är förädling av råvara och del 
montering. De icke-värdeskapande aktiviteterna är aktiviteter som ska elimineras, exempel är 
transporter och lagring. De aktiviteter som är nödvändiga men icke värdeskapande är 
aktiviteter som i dagsläget är nödvändiga men som egentligen bidrar till någon typ av slöseri. 
Ett exempel på detta är produktionslayout som inte kan förbättras utan större åtgärder.	(7) 

2.3.1 7+1	Slöserier		
De icke-värdeskapande aktiviteterna och de nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteterna kan 
ses som slöseri. Slöseri definieras som allt utom det minsta som tillför ett värde till produkten. 
Det är främst sju olika typer av slöseri som behandlas inom Lean teorin. Dessa är: 
Överproduktion, Väntan, Transport, Överarbete, Lager, Rörelse och Produktion av defekta 
produkter. (7) 
 
Överproduktion - Denna typ av slöseri betraktas som den värsta av alla eftersom den bidrar 
till alla andra typer av slöserier. Definitionen av överproduktion är att tillverka mer än vad 
kunden vill ha samt att tillverka snabbare eller tidigare än vad som egentligen behövs. 
Överproduktionen kan hämma kvalitet och produktivitet. Överproduktion leder ofta till längre 
lagerhållning av produkter samt till ökad ledtid. Detta resulterar i att defekter inte upptäcks i 
ett tidigt skede och därmed att produktkvaliteten försämras. Överproduktion bidrar också till 
en ökning i PIA, produkter i arbete, lager. (4)  
 
Väntan - När tid inte används effektivt uppstår denna typ av slöseri. Till exempel uppstår 
slöseriet väntan när artiklar inte rör på sig alternativt inte arbetas på. Detta påverkar både 
artiklarna och operatörerna som arbetar med artiklarna eftersom de tvingas vänta. Idealt sker 
ingen väntan utan ett konsekvent rörligt flöde. Det är viktigt att väntan inte resulterar i 
överproduktion vilket det kan göra eftersom vissa artiklar rör sig medan andra inte. Den tiden 
som operatörerna står stilla kan instället användas till exempel underhåll och Kazien 
aktiviteter. (4) 
 
Transport - Transport tillför inget värde för kunden förutom transporten när produkten 
skickas till kunden. Interna transporter inom verksamheten tillför inget värde och är därmed 
kategoriserat som slöseri. Transportbehovet inom verksamheten är ofta ett symptom på att 
fabrikslayouten är suboptimal. Överdriven transport av produkter förhöjer också risken att 
produkten skadas vid hanteringen. Det är också svårare att hålla reda på produkter som 
transporteras mycket. (4) 
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Överarbete – Definieras som extra arbete på produkten som kunden inte är villig att betala 
för. Att utföra onödiga arbetsmoment eller att producera en högre kvalitet än vad som 
förväntas är exempel på överarbete. Även arbete som kan tänkas vara viktigt till exempel 
inspektion och test kan vara överarbete eftersom orsaken till att detta moment krävs kan vara 
ett fel i en tidigare opålitlig process. (7) 
 
Lager - Lagerhållning binder upp kapital, yta och kan dölja problem. Lagerhållningen kan 
också förlänga ledtiden vilket gör verksamheten mer sårbar för förändringar i 
kundefterfrågan. Lagerhållning innebär också en risk att det som lagerhålls blir inkurant. (7) 
 
Produktion av defekta komponenter - Detta medför extraarbete för att rätta till det som blivit 
fel, eller kassation av produkten. Detta är inget kunden är beredd att betala för och det tillför 
därför inget värde till verksamheten, det är tvärtom en direkt kostnad för verksamheten. 
Upptäckten av defekter ska enligt Toyotas filosofi ses som en möjlighet till förbättring. (4) 
 
Avsaknad av kreativitet - Saknas kreativitet hos medarbetarna påverkar det verksamheten 
negativt. Medarbetarna ska vara med och utveckla verksamheten mot det bättre, genom att 
uppmuntra innovationer. (7) 

2.3.2 Nulägesanalys	
Värdeflödesanalysens första steg är att analysera det aktuella läget. I nulägesanalysen kan, 
enligt Olhager, dessa frågor ses som nödvändiga: (4) 
 

• Vilka aktiviteter skapar värde?  
• Vilka aktiviteter är nödvändiga?  
• Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna?  

