
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 
 

IDENTIFIERING AV MATERIALSLÖSERI I 

WELLPAPPINDUSTRIN 

 
IDENTIFYING MATERIAL WASTE IN THE 

CORRUGATED CARDBOARD INDUSTRY 
 

 

 

Erik Hjalmarsson 

Hampus Skärin 

 

 

EXAMENSARBETE 2015 

Industriell Organisation och Ekonomi med 

inriktning mot Logistik och Ledning 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Industriell 

organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning. Författarna svarar 

själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Roy Andersson 

Handledare:  Jenny Bäckstrand 

Omfattning:  15 hp (grundnivå)   

Datum: 2015-05-25 



Abstract 

i 

 

Abstract 

Purpose – The study aims to examine why material waste is generated in a 

production process in the corrugated cardboard industry and identify the products that 

cause the most waste, and how the classification can be used as a basis for addressing 

these wastes.   

Metholodgy – To meet the purpose of the report, a case study has been conducted in 

collaboration with Stora Enso Packaging AB in Jönköping. The authors first created a 

theoretical framework that was continously compared and analyzed with the empirical 

data gathered through observations, interviews and document studies. The empirical 

data has generated an analysis and discussion of the study's main area.   

Background – Material waste is a form of waste in the corrugated board industry 

which creates unnecessary costs in the material flow. These costs are part of what is 

called quality costs, costs that are estimated at 10-30% of the company's revenue in 

the Swedish industries.   

Findings – Based on empirical data collected and studied literature the authors have 

identified three main reasons why material waste occurs in a production process of the 

corrugated board industry. The three reasons are; lack of standardized work, lack of 

internal communication and the lack of quality controls of raw materials. The findings 

also present how product classification can be used identify the products which causes 

the most material waste.   

Conclusions – The authors believe that the main reason behind a lot of the material 

waste that occurs in the studied process is its varying input. Various grades of raw 

materials and various settings of the machine makes it difficult to achieve a stable 

process, which leads to the occurance of material waste. 

Implications – The identified material waste and its cause is only designed for a 

corrugated board industry and the shortcomings that the properties of a typical process 

industry contributes to. The report is based on a case study in the corrugated board 

industry and could be generalized to most businesses within the same segment. The 

work, however, may have to be adapted for other activities depending on varying 

conditions.   

Keywords – Corrugated cardboard industry, process industry, material waste, ABC 

analysis,,fishbone,diagram.
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka varför materialslöseri uppkommer i en 

produktionsprocess i wellpappindustrin och identifiera de produkter som orsakar mest 

slöseri, samt hur klassificering kan användas som underlag för att åtgärda dessa 

slöserier. 

Metod och genomförande – För att uppfylla examensarbetets syfte har en fallstudie 

på Stora Enso Packaging AB i Jönköping genomförts. Författarna skapade först ett 

teoretiskt ramverk som kontinuerligt analyserats gentemot den empiri som samlats in 

genom observationer, intervjuer och dokumentstudier på fallföretaget. Empirin har 

sedan genererat en analys och diskussion kring studiens huvudområde.  

Bakgrund – Materialslöseri är en form av slöseri inom wellpappindustrin som skapar 

onödiga kostnader i materialflödet. Dessa kostnader är en del av det som kallas 

kvalitetsbristkostnader, kostnader som uppskattas till 10-30 % av företags omsättning 

inom svenska industrier.  

Resultat – Författarna har utifrån insamlad empiri och studerad litteratur kunnat 

identifiera tre olika huvudanledningar till att materialslöseri uppstår i en 

produktionsprocess i wellpappindustrin. De tre anledningarna är; brist på 

standardiserat arbetssätt, bristande intern kommunikation och avsaknaden av 

kvalitetskontroller på råmaterial. I resultatet presenteras även hur 

produktklassificering kan användas för att identifiera de produkter som orsakar mest 

materialslöseri. 

Slutsatser – Författarna anser att grunden till en stor del av det materialslöseri som 

uppstår i den studerade processen är dess varierande input. Olika kvaliteter på 

råmaterial och olika inställningar på maskinen gör att det blir svårt att uppnå en stabil 

process, vilket leder till att materialslöseri uppstår.  

Implikationer – De identifierade materialslöserierna och dess orsak är endast 

framtagna för en wellpappindustri och de brister som egenskaperna hos en typisk 

processindustri bidrar med. Studien utgår från ett fallföretag inom wellpappindustrin 

och bör vara generell för de flesta verksamheter inom samma segment. Arbetet kan 

emellertid behöva anpassas hos andra verksamheter beroende på skiftande 

förutsättningar. 

Nyckelord – Wellpappindustri, processindustri, materialslöseri, ABC-analys, 

fiskbensdiagram 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till examensarbetet och beskriver problemområdet som det 

behandlar, varför materialslöseri uppkommer i en wellpappindustri. Vidare 

presenteras rapportens syfte och dess forskningsmål. Därtill beskrivs arbetets omfång 

och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Traditionellt sett har processindustrin förknippats med få produktvarianter som 

tillverkas i stora volymer, men på senare år har processindustrin fått anpassa sig efter 

marknadens krav och leverera produkter till flera marknader över hela världen (King, 

2009). Vidare beskriver King (2009) att detta har bidragit till att processindustrin 

behöver vara flexiblare, fler varianter måste nu levereras i allt mer varierande 

volymer.  

Wellpappindustrin är typ av verksamhet som klassificeras som en processindustri. I 

wellpappindustrin är den vanligaste slutprodukten någon form av förpackning och de 

olika varianterna som finns beror på vad slutprodukten ska användas till och därmed 

vilka egenskaper den bör ha. En wellpappförpackning som ska till Amazonas behöver 

pga. luftfuktigheten andra egenskaper än en wellpappförpackning som ska till 

Sundsvall. På samma sätt behöver en wellpappförpackning som ska klara av att bära 

tunga klinkerplattor andra egenskaper än en som ska innehålla bomull.  

Allt fler produkter bidrar även till större risk för variationer i processerna (King, 

2009). Variationen i processerna uppstår på grund av att få aktiviteter blir identiska 

varje gång de utförs (Höglund & Sörqvist, 2007). Dessa variationer i processerna 

bidrar ofta till att de färdiga wellpappförpackningarnas kvalitet också kommer variera 

och i vissa fall så mycket att materialslöseri bildas då de måste kasseras (Abdulmalek 

et al., 2006).      

För en tillverkande verksamhet är materialslöseri en form av slöseri som uppkommer i 

produktionen (Basu, 2009). Alla former av slöserier skapar onödiga kostnader i 

materialflödet. Slöserier kan definieras som de aktiviteter som inte tillför något värde 

på slutprodukten (Liker & Meier, 2006). Vidare beskriver Lumsden (2012) att det 

finns många olika logistiska synsätt och verktyg som tar upp vikten av att eliminera 

slöserier i produktion. Ett av dessa synsätt är filosofin Lean (Srinivasan, 2012). 

Slöseri kan kategoriseras efter hur och var slöseriet uppstår, och enligt Liker & Meier 

(2006) finns det sju olika kategorier. En av dessa kategorier är defekta produkter och 

beskrivs enligt Lumsden (2012) som: att producera och transportera vidare defekta 

produkter i en värdekedja är rent slöseri då produkten kommer att få omarbetas eller 

kasseras när det upptäcks, vilket kräver kapacitet och kapital. Kostnaderna som 

uppstår i samband med att en produkt har bristande kvalitet definieras enligt Juran 

(2010) som kvalitetsbristkostnad. Bergman & Klefsjö (2007) menar att de kostnader 

som uppstår i samband med kvalitetsbrister i svenska industrier brukar uppskattas till 

10-30 % av företagets omsättning. 
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1.2 Problembeskrivning 
Inom industriella verksamheter är det en stor utmaning att identifiera varför 

materialslöseri uppkommer och eliminera denna form av slöseri (Basu, 2009). Att 

eliminera slöserier är en av de nyckelfaktorer som filosofin Lean förespråkar, men 

både Melton (2005) och Abdulmalek et al. (2006) visar på att det är en stor utmaning 

att utveckla ett Lean-tänk i en processindustri. Trots att Lean-tänket har varit 

internationellt känt sedan slutet av 80-talet är enligt Abdulmalek et al. (2006) 

processindustrin den typ av verksamhet som har tagit längst tid att anpassa till det. 

Vidare beskriver Melton (2005) att anledningen till att processindustrin har haft en 

långsammare utveckling mot Lean är för dess naturliga tänk att hela tiden producera 

stora volymer med minimalt antal ställ, vilket går emot Lean-filosofin. Detta anser 

dock Abdulmalek et al. (2006) inte är ett korrekt resonemang utan att även 

processindustrier bör kunna anpassa sig efter Lean-filosofin för att bli mer 

konkurrenskraftiga. Leanförespråkarna Liker & Meier (2006) anser att nyckeln för 

industriella verksamheter är att fokusera på de aktiviteter som skapar värde för kund, 

och på så sätt behålla sin konkurrenskraft. 

Processindustrin har fått anpassa sig efter marknadens krav och måste vara flexiblare 

när det kommer till volymer och antal varianter i sitt utbud. Detta har resulterat i fler 

produktvarianter vilket i sin tur har lett till ökat materialslöseri på grund av att 

variationerna i processerna ökar. Med fler produkter och varianter uppstår ett problem 

då varje ny artikel medför nya kostnader i form av bland annat extra 

administrationsarbete. Enligt Lumsden (2012) är detta en av anledningarna till att 

verksamheter har börjat kategorisera sina produkter för att skilja dem åt beroende på 

dess värde, då det skapar onödiga kostnader att behandla alla produkter likvärdigt. 

Olika mycket fokus måste läggas på olika produkter eftersom att alla inte har lika stor 

påverkan på verksamheten. Svårigheten ligger i att identifiera de produkterna som har 

den största negativa påverkan (Duggan, 2013).  

1.3 Syfte och forskningsmål 
I bakgrund och problembeskrivningen framgår det att materialslöseri är ett slöseri som 

skapar onödiga kostnader för en processindustri som wellpappindustrin, då det går åt 

kapacitet och kapital för att omarbeta produkterna. Utifrån detta har följande syfte 

formulerats: 

Att undersöka varför materialslöseri uppkommer i en produktionsprocess i 

wellpappindustrin och identifiera de produkter som orsakar mest slöseri, samt hur 

klassificering kan användas som underlag för att åtgärda dessa slöserier. 

För att uppfylla rapportens syfte måste materialslöseri i wellpappindustrin först 

definieras, vilket leder till studiens första mål: 

1. Att klargöra vad ett materialslöseri i wellpappindustrin är. 
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För att kunna minska materialslöseriet i en produktionsprocess måste orsakerna till 

slöseriet identifieras. Därmed är studiens andra mål:  

2. Att ta reda på varför materialslöseri uppkommer i produktionsprocessen i 

wellpappindustrin. 

I en processindustri är materialslöseriet sällan jämnt fördelat över alla produkter, och 

för att kunna eliminera slöseriet är det viktigt att veta vilka produkter som har störst 

negativ påverkan. Detta leder till studiens tredje mål: 

3. Att identifiera och klassificera de produkter som orsakar mest materialslöseri i en 

produktionsprocess. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Examensarbetets mål är att granska en wellpappindustri och dess produktionsprocess 

för att identifiera och kategorisera hur materialslöseri uppkommer.  Området slöseri 

har avgränsats till materialslöseri som uppkommer efter första bearbetningen och inte 

råmaterialslöseri. Examensarbetet kommer inte att identifiera alla orsakar till att 

materialslöseri uppstår i en wellpappindustri, utan kommer att avgränsas till en 

specifik process där majoriteten av allt materialslöseri uppstår.  

 

Figur 1. Examensarbetets avgränsning i förhållandet till tillverkningsprocessen 

1.5 Disposition 
Examensarbetet är indelat i följande sex kapitel:  

Inledning: I detta kapitel introduceras läsaren till områdets bakgrund och därefter 

problematiseringen av materialslöserier i wellpappindustrin. Här presenteras även 

examensarbetets syfte och forskningsmål, samt avgränsingar.  

Metod och genomförande: I det andra kapitlet beskrivs författarnas tillvägagångsätt 

och vilka metoder som har valts för att uppfylla studiens forskningsmål.  

Teoretiskt ramverk: Det tredje kapitlet består av det teoretiska ramverket som utgörs 

av de teorier och begrepp som författarna utgått ifrån för att uppfylla examensarbetets 

forskningsmål.  

Empiri: Kapitel fyra inleds med en verksamhetsbeskrivning av fallföretaget, och 

därefter ett flödesschema med huvudfokus på wellmaskinen och konverteringen, där 

majoriteten av materialslöseriet uppstår.   
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Analys: I analyskapitlet jämförs den insamlade empirin mot det teoretiska ramverket 

med syfte att uppfylla examensarbetets forskningsmål. 

Diskussion och slutsatser: I det sista kapitlet diskuterar författarna det resultat som 

examenarbetet har genererat samt metodkritik för att slutligen presentera egna 

slutsatser och rekommendationer.  
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2 Metod och genomförande 
Följande avsnitt inleds med att ge läsaren en koppling mellan de forskningsmål som 

har legat till grund för rapporten och de metoder som författarna valt att använda. 

Vidare beskrivs examensarbetets ansats och design. Därtill beskrivs hur 

datainsamling och dataanalys har gjorts. Kapitlet avslutas med att behandla 

reliabilitet och validitet. 

2.1 Koppling mellan forskningsmål och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som använts för 

att uppnå rapportens forskningsmål. Figur 2 beskriver kopplingen mellan rapportens 

forskningsmål och använda metoder.  

För att uppnå forskningsmål 1 och 2 har författarna gjort litteraturstudier som berör 

materialslöseri i en produktionsprocess. För att ta reda på vad materialslöseri i 

wellpappindustrin är och varför det uppkommer har empiri på ett fallföretag samlats 

in genom observationer, intervjuer och dokumentstudier.  

För att uppnå forskningsmål 3 har litteraturstudier om produktkategorisering utförts. 

Författarna har även samlat in information genom dokumentstudier från fallföretaget 

för att kunna genomföra produktkategoriseringen.  

2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet har delats in i faser för att ge en övergripande bild över 

arbetsprocessen. I Figur 3 ges en mer detaljerad beskrivning med tidsram i form av ett 

Gantt-schema. 

Figur 3. Examensarbetets arbetsprocess 

Figur 2. Koppling mellan forskningsmål och metod 

januari februari mars april maj

Problemdefinition

Val av metod och strategier

Litteraturstudier

Fallstudie

Analys av data

Arbetsprocess
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Arbetet inleddes med ett besök på fallföretaget och författarna fick där en bild över 

ämnesområdet. Ämnesområdet valdes efter vad som ansågs ha en stor betydelse för 

wellpappindustrier, samtidigt som det fyller en vetenskaplig funktion då arbetets 

resultat ska kunna användas för att göra förbättringar i framtiden. Därefter inleddes 

problemdefinitionsfasen som innebar att författarna definierade det problem som 

utgör grunden för arbetets syfte. Val av metod och strategier innebär att författarna 

har valt ut vilka tillvägagångssätt som använts för själva genomförandet och slutligen 

för att uppnå arbetets mål och syfte.   