 
Kartläggningen genomförs genom att följa flödet uppströms och identifiera vilka processteg 
den valda detaljen passerar. De olika processerna kartläggs och vid varje processteg inhämtas 
information som bedöms vara relevant för den typ av analys som genomförs. Detta kan vara 
information som till exempel cykeltid, processtid, eventuell ställtid, partistorlekar, antal 
varianter, tillgänglighet, verklig kapacitet, kassation, antal operatörer, skiftform/arbetstider, 
leveransvolym, styrning och beordring. (7) 
 
Efter att nulägesanalysen är genomförd börjar arbetet med att kartlägga ett önskat framtida 
tillstånd med utgångspunkt i nulägesanalysen och de olika Lean-principerna. Det är viktigt att 
ha en väl utarbetad plan för att ge en entydig och överenskommen bild av hur 
förändringsarbetet ska gå till. (7) 
 
2.4 Fem	varför	
Eftersom arbetet med att eliminera slöseri inom Lean är centralt har speciella arbetsmetoder 
utvecklats för att identifiera slöseri inom verksamheten och eliminera dessa. Det gäller att 
definiera vad som är normalt för att sedan kunna definiera det som är onormalt och som kan 
ses som slöseri. Svårigheterna i att eliminera slöseri är att upptäcka slöseriet, analysera 
slöseriet och sedan hitta lämpliga åtgärder för att eliminera det. Analysmetoden Fem varför är 
en vedertagen metod för att på ett enkelt sätt analysera rotorsaken till en avvikelse inom 
verksamheten.(3)  
 
Metoden går ut på att ställa sig frågan varför fem gånger en avvikelse i verksamheten 
upptäckts. För varje svar på frågan kommer man närmre rotorsaken, det egentliga problemet. 
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För att denna metod ska vara framgångsrik krävs att problemet är tillräckligt specifikt och inte 
generellt. Avvikelsen behöver vara specificerad eftersom metoden analyserar en avvikelse i 
taget. Metoden förutsätter också att de anställda gör sitt bästa och behandlar således inte 
personerna i processen utan processen i sig. Det är medarbetarnas förutsättningar att göra ett 
bra jobb som ifrågasätts i denna metod.(3)  
 
2.5 Visuella	hjälpmedel	
Visuella hjälpmedel är ett Lean verktyg som utvecklats av Lean utövare som en 
kommunikationshjälp, som ska användas för att underlätta körningen av operationer och 
processer i realtid (8). Visuella hjälpmedel kännetecknas i Lean sammanhang av system med 
skyltar och informationstavlor, med målet att operatörer enklare kan följa med vad som 
händer. Målet med det är att de ska bli mer medvetna om rådande läge, gällande till exempel 
producerad volym mot målvolym.(9) Bara ren text och figurer försöker undvikas i den mån 
det går, hellre att föredra är till exempel är grafiska representationer, bilder, posters och 
färgkodningar.(8) 
 
2.6 Kapitalbindning	
Kapitalbindningen i hela produktionsprocessen ses som allt det kapitalbindande material som 
lagerhålls i förråd, PIA och de som sedan lagras i färdigvarulager. Kostnaden för detta beror 
på kapitalkostnaden men också kostnader för personal, lageryta, försäkringar, 
materialhanteringsutrustning, inkurans med mera. Genom produktförädlingsprocessen ökar 
kapitalbindningen successivt eftersom fler kostnadsbärande resurser använts. Produktionen 
binder alltså mer och mer kapital desto längre förädlingsprocessen fortgår. 
Kapitalbindningsutvecklingen för olika typer av orderstyrningar kan illustreras i en 
kapitalbindnings-kurva se Figur 4 och 5. För att göra en övergripande bedömning om 
företagets totala kapitalbindning bör företaget som helhet analyseras. Det är svårt att gå in på 
enskilda produkter. Om enskilda produkter ska analyseras är det mer givande att analysera 
kapitalbindningsutvecklingen.(4) 
 
När en kapitalbindningskurva utformas, med tiden på x-axeln och kapitalkostnaden på y-
axeln, fås kostnaden av kapitalbindningen som arean mellan kurvan och x-axeln. Figur 4a 
visar kapitalbindningen för kundorderstyrd produktion Figur 4b visar kapitalbindningen för 
produktion mot lager.(4)      
 

	
Figur	4	–	Kapitalbindningskurva	vid	kundorderstyrning(a)	och	kapitalbindningskurva	vid	produktion	mot	lager(b)	
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2.7 Kostnadsbegrepp	och	kalkyler		

2.7.1 Kostnadsbegrepp	
I en produktionsverksamhet beaktas ofta tre olika kostnadstyper (4): 
 

• Direkt och indirekt kostnad  
• Rörlig och fast kostnad, baserad på volym 
• Särkostnad och samkostnad, baserat på orsakssamband vid beslutsfattande  

 
I praktiken är det direkta, indirekta och särkostnader som uppvisar ett starkt samband. 
Desamma är det mellan resterande tre kostnadstyper, Indirekta, fasta och samkostnader. 
Kapitel 2.7.2 till 2.7.4 presenterar dessa kostnadstyper närmre. 
 

2.7.2 Direkt	och	indirekt	kostnad	
Särskiljningen mellan direkt och indirekt kostnad handlar om hur redovisningsnormer valt att 
behandla kostnaderna. De direkta kostaderna är sådana som direkt kan härledas till en specifik 
kostnadsbärare/kalkylobjekt, till exempel produkt eller order. Indirekta kostnaderna kan inte 
direkt härledas till en specifik kostnadsbärare/kalkylobjekt utan kopplas till en aktivitet för att 
sedan fördelas på flera kostnadsbärare. Detta kan förklaras med Figur 6.(4) 
 

	
Figur	5	-	Direkta	och	indirekta	kostnader	(4) 

 

2.7.3 Rörlig	och	fast	kostnad	
Kostnader som delas in efter den volym som verksamheten producerar benämns fasta och 
rörliga kostnader. De fasta kostnaderna är de kostnader verksamheten har oberoende av 
producerad volym. De rörliga kostnaderna är sådana som tillkommer med ökad volym. Den 
rörliga kostnaden är proportionell mot volymen, progressiv eller degressiv. 
Kostnadsutvecklingen kan ha olika relationer till den ökade volymen.(4)  

2.7.4 Särkostnad	och	Samkostnad		
Är de kostnader som innehar ett orsakssamband vid en beslutssituation. Särkostnaderna är de 
kostnader som är direkt kopplade till ett specifikt beslut, dessa tillkommer eller bortfaller 
beroende på vilka beslut som tas. Samkostnaderna är de kostnader som oberoende av väg, 
beslutstagande, är desamma. Det är kostnader som inte påverkas av ett specifikt beslut.(4)  

2.7.5 Bidragskalkylering	
Här beräknas ett täckningsbidrag för produkten. Täckningsbidraget är skillnaden mellan 
särintäkter och särkostnader. De indirekta särkostnaderna fördelas genom pålägg. Eftersom 
täckningsbidraget ger ett bidrag till att täcka de gemensamma kostnaderna måste 
täckningsbidraget från alla produkter överstiga samkostnaderna för att förteaget ska gå med 
vinst. Beroende på vad som undersöks kan en enklare form av bidragskalkylering användas 
där enbart de rörliga och volymsberoende kostnaderna beaktas. Detta med antagandet att de 
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fasta kostnaderna inom vissa gränser är oberoende av antalet tillverkade/sålda produkter. Alla 
indirekta kostnader ses i det fallet som samkostnader. Tillvägagångssättet ger därmed en 
kostnadsbild av en produkt i en redan befintlig anläggning. Principen för bidragskalkylering 
illustreras i Figur 7. (4) 
	

	
Figur	6	–	Bidragskalkylering	(4)	

	
Denna typ av kalkyl lämpar sig bra när försäljningspriset är bestämt av marknaden och när 
samkostnader utgör en stor del av kostnaderna. Metoden används bland annat när produkter 
eller ordar ska prioriteras vid begränsad kapacitet, täckningsbidrag jämförs för att sätta 
prioritetsordningen. Enligt bidragskalkylen kan lönsamhet även mätas i form av 
täckningsgrad. Täckningsgraden anger täckningsbidraget i procent av försäljningspriset. (4) 
 
Formler bidragskalkylering ekvationer 1-4:  
   

Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt – Särkostnad (1) 
 

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Total Intäkt (TI) – Total Särkostnad (2) 
 

Resultat = TTB – Samkostnad (3) 
 

Täckningsgrad (TG) = TTB/TI = TB/Försäljningspris (4) 
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3 Fallstudie	Holmen	Hallstavik		
Till Holmen Paper i Hallstavik kommer dagligen stora leveranser av granträ. Dessa avbarkas, 
styckas och blir till pappersmassa. Massan pressas och rullas ut till papper, som sedan rullas 
upp till en stor tambour-rulle. Efter det styckas pappersrullen till, av kund, önskad bredd. Det 
finns flera parametrar att ta hänsyn till vid styckning, vilket ökar komplexiteten. De 
kundorderstyrda parametrarna är bredden, längden på pappret, papperstyp och hylsdiameter. 
Det finns för närvarande sex olika papperstyper och för varje typ finns ett antal kvaliteter, 
vidare finns det två olika hylsdiametrar att välja mellan. Informationen i kapitel 3 är inhämtad 
från intervjuer med anställda på Holmen Hallstavik. 