Under hela arbetsprocessen har litteraturstudier varit den mest omfattande delen då de 

utgör en grund för utformningen av det teoretiska ramverket som i sin tur använts för 

den slutgiltiga analysen.      

Fallstudien har pågått under nästan hela arbetsprocessen, detta för att få ett praktiskt 

perspektiv över problemområdet. Den empiri som samlats in från fallstudien har lett 

till att författarna kunnat uppnå examensarbetets forskningsmål. Fallstudien pågick 

under vårterminens första två månader, men då inte med lika stort fokus eftersom att 

annat arbete, bland annat litteraturstudier, prioriterades högre. Under mars och april 

lades ett större fokus på fallstudien och nödvändiga datainsamlingar genomfördes.    

2.3 Ansats 

Deduktion, induktion och abduktion är tre olika ansatser som Patel & Davidson 

(2011) beskriver som relationen mellan teori och empiri. Det deduktiva arbetssättet 

utgår från att en hypotes skapas från en redan existerande teori som sedan används på 

det fall som undersöks. Det induktiva arbetssättet beskriver Patel & Davidson (2011) 

som att ett fall studeras utan att en sedan tidigare given teori används, och att en teori 

istället skapas genom den empiri som erhållits. Vidare menar Patel & Davidson 

(2011) att en abduktiv ansats kan ses som en kombination av det deduktiva och det 

induktiva arbetssättet. De menar att vid en abduktiv ansats skapas först en teori som 

tillämpas på det aktuella fallet, och att denna teori sedan används på nya fall för att 

den sedan ska kunna generaliseras.  

För att uppnå forskningsmål 1 och 2 har författarna jämfört givna teorier med empirin 

som samlats in och sett huruvida dessa teorier stämmer överens med verkligheten i det 

aktuella fallet. Denna ansats beskrivs enligt Olsson & Sörensen (2007) som när 

slutsatser om enskilda fall dras från allmänna principer, ett deduktivt arbetssätt, vilket 

stämmer bra överens med hur författarna arbetat.  

För att uppnå forskningsmål 3 har författarna utgått från en abduktiv ansats. Parallellt 

med att data från fallstudien samlats in och empiri skapats har dessa jämförts med den 

sedan tidigare givna teorin, för att sedan mynna ut i allmänna principer.  

Forskningsmetoder som ger beskrivande data, ord som någon sagt eller skrivit, 

alternativt observationer, kallas för en kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2007). 

För att skapa sig en uppfattning om varför materialslöseri uppstår i en 

produktionsprocess har författarna använt sig av denna metodansats. Labbpersonal har 
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intervjuats och observationer har genomförts för att kunna förstå och koppla ihop den 

teoretiska och praktiska grund som ligger bakom problemet. Dessutom har en 

kvantitativ ansats använts för att samla in och analysera den data som hämtats från 

fallföretagets affärssystem CPMS. Genom denna ansats har författarna kunnat 

använda de data som samlats in till att förstå samband och orsaker till materialslöseri 

hos olika produktgrupper. 

2.4 Genomförande 
Examensarbetet har genomförts utifrån DMAIC-modellen som enligt Höglund & 

Sörqvist (2007) definieras som ett sätt att genomföra en problemlösning. I DMAIC-

modellen finns det fem faser; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. Modellen 

valdes eftersom att arbetet då på ett enkelt sätt kunde delas in i faser och 

examensarbetets arbetsgång lättare kunde struktureras. Författarna har under 

examensarbetets gång emellertid fokuserat på de första tre stegen definiera, mäta och 

analysera då fallföretaget bara efterfrågade ett underlag för att kunna genomföra 

eventuella förbättringar samt att de två sista faserna föll utanför examensarbetets 

tidsram.  

2.5 Datainsamling 
För att skapa det teoretiska ramverket har datainsamlingar via litteraturstudier gjorts. 

För att komplettera detta har även en fallstudie utförts genom en datainsamling som 

består av intervjuer, observationer och dokumentstudier. De olika 

datainsamlingsmetoderna som använts i denna studie beskrivs i detalj nedan.   

2.5.1 Fallstudie 
Författarna har under arbetets gång genomfört en fallstudie på ett fallföretag. En 

fallstudie innebär att en situation avgränsas och undersöks i verkligheten (Patel & 

Davidsson, 2011). Enligt Yin (2007) är detta en bra metod att använda sig av när en 

förändring eller process ska undersökas. Vidare beskriver Yin (2007) att använda sig 

av fallstudie som metod även skapar en helhet och verkliga händelser kompletterar 

den information som hämtas in. Författarna har under arbetets gång använt sig av 

information som anskaffats genom fallstudien för att uppnå rapportens forskningsmål. 

Det var framförallt aktuellt att använda sig av information som genererades från 

fallstudien när författarna skulle uppnå forskningsmål 3, detta för att det enbart finns 

ett begränsat utbud av teori som kan användas. 

Att bara använda sig en fallstudie definieras enligt Yin (2007) som enfallsdesign. 

Fallföretaget valdes för att det ansågs vara en typisk wellpappindustri och författarna 

kunde få en djupare förståelse kring vad materialslöseri är och varför det uppstår. 

Figur 4. DMAIC-modellen (Höglund & Sörqvist, 2007) med avgränsning för examensarbetet 
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Fallstudien genomfördes på ett fallföretag som var i uppstarten av ett 

reduceringsprojekt inom materialslöseri vilket passade studiens syfte. Fallföretaget 

ansåg att materialslöseri i produktionen generar onödiga kvalitetsbristkostnader och 

hade som mål att minska materialslöseriet med 2,5 procentenheter under år 2015. 

Genom att identifiera de faktorer som generar ett högre materialslöseri skulle ett 

förbättringsarbete kunna leda till att tillverkningen effektiviseras.  

2.5.2 Litteraturstudier 
Vid uppstarten av arbetsprocessen använde sig författarna av litteraturstudier för att få 

grundläggande kunskaper kring frågor som berörde problemområdet. Dessa 

litteraturstudier pågick kontinuerligt under hela arbetsprocessen då författarna ansåg 

att det var nyckeln för att uppnå studiens forskningsmål. Litteraturstudierna har 

framförallt bestått av vetenskapliga artiklar som hämtats från högskolebibliotekets 

databas Primo, Google Scholar samt facklitteratur. De sökord som författarna använt 

sig av återfinns i Tabell 1. Facklitteraturen har hämtats från högskolebiblioteket i 

Jönköping och om materialet inte funnits tillgängligt där har Jönköpings 

stadsbibliotek använts istället.    

Tabell 1. Sökord 

 

2.5.3 Intervjuer 
Vid en intervju sker en ömsesidig påverkan mellan intervjuaren och intervjuobjektet 

(Winter, 1992), vilket är den största skillnaden mellan en intervju och en observation. 

Författarna har under arbetets gång genomfört intervjuer parallellt med att 

observationer gjorts, detta för att skaffa sig en djupare förståelse i problemområdet. 

Intervjuobjekten har valts ut efter befattning och efter kunskap inom det aktuella 

området.  

Enligt Winter (1992) kan en intervju antingen vara av strukturell karaktär eller 

ostrukturerad karaktär. Vidare beskriver Winter (1992) att en strukturell karaktär 

definieras som att personen som sköter frågeställandet följer ett intervjuschema där 

både frågeformuleringen och ordningsföljden är fastställd innan intervjun startar. En 

ostrukturerad karaktär beskrivs som att intervjuaren vet vilka ämnesområde som 

intervjun ska täcka men frågorna formuleras för att intervjuobjektet lättast ska förstå, 

samt ställer frågorna i den ordning som intervjuaren anser mest lämplig. Författarna 

har under arbetets gång använt sig av en halvstrukturerad intervjukaraktär, då 



Metod och genomförande 

9 

författarna har haft färdiga frågeställningar samtidigt som vissa frågor öppnade upp 

icke fastställda följdfrågor för att komplettera informationen. Intervjutillfällena 

återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2. Intervjutillfällen på fallföretaget 

Datum Syfte Roll Metod Tid (min) 

2015-03-27 Wellpappens 

egenskaper 

Wellutvecklare Halvstrukturerad 90  

2015-04-07 Flödet Produktionsledare Halvstrukturerad 60  

2015-04-07 Wellmaskinen & 

slöserier 

Maskinoperatör 1 Halvstrukturerad 20  

2015-04-07 Wellmaskinen & 

slöserier 

Maskinoperatör 2 Halvstrukturerad 20  

2015-04-07 Förbättringsarbete Förbättringstekniker Halvstrukturerad 30  

2.5.4 Observationer 
En observation beskrivs enligt Winter (1992) som en metod att bland annat validera 

en intervju, alltså att en kontroll av att det som sägs i intervjun faktiskt utförs i 

praktiken. Författarna har under arbetets gång genomfört olika observationer för att 

komplettera de intervjuer som gjorts (se Tabell 3).  Syftet med observationer var att 

författarna skulle få en djupare bild och förståelse för hur bland annat 

produktionsprocessen fungerar på fallföretaget.  

Tabell 3. Observationstillfällen på fallföretaget 

Datum Observation Fokus Karaktär Tid (min) 

2014-12-13 Rundtur  Helhet Visning 60 

2015-03-27 Konvertering Konvertering Funktion 45 

2015-04-07 Wellmaskinen Wellmaskinen Funktion 60 

2.5.5 Dokumentstudier 
Under examensarbetets gång har författarna att använt sig av interna dokument från 

fallföretaget för att samla in information. Denna information har varit kritisk för att 

kunna besvara syftet med examensarbetet. Informationen innefattar framförallt 

tillverkningsvolymer, materialslöserier och cykeltider i produktionen. Dokumenten 

har hämtats från fallföretagets affärssystem där informationen har samlats in och 

lagrats en längre tid. Enligt Patel och Davidson (2011) kan dokument användas för att 

besvara eventuella frågeställningar som finns kring faktiska förhållanden och riktiga 

händelseförlopp.   

 

Tabell 4. Genomförda dokumentstudier på fallföretaget 

Datum Syfte (Vad)  Data 

2015-02-16 Processkartläggning Flöde 

2015-02-02 -  

2015-03-22 

Historisk data (konvertering) till ABC-analys CPMS 

2015-02-02 - 

2015-03-22 

Historisk data (wellmaskinen) till ABC-analys CPMS 
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2.6 Dataanalys 
Vid en datainsamling kan mängden data bli omfattande och måste därför organiseras, 

struktureras och tolkas (Backman, 2008). I takt med att empiri ständigt har 

uppdaterats har även det teoretiska ramverket behövts uppdateras. De empiriska data 

som samlats in vid en fallstudie på fallföretaget har huvudsakligen bestått av 

intervjuer, dokumentstudier och observationer. Dessa aktiviteter har sammanställts 

direkt efter insamlingen skett. För att underlätta sammanställningen har Word och 

Excel använts, som enligt Backman (2008) är en metod för att underlätta 

analysmomentet. Analysen av de data som hämtats från fallstudien har skett med hjälp 

av både ABC-analys och fiskbensdiagram. ABC-analysen har gjorts för att kunna 

kategorisera och få en bra överblick över de produkter som orsakar mest (och minst) 

materialslöseri. Fiskbensdiagram har använts för att identifiera och kategorisera de 

orsaker som ligger bakom materialslöseriet. I kapitlet teoretiskt ramverk beskrivs 

närmare vad en ABC-analys och ett fiskbensdiagram är och vad de kan användas till.  

Figur 5. Översikt av dataanalysprocess 

När författarna samlat in data från fallstudie och litteraturstudier skapades det 

teoretiska ramverket och empirin. Efter att författarna samlat in empirisk data 

jämfördes dem med de teorier som hämtats från det teoretiska ramverket, även kallat 

mönsterpassning (Yin 2007). Den slutgiltiga analysen genererade ett resultat som 

besvarade examensarbetets syfte och uppnådde dess forskningsmål.  

2.7 Trovärdighet 
Enligt Patel & Davidsson (2011) går en hög kvalitet av en studie att definiera som att 

ett arbete har uppnått både en hög reliabilitet och validitet. Olsson & Sörensen (2007) 

beskriver att validiteten innebär att det som ska mätas verkligen mäts och 

reliabiliteten avser att undersökningen sker på ett trovärdigt sätt samt att den sker 

repetitivt med samma utfall.  

En hög reliabilitet innebär alltså att få samma resultat vid varje tillfälle som det mäts 

(Olsson & Sörensen, 2007). Enligt Yin (2007) är målet med att använda sig av 

reliabilitet att eliminera partiskhet samt att minimera antalet fel i fallstudien. Genom 

att dokumentera de olika tillvägagångssätten så konkret som möjligt skapar det en god 
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reliabilitet (Yin, 2007), då det går att kontrollera att undersökningen skett på ett 

trovärdigt sätt och att det finns en överenstämmelse mellan mätningarna (Olsson & 

Sörensen, 2007). Genom att använda sig av flera metoder av datainsamling kan en 

studie uppnå vad Yin (2007) benämner som triangulering, vilket innebär att arbetets 

resultat och slutsatser uppnår en god reliabilitet då olika källor används för 

datainsamlingen. För att uppnå en hög reliabilitet har anställda med olika befattningar 

på fallföretaget intervjuats för att se huruvida synsätten är lika eller inte. Om 

författarna någon gång under intervjuerna varit osäkra på svaren har kompletterande 

frågor ställts för att säkerställa att informationen uppfattats på rätt sätt. Samtliga 

intervjuer har också spelats in för att förvissa författarna om att ingen information har 

gått förlorad. Författarna har sedan även utfört observationer för att ytterligare 

verifiera den information erhållits vid intervjuerna.  

Validitet definieras enligt Olsson & Sörensen (2007) som ett mätinstruments förmåga 

att mäta rätt sak, alltså det som ska mätas. Validiteten kan därefter delas in i två 

metoder, intern och extern validitet (Winter, 1992).  

Den interna validiteten är hög om det som skulle mätas verkligen har mätts samt att 

resultatet från undersökningen stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1993). 

Ett sätt att uppnå hög intern validitet är enligt Yin (2007) att använda sig av 

mönsterpassning något som författarna har gjort. Empiri och teori har kontinuerligt 

analyserats och jämförts för att se att de teorier som använts stämmer överens med 

verkligheten.  

Yin (2007) beskriver att den externa validiteten är i vilken omfattning som en 

undersöknings resultat kan generaliseras och tillämpas på andra områden. Enligt Yin 

(2007) kan en fallstudie användas för att uppnå hög validitet, vilket författarna har 

gjort på ett företag vars verksamhet motsvarar examensarbetets inriktning. 

Grundmetoden för att identifiera materialslöseri kan appliceras hos andra 

verksamheter av samma typ, den kan emellertid behöva anpassas beroende på 

skiftande förutsättningar.  
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Att klargöra vad ett 
materialslöseri i 

wellpappindustrin är.

•3.2 Processindustrin
•3.3 Lean
•3.3.1 Slöserier i processindustrin
•3.4 Kvalitet

Att ta reda på varför
materialslöseri uppkommer i 

produktionsprocessen i  
wellpappindustrin.