När pappersmaskinen producerat och styckat önskvärda rullar transporteras de vidare på en 
bandtransport, emballeras, och transporteras sedan vidare till en hiss ned i lagret där de 
lagerförs efter när de ska distribueras ut till kund. Vanligen går transporten av färdiga rullar 
med båt vidare ut i Europa, eller med lastbil om det ska levereras inom Sverige. Lagret och 
hela bruket är lägligt beläget vid Edeboviken som går ut till Ålands hav vilket gör det smidigt 
för produktleverans med fartyg. 

Producerade rullar kan delas in i tre kategorier: direkt till kund, defekt rulle och 
överproducerad rulle. Den allra vanligaste och mest önskvärda är rullen som går direkt till 
kund utan komplikationer. Rullen kan vara defekt, den måste då huggas upp och återvinnas, 
till sist kan de vara en överproducerad rulle som producerats. Rapporten behandlar endast de 
överproducerade rullarna. De klassas som två typer, ”internrullar” och ”överrullar”.  

Överproduktionen beror på flera faktorer. Det kan vara så att snittar större än 30 cm blir över 
då tambourrullen huggits upp till order vilket gör att den överblivna snitten emballeras och 
lagerförs som en internorder. En annan orsak är då det sker defekter i tillverkningen och 
Holmen på grund av pappersmaskinens begränsningar måste producera ett helt nytt set av den 
kvalité som blivit defekt. Detta medför ofta att fler rullar än antalet defekta produceras. De 
överproducerade rullarna kommer sedan på olika sätt fasas ut till kund eller återvinnas. I detta 
arbete behandlas fallen nedan:    

• Direkt till kund. Kunden blir kontaktad och vill ha en extra rulle. En överproducerad 
pappersrulle kan matchas direkt mot en annan kundorder. Detta är det mest önskvärda 
fallet. 

• Omrullning. Den överproducerade pappersrullen rullas om till en annan kundorder 
med andra specifikationer.  

• Återvinning. Har pappersrullarna legat i lagret, i två eller tre månader beroende på 
kvalitet, kan de inte längre säljas av kvalitetsmässiga skäl. Dessa huggs upp och 
blandas in i pappersmassan. 

Rapporten fokuserar på omrullning och återvinning av rullar. 
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3.1 Nulägesbeskrivning	
I nulägesbeskrivningen behandlas nuläget hos Holmen Hallsta. Här beskrivs flödet för 
pappersrullarna och viktiga funktioner för stegen från att pappret lämnar pappersmaskinen till 
dess att pappret levereras till kund. Utifrån detta kommer den första processen att benämnas 
”Pappersmaskinen” och den sista kommer att benämnas ”Lager”. Nedan följer en beskrivning 
av flödet vid ett normalfall. Definitionen av normalfall är när en order tillverkas utan 
komplikationer till kund. 
 

3.1.1 Normalfall	
Station 1- Pappersmaskinen  
Pappersmassa flödar in i pappersmaskinen som i en rullanordning pressar och torkar detta till 
papper som sedan rullas upp på till en stor tambourrulle. Pappersmaskinen körs av operatörer 
från kotrollrummet. Tambourrullarna som tillverkats i pappersmaskinen rullas upp på rätt 
hylsa och kapas efter kundens preferenser. Rullarna transporteras sedan ut på bandtransporten. 
Maskinen körs även här av operatörer från kontrollrummet till pappersmaskinen. 
 
Resursutnyttjande: Råvara, arbetskraft och maskinutnyttjande 
  
Station 2 – Emballering  
Med bandtransporten från kapmaskinen förs pappersrullarna till emballeringsstationen. I den 
automatiserade emballeringsstationen emballeras pappersrullarna och märks med etikett för 
att sedan transporteras vidare på bandtransporten mot lagerhissarna. 
 
Resursutnyttjande: Maskinutnyttjande och emballeringsmaterial, arbetskraft 
  
Station 3 – Lager  
Pappersrullarna transporteras via två hissar ned i lagret för att sedan med truck placeras i ett 
lagerfack utefter order. Rullarna lastas sedan på båt eller lastbil för transport till kund.  
 