•3.5 Six Sigma
•3.6 Fiskbensdiagram
•3.7 Standardiserat arbetssätt

Att identifiera och klassificera de 
produkter som orsakar mest 

materialslöseri i en 
produktionsprocess.

•3.8 ABC-analys
•3.8.1 Paretodiagram

Figur 6. Koppling mellan forskningsmål och teori 

3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till rapporten och det syfte och 

de forskningsmål som formulerats. 

3.1 Koppling mellan forskningsmål och teori 

Detta examensarbete visar varför det hos företag i wellpappindustrin uppkommer 

materialslöseri i produktionsprocessen och vad som kan som kan göras för att 

identifiera anledningen till slöseriet, för att sedan ha möjlighet att åtgärda det. I 

rapportens första del beskrivs bakgrunden till problemet. För att läsaren ska få en 

större förståelse beskrivs i följande kapitel den teori som låg till grund för att uppnå 

rapportens forskningsmål. Figur 6 visar kopplingen mellan de teorier som studerats 

och de forskningsmål som satts upp.  

Wellpappindustrin klassas som en processindustri och har därför generaliserats i det 

teoretiska ramverket då det inte finns någon facklitteratur som bara behandlar 

wellpappindustrin, utan den behandlar processindustrin som en helhet. För att 

klargöra vad ett materialslöseri i wellpappindustrin är (forskningsmål 1), har 

författarna tagit reda på processindustrins unika egenskaper och vad som skiljer denna 

typ av verksamhet från vanlig styckestillverkning. 

En av grundpelarna inom Lean är att eliminera slöserier, därför har Lean studerats för 

att uppnå forskningsmål 2. Fiskbensdiagram har också använts för att uppnå detta 

forskningsmål då det kan användas för att identifiera grundorsakerna till problemet.  

För att uppnå forskningsmål 3 har en ABC-analys utförts eftersom att det är ett 

användbart verktyg vid identifiering och kategorisering. Paretodiagram har använts 

för att på ett enkelt sätt visualisera kategoriseringen.  

3.2 Processindustrin 
Företag som tillverkar allt från pappersprodukter och färg till livsmedel är exempel på 

vad som kallas processindustrier. Tillverkningsprocessen skiljer sig markant från 

styckestillverkning som gör delar och monterar dem, exempelvis bilindustrin. En stor 

skillnad är vilken typ av utrustning som finns i de olika tillverkningsstegen. I 

processindustrin används ofta utrustning som är större, dyrare och har en större output 

än den som används i styckestillverkning. Den största skillnaden är graden av 

produktdifferentiering som uppkommer när materialet flödar genom alla processtegen. 

Monterade produkter består ofta av ett flertal komponenter som i slutändan resulterar i 
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ett mindre antal färdiga produkttyper. I processindustrin brukar tillverkningsprocessen 

börja med ett litet antal olika typer av råmaterial vilket blir till hundratals eller 

tusentals olika slutprodukter (King, 2009).  

3.3 Lean 
Konceptet Lean är en västerländsk tolkning av de filosofier och arbetssätt som 

skapades av Taiichi Ohno som arbetade för den japanska biltillverkaren Toyota under 

1940-talet och benämndes då som Toyota Production System (Melton, 2005). Melton 

(2005) beskriver hur Toyota Production System var unikt i sitt slag då det fokuserade 

på att producera i ett kontinuerligt flöde och var inte beroende av stora batcher för att 

vara effektivt, vilket var en enorm skillnad mot västvärlden där masstillverkning 

bedrevs. Det hela byggde på insikten om att bara en liten delmängd av den totala tiden 

och ansträngningen i en process tillförde värde till slutkunden (Shingo, 1989).   

Att använda sig av Lean production definieras som att minska slöseri, arbeta med 

processer och skapa värde för kunden, alltså att skapa mer värde för kunden med 

mindre resurser (Lumsden, 2012). Vidare beskriver Liker & Meier (2006) att även 

ständiga förbättringar är en del av det vardagliga arbetet med Lean och involverar alla 

medarbetare för att lösa problem, samt att de ska känna sig behövda. För att öka 

kundvärdet sätter en verksamhet som arbetar efter Lean-filosofin kunden i centrum 

och fokuserar på de processer som är viktigast för kunden (Lean Enterprise Institute, 

2015). Det slutliga målet är att skapa ett kundanpassat värde genom att använda sig av 

värdeskapande processer som inte har några slöserier. För att åstadkomma detta måste 

verksamheten ändra fokus från att optimera olika tekniker, tillgångar och vertikala 

avdelningar till att istället fokusera på att optimera flödet av tjänster och produkter 

genom att fokusera på hela värdeflödet som går horisontellt genom teknik, tillgångar, 

avdelningar tills att det slutligen når kunderna (Lean Enterprise Institute, 2015).     

3.3.1 Slöserier i processindustrin 
Filosofin Lean strävar efter att eliminera olika typer av slöserier som inte skapar något 

värde för kund. Genom att eliminera slöserier ökar produktens kvalitet, minskar 

ledtider och den kan tillverkas till en lägre kostnad. Nedan följer sju olika slöserier 

enligt Lean-principen som King (2009) har anpassat till processindustrin.  

Överproduktion 

Att producera större mängd än vad som efterfrågas av kunden. Även att producera för 

tidigt bidrar att större lager måste användas och slöserier uppstår i form av 

överbemanning, lagring och transportkostnader (Liker & Meier, 2006). En vanlig 

orsak till överproduktion i processindustrin är att omställningstiderna mellan olika 

produkter tar lång tid och produktionsplaneringen väljer istället att köra större batcher 

än vad som efterfrågas. En annan anledning är att det finns en benägenhet i 

processindustrin att tillverka en produkt så länge som det går felfritt istället för att 

byta till en annan produkt med högre efterfrågan. Anledningen till detta är för att hålla 

produktiviteten på så hög nivå som möjligt i en process där kapaciteten annars är låg 

(King, 2009).   
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Väntetider 

Väntetider uppstår när en arbetare enbart fungerar som övervakare till en 

automatiserad maskin eller behöver stå och vänta på nästa steg i processen, leverans, 

delar eller verktyg. Kan även beskrivas som att det inte går att genomföra sin 

arbetsuppgift på grund av brist på lager, förseningar, driftstopp eller att kapacitet är en 

flaskhals (Liker & Meier, 2006). Den traditionella inställningen till att eliminera 

väntetider inom Lean är genom att balansera linan, alltså att omfördela arbete och på 

så sätt skapa en jämn beläggning på alla stationer och maskinoperatörer. Ett av de 

stora problemen med väntetider i processindustrin är att när ett fel uppstår vid hög 

tillverkningshastighet och stora volymer räcker det inte bara med att upptäcka ett fel 

och stoppa processen utan problemet måste lösas snabbt för att minimera 

stilleståndstiden för processen. Även korta stopp i en anläggning med begränsad 

kapacitet medför att produktionen blir lidande (King, 2009). 

Transport 

Onödiga transporter som att flytta produkter i arbete (PIA) mellan de olika stegen i 

processen. Kan även vara att flytta råmaterial eller färdiga produkter till och från 

lagring eller mellan processer (Liker & Meier, 2006). I teorin kan alla transporter 

elimineras genom att placera all utrustning i en lina så att materialet kan flöda fritt 

från en station till en annan med endast ett fåtal transporter. Detta är dock svårare att 

anpassa till processindustrin än exempelvis styckestillverkning då utrusningen är så 

pass stor och svår att flytta, vilket gör det näst intill omöjligt att forma en lina. I 

processindustrin är det även vanligt att produkter i arbete (PIA) inte förvaras på golvet 

mellan de olika processtegen utan utanför själva huvudflödet i ett avlägset lager, 

vilket ofta leder till en hög nivå av transportslöseri (King, 2009).  

Överbearbetning 

Ineffektiv bearbetning på grund av dåliga verktyg och produktdesign, vilket orsakar 

onödiga transporter och skapar defekta produkter. Slöseri uppstår även när en 

verksamhet tillhandahåller en produkt med högre kvalitet än vad som efterfrågas 

(Liker & Meier, 2006). Vanligtvis är överbearbetning i form av att en produkt 

tillhandahåller en högre kvalitet än vad som efterfrågas inget vanligt problem för 

processindustrin. Däremot är det ett förkommande slöseri i processindustrin när 

avancerad testutrustning och kompletta testlaboratorier för att testa att en produkt 

uppfyller specifikationen behöver användas. Ett annat slöseri i processindustrin är när 

en defekt produkt har upptäckts och skickas tillbaka i flödet, förvaras och mals ner för 

att sedan omarbetas till en ny, acceptabel produkt (King, 2009).   

Lager 

Att ha en produkt i lager är ingen värdeadderande aktivitet. För stora lager med 

råmaterial, PIA eller färdiga produkter orsakar slöseri i form av längre ledtider, 

inkurans, skadat gods, lagerföringskostnader, transport och förseningar. Extra lager 

döljer även problem såsom ojämn produktion, försenade leveranser från leverantör, 

defekter, driftstopp och långa ställtider (Liker & Meier, 2006). Teoretiskt sett är alla 
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lager slöseri och den optimala tillverkningsprocessen bör ha en balanserad kapacitet 

och uppbyggd som en lina där allt material kan flöda fritt mellan de olika 

tillverkningsstationerna utan några direkta transporter eller lagringspunkter. Enligt 

King (2009) finns det minst fyra rotorsaker till varför lager och dess slöseri i 

processindustrin uppstår:  

 Kapacitetsskillnad: Processindustrins utrustning består till största delen av 

stora maskiner som tillverkar stora batcher. Eftersom denna utrustning inte är 

direkt anpassad för ett specifikt ändamål utan istället utformat för att på ett 

standardiserat sätt kunna möta en mängd olika behov kan kapaciteten och 

cykeltiden skilja mellan olika processer. Detta medför att mellanlager måste 

användas som buffertar för att balansera eventuella flödesskillnader.   

 

 Flaskhalsskydd: I processindustrin är vanligtvis flaskhalsen någon form av 

utrustning. Buffertar byggs upp före och efter en process som är flaskhalsen 

och på så sätt maximera output genom eliminera eventuella störningar.  

 

 Batchstorlekar: Som tidigare nämnts i överproduktion har processindustrin en 

tendens att producera mer än vad som efterfrågas, detta medför att det som 

inte kan levereras direkt i form av färdiga produkter eller PIA måste 

lagerhållas.  

 

 Onödig produktdifferentiering: När produktionsplaneringen utgår ifrån 

prognoser (push) istället för den verkliga efterfrågan (pull) bidrar det till 

överproduktion och onödiga lager.  

Onödiga.förflyttningar 

Onödiga rörelser som personalen gör utöver de aktiviteter som tillför värde till 

produkten. Exempel på detta är att stapla, leta efter, sträcka sig efter och förflyttningar 

mellan maskiner. Det går inte att eliminera dessa förflyttningar helt men de kan 

minskas. Anledningen till att de inte går att eliminera helt är för att de förflyttningar 

som görs kan vara nödvändiga för att tillverka produkten (Liker & Meier, 2006). I 

processindustrin är förflyttningar i form av promenader av maskinoperatörer det 

största slöseriet. Anledningen till detta är storleken på anläggningar inom 

processindustrin, vilket bidrar till stora avstånd och lång förflyttningstid (King, 2009).    

Defekta.produkter 

Att tillverka defekta produkter är ett slöseri då det kräver antingen omarbetning, 

skrotning och/eller ersättningsproduktion. Även att kontrollera produkterna ständigt är 

ett slöseri med tid och energi (Liker & Meier, 2006). För processindustrin är defekta 

produkter ett resultat av att produkten eller materialet inte motsvarar specifikationerna 

eller kundens förväntningar. Vid tillverkning av till exempel wellpapp kan 

wellpapparken ha fel tjocklek, mått eller vara böjda. Generellt sett är det svårare att 
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upptäcka defekta produkter i processindustrin då det innebär att prover måste 

genomföras och analyseras regelbundet, vilket tar lång tid (King, 2009).  

Mycket av variationen som uppstår i processindustrin uppkommer från det faktum att 

många processer börjar med naturliga ingredienser, exempelvis pappersmassa för 

wellpapptillverkning. Detta innebär att det ingående materialet kan ha olika grader av 

renhet eller fukthalt vilket kräver noggranna tester för att förhindra att dessa 

variationer körs med samma inställningar varje gång, men genererar olika resultat på 

grund av olika input. Om input varierar kommer det ha en negativ påverkan på 

produktionen och defekta produkter uppstår (King, 2009).   

3.4 Kvalitet 
Kvalitet är ett otydligt begrepp som går att tolka på många olika sätt. Det kan vara allt 

från lyx till hållbarhet, och allt baseras på vilket synsätt en person har fått efter egna 

erfarenheter. Begreppet kvalitet har för olika typer av verksamheter under de senaste 

decennierna utvecklats från ett kontrolltänk till ett helhetsperspektiv med grunden i 

principen om ständiga förbättringar (Lindström, 2009). Vidare beskriver Lindström 

(2009) att denna utveckling har skett inom både industri- och tjänsteföretag oavsett 

om de är privatägda eller offentliga.     

Begreppet kvalitet definieras enligt Juran (2010) som ändamålsenligt. Oavsett vad du 

producerar, en produkt eller en tjänst, måste den vara lämplig för ändamålet. För att 

vara lämplig för ändamålet måste varje produkt eller tjänst ha rätt egenskaper för att 

tillfredsställa kundernas behov och måste levereras med så få defekter som möjligt. 

Genom att vara effektiva på att producera en produkt eller tjänst som motsvarar 

kundernas krav kan en verksamhet utöka sin konkurrenskraft och förbättra sitt 

affärsresultat.  

Bergman & Klefsjö (2007) menar att det inte alltid är tillräckligt att bara uppfylla 

kundernas behov och förväntningar utan de ska gärna överträffas. Genom att sträva 

efter en kvalitet som överträffar kundernas förväntningar kan verksamheten på så sätt 

skapa trogna kunder som återkommer samt sprider deras positiva upplevelse vidare 

till andra (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.5 Six Sigma 
De allra flesta företag arbetar med ständiga förbättringar och ett utav de starkaste och 

mest använda förbättringskoncepten är Six Sigma (Sörqvist, 2004). Sandholm (2008) 

menar att det är ett krav att arbeta med ständiga förbättringar för att nå framgångar, de 

som inte gör det förlorar helt enkelt sin konkurrenskraft. Dessutom poängterar 

Sandholm (2008) att även människor kan utvecklas då vi finner det stimulerande att 

delta i förbättringsarbete.  

Namnet Six Sigma kommer från statistiken. Inom statistiken används sigma (σ) som 

beteckning för en standardavvikelse som är ett mått på spridning (Sörqvist, 2004). 