Resursutnyttjande: arbetskraft, trucktransport, kapitalbindning   
 
Flödet redovisas i Figur 8. 
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Figur	7	–	Papperstillverkning	vid	normalfall	

	

3.1.2 Överproducerade	rullar	

 
Vid	överproduktion	ser	flödet	för	de	överproducerade	rullarna	annorlunda	ut	jämfört	
med	de	som	produceras	efter	kundorder.	Nedan	följer	en	beskrivning	av	flödet	för	
överproducerade	pappersrullar	som	ska	rullas	om	eller	återvinnas.	Först	beskrivs	fallet	
då	pappersrullen	rullas	om	till	en	ny	order:	
 
Omrullning till ny order 
Station 1 till 2 är likadan som för normalfallet 
 
Station 3 – Lager  
Pappersrullarna transporteras via två hissar ned i lagret för att sedan via truck placeras i ett 
lagerfack. Dessa pappersrullar hanteras och flyttas runt betydligt mycket mer i lagret än de 
rullar som produceras mot kundorder. Upp till sju hanteringar av truck kan ske.  
  
Resursutnyttjande: Arbetskraft, maskinutnyttjande (truck), kapitalbindning   
 
Station 4 – Avemballering 
När pappersrullen ska rullas om till en ny order behöver den transporteras från lagret upp till 
produktionsgolvet igen för att avemballeras och sedan skickas till omrullningsmaskinen. 
Avemballeringen sker manuellt där emballeringsmaterialet avlägsnas från pappersrullen av en 
operatör.  
 
Resursutnyttjande: Arbetskraft 
 
Station 5 – Omrullning 
Pappersrulle transporteras från avemballeringen till omrullningsmaskinen. Pappersrullen 
rullas där om till nya orderspecifikationen. Omrullningsmaskinen sköts av en operatör och 
processen är inte helt automatiserad, bland annat monteras rullen manuellt i maskinen.  
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Resursutnyttjande: Arbetskraft, Maskinutnyttjande, materialsvinn 
 
Station 6 – Emballering 
Efter omrullningen måste pappersrullen emballeras och märkas igen. Den skickas via 
bandtransporten till samma emballeringsstation som för normalfallet. 
 
Resursutnyttjande: Maskinutnyttjande, emballeringsmaterial  
 
Station 7 – Lager 
Efter att pappersrullen återigen emballeras skickas den ned i lagret. Denna gång med en 
slutdestination.  
 
Resursutnyttjande: Arbetskraft, maskinutnyttjande (truck), kapitalbindning 
 
Flödet för omrullning till ny order redovisas i Figur 9. 
 

	
Figur	8	–	Flöde	vid	omrullning	till	ny	order 

 
Om den överproducerade rullen legat för länge i lagret, 2-3 månader, kan denna inte säljas till 
kund av kvalitetsmässiga orsaker. Pappersrullen skickas därmed till återvinning. Flödet för 
den överproducerade rullen som går till återvinning beskrivs nedan: 
 
Pappersrulle till återvinning 
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Station 1 till 4 är likadan som för omrullningsfallet 
 
Station 5 – Upphuggning  
Pappersrullen som ska återvinnas huggs upp för att lättare lösas upp till pappersmassa igen. 
Upphuggningsmaskinen körs av en operatör och upp till fyra rullar kan köras åt gången.  
 
Resursutnyttjande: Arbetskraft 
 
Flödet för pappersrullar till återvinning redovisas i Figur 10. 
 

	
Figur	9	–	Flöde	vid	återvinning 

3.1.3 Orderplanering		
Holmen har i och utanför Sverige ett antal säljkontor som står för försäljningen av Holmens 
produkter. Dessa kontor skickar order på kvalitet och tonnage/antal rullar till grovplaneringen 
i Norrköping. Grovplaneringen bestämmer vilken körcykel ordern ska ha beroende på när den 
ska levereras till kund. Ett par dagar innan tillverkning och leverans till kund låses ordern av 
orderplaneraren vilket betyder att kunden inte längre kan göra justeringar i ordern. En av 
orderplanerarens uppgift är att optimera tillverkningen och se till att största utnyttjande av 
tambourrullens längd för att minimera spill, till sin hjälp har orderplaneraren 
planeringsverktyget ”Plan Plus”. Det händer dock att orderplaneraren inte håller med datorn 
utan väljer att inte följa datorns rekommendation.  
 

3.1.4 Orderplanerarens	arbete	med	överproduktionen	
Orderplaneraren är aktiv i att fasa ut de överproducerade rullarna. I ett första skede försöker 
orderplaneraren att matcha överproducerade rullar mot kundorder för att se om dessa kan 
säljas vidare direkt eller om de kan rullas om till andra specifikationer och säljas. Ofta 
tillfrågas alltså kunden om denne kan tänkas köpa mer än det den beställt. Detta arbete finns 
det inget systemstöd för utan det sker manuellt av orderplaneraren som för listor över 
överproduktionen.  
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3.1.5 Quicktrim	
Holmen har i sin produktion tillgång till det digitala verktyget Quick Trim. Quick Trim är en 
beräkningsmotor vars syfte är att belägga pappersytan effektivt. Quick Trim ska hjälpa 
operatören att ta rätt beslut, till exempel när det gäller att bestämma sig för att överproducera 
eller inte. Efter intervjuer med operatörer på bruket framgick det att Quick Trim användes 
ytterst lite.  Den bakomliggande orsaken till detta är troligtvis bristen på kunskap gällande 
verktyget. På frågan om varför verktyget inte används var svaret ”det fungerar dåligt”. Kent 
Karlsson på IT avdelningen hävdar att det behövs bra indata för att utdata ska vara till hjälp 
för operatören, vilket stärker tesen om att brist på kunskap är den bakomliggande orsaken till 
att systemet ses som dåligt fungerande samt inte används. 
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3.2 Nulägesanalys	
Nulägesbeskrivningen i förra avsnittet analyseras i detta avsnitt med fokus på 
överproduktionens resursförbrukning.  

3.2.1 Hur	påverkas	resursanvändningen	vid	överproduktion?	
Överproduktionen kan ses som en avvikelse från den normala produktionen eftersom 
produktionen i normalfall är kundorderstyrd. De överproducerade rullarna medför extra 
resursförbrukning vid försäljning till säljbar produkt till kund. Denna extra resursförbrukning 
är ett slöseri eftersom det är en avvikelse från den ursprungliga produktionsplanen, dock är 
den extra resursförbrukningen nödvändig för att de överproducerade rullarna ska kunna säljas 
till kund. Om det ses på från ett helikopterperspektiv kan de nödvändiga icke-värdeskapande 
aktiviteterna identifieras. Om de ingående aktiviteterna i förädlingsprocessen för de 
överproducerade pappersrullarna granskas mer djupgående syns det att det även finns 
aktiviteter som är helt onödiga, det vill säga icke värdeskapande.  

3.2.2 Identifierade	slöserier	
Utifrån Lean filosofins 7+1 slöserier vars teori beskrivs i avsnitt 2.2.1 kan den icke 
värdeskapande resursförbrukningen i föregående stycke sammanfattas i slöserierna: 
 

• Överproduktion 
• Transport 
• Lager 
• Överarbete  

	
Nedan beskrivs dessa slöserier närmre och dess påverkan på verksamheten.  
 
Överproduktion – Som beskrivet i litteraturstudien är detta slöseri värst eftersom det är den 
bakomliggande faktorn till de andra typerna av slöserier. Rotorsaken till överproduktionen är 
pappersmaskinens begränsade möjligheter till variation. Pappersmaskinen är begränsad till att 
producera papper på en tambourrulle med en viss bred. Det är inte alltid kundorders kan 
matchas exakt för att utnyttja hela bredden. Dagens order är volymmässigt mindre per order 
men fler order, jämfört med gårdagens order som var volymmässigt större per order men färre 
order vilket också försvårar optimeringen av bredden på pappersmaskinen. Om det uppstår 
defekter i tillverkningen av en order måste bortfallet kompletteras på något sätt. 
Pappersmaskinens bristande förmåga till variation medför då till att det i större delen av fallen 
måste produceras fler papperrullar än bortfallet. Det uppstår därmed överproduktion.  
 
Transport – I litteraturstudien diskuterades hur interna transporter av produkter är slöseri. 
Dessa tillför inget värde till kunden och förhöjer risken för att produkterna skadas vid 
hanteringen. Ur nulägesbeskrivningen identifieras flertalet onödiga transportsträckor. När 
pappersrullarna kommer till lagret hanteras dessa med truck 4 till 7 gånger. Hanteringen sker 
eftersom pappersrullarna flyttas runt på lagret. Trucktransporten av pappersrullarna i lagret 
bör begränsas till att endast hanteras 2 gånger. Ett annat område i produktionen där överdriven 
transport identifierats är när pappersrullarna ska transporteras upp ur lagret för att rullas om 
eller återvinnas. Pappersrullarna transporters upp på produktionsgolvet igen för att 
avemballeras och sedan skickas antingen till upphuggningen eller till omrullningsmaskinen. 
Efter omrullning transporteras pappersrullarna till emballeringen för att sedan transporteras 
till lagret igen.    
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Om hanteringen begränsas kommer Holmen att spara arbetskraft, maskinutnyttjande och 
minimera risken för att pappersrullarna skadas i hanteringen. Det är även lättare att hålla reda 
på pappersrullarna om dessa inte förflyttas mycket. 
 