Vidare menar Sörqvist (2004) att variation är det som skapar mest problem i nästan 
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allt kvalitetsarbete. Variationen uppstår på grund av att det som produceras inte blir 

exakt likadant varje gång, vilket kan skapa problem beroende på hur stor skillnad det 

blir på produkterna. Sandholm (2008) skiljer på två olika slags variationer, 

slumpmässiga och systematiska. De slumpmässiga variationerna uppkommer av 

många orsaker där varje orsak bidrar lite till variationen. Det innebär ofta att om en 

orsak åtgärdas har det liten påverkan på slutresultatet, vilket kan göra att det inte blir 

ekonomiskt försvarbart att minska på de slumpmässiga variationerna (Sandholm, 

2008). Systematiska variationer beror på en faktor som påverkar processen relativt 

mycket. Orsaker till systematiska variationer kan exempelvis vara slitage på maskiner, 

byte av personal eller nytt materialparti. Eftersom att dessa variationer endast har en 

orsak som gör stor påverkan är det denna typ av variation som är ekonomisk 

försvarbar att angripa.  

Variationen hanterades vanligen förr genom att de färdiga produkterna kontrollerades, 

men detta ofta blev tidskrävande och kostsamt. Idag arbetar verksamheter istället mer 

med förebyggande förbättringar för att förstå sig på de variationer som uppstår hos 

dess processer och produkter. Målet med detta förebyggande förbättringsarbete är att 

variationerna sedermera ska kunna minskas och elimineras (Sörqvist, 2004).  

Sörqvist (2004) poängterar också att Six Sigma egentligen inte är något helt nytt, utan 

att det istället är en sammansättning av tidigare använda och beprövade verktyg och 

metoder. Det som är nytt är att mycket resurser tillsätts för att förbättra verksamheten 

där huvudfokus ligger i att uppnå resultat. Viktigt inom Six Sigma är också att 

ledningen har en tydlig roll i förbättringsarbetet och att det styrs och leds på ett 

engagerat sätt (Sörqvist, 2004).  

3.5.1 DMAIC 
Six Sigmas arbetsgång sker i projektform och utgår från fasarbete enligt DMAIC som 

står för:  

 Definiera (Define) 

 Mäta (Measure) 

 Analysera (Analyze) 

 Förbättra (Improve) 

 Styra (Control) 

I den första fasen definieras verksamhetsområde, mål, förväntningar, resurser och 

tidslinjen för projektet (Basu, 2009). I den inledande fasen är det också att vilka 

kunderna är och veta de vill ha samt att identifiera och kartlägga den process som 

utgör problemet (Sandholm, 2008). 
 

Det viktigaste i början av ett projekt är att veta vart du ska, vad målet med projektet 

är. Detta bestäms och definieras i den första fasen. Basu (2009) menar att även om 

målet är tydligt uppsatt måste nuläget kartläggas, annars blir det svårt, om inte 

omöjligt, att nå målen. I den andra fasen mäts därför nuläget och information samlas 
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in om den bakomliggande processen till problemet. Processkartläggning och 

Paretodiagram är verktyg som ofta används i mätfasen (Basu, 2009). 

 

Figur 7. DMAIC enligt Basu (2009) 

I projektets tredje fas analyseras den information som samlats in för att klargöra vilka 

faktorer som påverkar processens utfall (Sandholm, 2008). Chiarini (2012) menar att 

syftet med denna fas är att komma fram till anledningen till att målen inte uppnås och 

vad orsaken till problemet är. Enligt Basu (2009) bör flera förbättringsalternativ tas 

fram i analysfasen. Dessa förbättringsalternativ ska sedan kunna jämföras för att 

bestämma vilket alternativ som är mest attraktivt (Basu, 2009).  

Det är under förbättringsfasen som idéer och lösningar sätts i arbete. Det måste finnas 

kontroller för att säkerställa att de önskade resultaten uppnås och några försök och 

experiment kan krävas för att hitta den bästa lösningen (Basu 2009). 

Arbetet avslutas med styrfasen. Här gäller det att se till att resultat som uppnåtts blir 

bestående (Sandholm, 2008). Enligt Basu (2009) är det här processens stabilitet och 

tillförlitlighet säkerställs. Vidare menar Basu (2009) att dokumentation för att 

fortlöpande arbete ska bli så effektivt som möjligt också är en del av kontrollfasen. 

3.6 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, även kallat Ishikawadiagram efter dess skapare Kaoru Ishikawa är 

en typ av diagram som används för att identifiera orsakerna till att ett problem 

uppstår. Diagrammet används ofta i samband med brainstorming och de olika 
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lösningarna till ett problem fylls in i ett diagram. Diagrammet är vanligtvis uppbyggt 

av 5-8 olika ben, där varje ben representerar en kategori av bakomliggande orsaker till 

att ett problem har uppstått. I samband med en tillverkande industri används 

framförallt 7-8 M (illustreras i Figur 8) för att identifiera orsaken till att ett problem 

uppstått (Basu, 2009).  

Figur 8. Fiskbensdiagram utformat efter de åtta M’en 

3.7 Standardiserat arbetssätt 
Liker & Meier (2006) menar att syftet med ett standardiserat arbetssätt är att arbetet 

ska ske på samma sätt varje gång det utförs. Om arbetet inte är standardiserat och det 

är olika varje gång, finns det "ingen grund för utvärdering", vilket innebär att det inte 

finns någon referenspunkt för jämförelse. Många företag upptäcker att ett tag efter 

förbättringar har gjorts, har arbetet ändå återvänt till att utföras på det gamla sättet, 

och det har inte skett någon ihållande förbättring (Liker & Meier, 2006).  

 

Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar, borde då inte det göras 

först? Toyota påpekar att det finns vissa förutsättningar för att utveckla 

standardiserade arbete. De behandlas vanligtvis under kontrollfasen, och tåls att 

upprepas så att viktiga steg inte hoppas över. Arbetet måste ha uppnått en viss grad av 

stabilitet innan det kan standardiseras. Tyvärr finns det inga pålitliga mätningsmetoder 

på när ett arbete är redo att standardiseras.  

 

Ytterligare tre förutsättningar för att ett arbete ska kunna standardiseras enligt Liker & 

Meier (2006): 

 Arbetsuppgiften måste vara repeterbar. Till exempel, om uppgiften beskrivs 

som att: "Om A inträffar, gör då B, men om C inträffar, gör D", och så vidare, 

är det inte möjligt att standardisera såvida dessa ”om” inte är uppbyggda av 

några enkla regler. 

 Linjen och utrustning måste vara tillförlitliga, och stilleståndstiden bör vara 

minimal. Det är inte möjligt att standardisera om arbetet ständigt avbryts och 

arbetaren behöver avvika från riktlinjerna.  

 Kvalitetsproblemen måste vara så få som möjligt. Produkten måste ha 

minimalt antal defekter och vara konsekvent i sina nyckelparametrar. Om 
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arbetaren ständigt behöver rätta till defekter eller kämpa med effekterna av 

dålig produktutformning kan arbetet inte heller standardiseras. 

3.8  ABC-analys 
ABC-analys (Activity Based Costing analysis) är en metod som används för att på ett 

effektivt sätt styra flöden i en verksamhet. Anledningen till att en ABC-analys 

genomförs är för att identifiera de viktiga delarna i ett flöde och fokusera mer på dem 

än de mindre viktiga (Aronsson et al., 2013). Vidare beskriver Aronsson et al. (2013) 

att de viktiga delarna i ett flöde kan variera från flöde till flöde och bero helt på vilket 

flöde det är som ska effektiviseras, det kan till exempel vara de olika produkternas 

påverkan på materialslöseri eller volymvärde. Detta examensarbete kommer att 

fokusera på produkternas påverkan på materialslöseri men eftersom den klassiska 

ABC-analysen använder kriteriet volymvärde så kommer det att användas som 

exempel i detta kapitel.   

Volymvärdet (Vv) och dess beräkning definieras enligt Lumsden (2012) som 

förbrukningen (n) av en viss artikel under en specifik tidsperiod multiplicerat med 

artikelns värde (p).   