Lager – Överproduktionen medför en ökad lagerhållning vilket enligt tidigare litteraturstudie 
bidrar till en bindning av kapital på lagerförda produkter. De överproducerade pappersrullarna 
som ligger i lagret och väntar på kund binder kapital. En del av dessa pappersrullar kommer 
att bli inkuranta och återvinnas.  
 
Överarbete - Extra arbete som kunden inte är villig att betala för till exempel onödiga 
arbetsmoment. Överarbetet som identifierats i nulägesbeskrivningen är det extra arbete som 
måste utföras på de överproducerade pappersrullarna. Det kan brytas ned i tre större moment 
som är: dubbel emballering, avemballering och omrullningen/upphuggning. Att inte använda 
digitala verktyg som Quick Trim leder till onödigt arbete för planering av produktionen och 
utfasningen av överproduktionen. Det eftersom arbetet hade kunnat ske automatiskt med 
Quick Trims hjälp nu istället sköts manuellt.   
  
Överarbetet bidrar också till materialsvinn eftersom pappersrullarna emballeras två gånger 
samt att det vid omrullning till mindre pappersrulle bidrar till slöseri genom spillmaterial. 
Detta extra arbete är inget som kunden är villig att betala för. Överarbetet bidrar till ökat 
arbete, maskinutnyttjande och ökad materialförbrukning.   
	

3.2.3 Kostnader	
I förergående avsnitt diskuterades den ökade resursförbrukningen och vilka slöserier det 
bidrog till enligt Lean filosofins 7+1 slöserier. Dessa slöserier bidrar till onödiga kostnader 
inom verksamheten som bör elimineras för en lönsammare produktion. Här förs en diskussion 
kring kostnader som är förknippade till överproduktionen hos Holmen.  
 
Personalkostnader – Som tidigare diskuterat bidrar överproduktionen till flertalet extra 
arbetsmoment. Orderplaneraren spenderar cirka en timme om dagen av sin arbetstid på 
överproduktionen vilket är en åttondel av arbetstiden på en åtta timmars arbetsdag. 
Truckförarna hanterar rullarna i lagret 7-4 gånger där varje hantering tar 3 min i snitt vilket 
medför en tidsåtgång på 12-21 min per rulle. När de överproducerade pappersrullarna ska 
omarbetas, omrullas, skickas dessa upp till avemballering och sedan vidare till omrullning. 
Avemballeringsstationen och transporten till omrullningsmaskinen binder till sig minst en 
heltidstjänst.  
 
Material – Extra materialkostnader uppkommer i samband med överproduktionen. En 
överproducerad pappersrulle som rullas om kommer att emballeras två gånger vilket medför 
dubbla emballeringskostnader för den rullen. Pappersrullar som rullas om till mindre order 
bidrar till att en hel del papper behöver återvinnas.  
 
Maskinutnyttjande – Pappersmaskinen, emballeringslinan samt omrullningsmaskinens extra 
maskinutnyttjande vid överproduktionen bidrar inte till en betydande kostnad och kommer 
därmed negligeras. I lagret bidrar den extra hanteringen av pappersrullarna till kostnader i 
form av driftskostnader för truckarna, drivmedel och slitage. 
 
Lagerhållningskostnader – Den extra lagerhållningen bidrar till kapitalkostnader på de 
lagerhållna varorna. Dessa kostnader är kapitalkostnader, förvaringskostnader och 
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osäkerhetskostnader. Kapitalkostnader uttrycks normalt som en kalkylmässig ränta och 
hänger samman med det kapital som är bundet i lagret. 
 
Detta bör vidare undersökas för att avgöra utifall att dessa extra kostnader bidrar till en ökad 
särkostnad för pappersrullarna och om den nya särkostnaden är större än särintäkten, vilket 
skulle bidra till ett negativt täckningsbidrag. Om täckningsbidraget är negativt blir 
täckningsgraden negativ vilket betyder att Holmen skulle göra en förlust på pappersrullen i 
fråga. 	
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4 Slutsats	och	förslag	till	förbättringar	
Av analysen framkommer det att överproduktionen i hög grad bidrar till en ökad 
resursförbrukning. Resursförbrukning går att bryta ned i olika typer av slöserier, Lean 
filisofins 7+1 slöserier; dessa bidrar till kostnader och kan ge upphov till försämrad kvalitet 
hos Holmens produkter. Pappersmaskinens begränsade möjligheter till variation och mindre 
order gör att det kommer vara utmanande att tillverka helt kundorderstyrt, det kommer alltid 
finnas ett över- alternativt underskott. Det kan diskuteras huruvida ett över- eller underskott är 
att föredra eftersom det påverkar verksamheten på olika sätt. Vad som framkommit i 
intervjuer är att Holmen värdesätter goda kundrelationer vilket gör att Holmen tvingas till ett 
överskott, det vill säga att överproducera. Överproduktionen är nödvändig på grund av 
pappersmaskinens begränsningar samt strävan efter en god leveranssäkerhet och kundnöjdhet.  
 
Trots att en viss överproduktion kan ses som nödvändig kan den effektiviseras. Enligt 
studerade Lean-verktyg kan Holmen effektivisera överproduktionen och därmed säkerställa 
en högre kvalitet och genomföra kostnadsbesparingar. Effektiviseringarna kan genomföras i 
olika steg där vissa är betydligt enklare och mindre kostsamma. Den lättare typen av 
effektivisering kan handla om att ändra på rutiner snarare än kostsamma inköp eller 
ombyggnationer.  
 
Rekommendation ges till Holmen att i två steg genomföra effektiviseringar av den 
resursbindande verksamheten kopplat till överproduktionen. Det rekommenderas också att 
Holmen i framtiden jobbar vidare på detta arbete för att minimera resursförbrukningen kring 
överproduktionen.  
 
I steg ett skall enklare arbeten genomföras för att visa på hur effektiviteten kan förbättras med 
väldigt små medel. Arbeten ingående i steg ett listas nedan:  
 

Steg 1 
• Introducera personalen för Lean. För att Lean skall fungera måste det finns vilja hos 

personalen till en förbättring. Det handlar trots allt även om förbättringar för 
personalen. 
 

• Se över användningen av Quick Trim. Utredning kring verktygets nytta och 
personalens kunskap kring det. Förslagsvis används fem varför metoden som 
diskuterats i litteraturstudien.   

 
• Arbeta fram rutiner över hur beslut om överproduktion tas, inför standardiserade 

metoder. 
 

• Inför tydliga visuella hjälpmedel i lokalen med information över produktionen för att 
hålla personalen medveten om det rådande läget.  

 
• Införa digitala verktyg för att på ett bättre sätt föra statistik över överproduktionen 

samt hanteringen av denna, det vill säga ersätta dagens manuella arbete för 
orderplaneraren.   

 
• Införa nya rutiner kring hanteringen av överproducerade pappersrullar i 

pappersmagasinet. Sätt upp ett mål på max två förflyttningar istället för dagens fyra 
till sju. Detta medför mindre arbetsbelastning för truckförarna samt bidrar till bättre 
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ordning i lagret, det leder till mindre risk för skador på produkterna samt 
kostnadsbesparingar. 

 
När förbättringsarbetet i steg 1 är genomfört är målet att personalen är med på 
effektiviseringsarbetet och att resultat av effektiviseringarna är tydliga. Resultaten i steg 1 
kommer vara till hjälp för att påverka beslutsfattare för att införa steg 2. Där genomförs mer 
kostsamma och omfattande arbeten. 

 
Steg 2 

• Det gamla kontoret i torränden som inte används byggs om till nytt lager för allt som 
överproduceras. Lagret är av samma typ som Iggesunds höglager, alltså ett 
automatiserat lager med traverser i taket utrustade med vakuumsugklockor. Att göra 
på detta sätt medför att rullarna slipper köras ned i pappersmagasinet för att sedan 
köras upp igen. Endast en emballering krävs, istället för dagens två, och mycket av 
den manuella hanteringen kopplat till transporten mellan pappersmagasin och 
omrullningsmaskinen försvinner. All hantering av överproducerade pappersrullar i 
pappersmagasinet försvinner. De automatiserade vakuumsugklockorna kan lyfta 
pappersrullarna direkt på bandtransporten som går till kapmaskinen och 
omrullningsmaskinen. Målet är att ingen pappersrulle som åker ned i hissen till 
pappersmagasinet ska åka upp igen. 
 

• Utredande arbete på hur Holmen kan minska överproduktionen men behålla samma 
leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Se över vilka eventuella verktyg det finns för det 
att tillgå för att möjliggöra detta. Orderplanerings verktyg med mera. 
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