Vv = n*p 

Vanligtvis utgår en ABC-analys från den så kallade Paretos princip eller 80/20-regeln 

(Basu, 2009). Vidare beskriver Basu (2009) att innebörden med Paretos princip är att 

80 % av effekterna orsakas av 20 % av produktsortimentet, författarna till 

examensarbetet beskriver Paretos princip mer detaljerat i kapitel 3.8.1. Enligt 

Lumsden (2012) är ABC-analys idag en mer förfinad version av Paretos princip och 

utgår mer från en 60/30/10-uppdelning.  

Figur 9. ABC-analys enligt Lumsden (2012) 
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Vid en ABC-analys kategoriseras produkterna vanligtvis in i tre möjliga kategorier, A, 

B och C (Lumsden 2012). Vidare beskriver Lumsden (2012) att olika produkter med 

hjälp av 60/30/10-uppdelning placeras i följande kategorier: 

 Kategori A: 60 % av effekterna orsakas av 10 % av produktsortimentet  

 Kategori B: 30 % av effekterna orsakas av 30 % av produktsortimentet 

 Kategori C: 10 % av effekterna orsakas av 60 % av produktsortimentet 

De produkter som placeras i kategori A är de produkter som har högst volymvärde 

och är enligt Lumsden (2012) viktigast då de har störst påverkan på lagret. Vidare 

beskriver Lumsden (2012) att om förbättringar ska genomföras bör därför 

verksamheten i första hand inrikta sig på A-produkterna för att öka 

lageromsättningshastigheten och minska kapitalbindningen. Produkter som 

kategoriserats som C-produkter har ett lägre volymvärde och verksamheten behöver 

då inte lägga ner lika mycket tid på att detaljstyra dem (Aronsson et al., 2013). För att 

hålla en minimal kostnad kan enklare styrtekniker samt beställningsprinciper 

användas (Lumsden, 2012).    

En viktig faktor som inte ska ignoreras vid en ABC-analys är att en produkt som 

kategoriserats som C-produkt i själva verket är en komplementprodukt till en A-

produkt och bör därför behandlas likvärdigt (Lumsden, 2012). En annan viktig faktor 

enligt Lumsden (2012) är att en ny produkt kan hamna i kategori C då den inte har 

förbrukats under hela tidsperioden. Enligt Aronsson et al. (2013) är det möjligt att 

genomföra mer avancerade ABC-klassificeringar där mer än ett kriterium används för 

att förhindra att en produkt placeras i fel kategori.  

3.8.1 Pareto 
Paretos princip (80/20-regeln) är uppkallad efter den italienska ekonomen Vilfredo 

Pareto som levde mellan år 1848-1923. Vilfredo Pareto tog fram en modell som 

beskrev fördelningen av mark i Italien där han kom fram till att 80 % av all mark 

ägdes av 20 % av befolkningen (Mathison, 2005). Joseph Juran anpassade sedan den 

ekonomiska modellen till industrin och namngav den efter Vilfredo Pareto (Juran, 

2010). Enligt Sandholm (2008) kan Paretos princip eller 80/20-regeln definieras som 

att ett fåtal faktorer står för den största delen av kvalitetsproblemen.  

Genom att analysera kvalitetsbristkostnader med Paretos princip och ett så kallat 

Paretodiagram som hjälpmedel kan en verksamhet minska sina kostnader då det är 

relativt få orsaker som står för majoriteten av alla kvalitetsproblem (Sandholm, 2008). 

Ett Paretodiagram är ett stapeldiagram som rangordnar staplarna från högsta till lägsta 

för att prioritera de största problemen (Basu, 2009). Genom att använda Paretos 

princip och Paretodiagram så kan ett stort och komplext problem brytas ner i mindre 

delar och på så sätt lösas steg för steg (Juran, 2010).  
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från fallföretaget, Stora Enso 

Packaging AB i Jönköping. Inledningsvis presenteras en övergripande 

verksamhetsbeskrivning för att sedan gå in på situationen i dagsläget i form av 

pågående förbättringsarbete, kopplat till fallstudiens syfte och forskningsmål. 

Wellpappens egenskaper beskrivs i början av kapitlet för att ge läsaren en förståelse 

för bakgrunden till varför problem uppstår i produktionen.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Stora Enso Packaging ingår i koncernen Stora Enso och är en av Sveriges största 

wellpapptillverkare. I Sverige sker produktionen på tre olika orter; Jönköping, Skene 

och Vikingstad. Företaget har ca 400 anställda i Sverige och av wellpappen 

framställer de konsumentförpackningar, transportförpackningar, displayförpackningar 

och skyddsark. Stora Enso Packaging i Sverige omsätter cirka en miljard kronor om 

året och producerar dagligen omkring en miljon wellpapplådor. Fabriken i Jönköping 

producerar främst mindre och mellanstora förpackningar med eller utan tryck för 

leveranser i mindre volymer (Stora Enso, 2015).  

4.2 Wellpappens egenskaper 
I wellpappindustrin behandlas inte olika produkter, utan det pratas istället om olika 

kvaliteter. Författarna har genom hela examensarbetet varit noga med att inte skapa 

förvirring när ordet kvalitet används i andra sammanhang. Varje wellpappförpackning 

består av tre olika sorters papper som när de sammanfogas tillsammans bildar en 

kvalitet.  

 

Wellpapp finns i ett flertal former och kvaliteter. Formerna varierar med antalet plan- 

och vågskikt, men även med höjden på vågskiktet. Variationerna hos kvaliteterna 

beror på hur de olika pappersskikten som ingår har satts samman. Stora Enso 

Packaging har idag cirka 100 olika kvaliteter av wellpapp där var och en har ett unikt 

recept för att skapa wellpapp med olika beskaffenheter. Alla kvaliteter benämns med 

en bokstav och en sifferkombination, exempelvis B120. Bokstaven indikerar 

mellanskiktets våghöjd och våglängd som tillsammans bildar en vågprofil. En 

wellpappförpackning ska alltid ha en viss styrka, och mellan de olika vågprofilerna B, 

C och E ökar styrkan ju tjockare de är (se Tabell 5). Vågprofilerna är satta efter en 

standard, EUPS (End User Performance Standard). EUPS specificierar de fyra 

viktigaste styrkevärdena:  

 

 Böjstyvhet: Ett mått för hur mycket wellpappen kan motstå krökningar vid 

böjning.  

 Sprängstyrka: Används som ett mått för wellpappens sammanhållande 

förmåga. Hur mycket dynamiska påfrestningar emballaget ska tåla i form av 

till exempel slag eller fall. 

 Staplingsstyrka: Ett mått för hur bra staplingsförmåga wellpappen har och 

hur mycket kraft som ska gå att applicera på den. I och med att hanteringen av 
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förpackningar moderniseras har även betydelsen av wellådans staplingsbarhet 

ökat.   

 Plankross: Wellpappens formstabilitet och används för att mäta mothåll eller 

emballagets dämpande förmåga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Wellpapp i genomskärning och dess olika begrepp 

Sifferkombinationen bestämmer en kvalitets färg och andra egenskaper, exempelvis 

fukttålighet. Rent utseendemässigt kan en wellpappförpackning ha en vit eller brun in- 

och utsida.  En produkt som ska tryckas behöver ha en vit utsida medan en vit insida 

ges där kunden efterfrågar en mer estetiskt tilltalande produkt då det är en 

konsumentförpackning och konsumenten även ska se insidan av lådan. Det finns flest 

kombinationer av kvaliteter med både brun in- och utsida då det ger den billigaste 

slutprodukten, men det finns många olika kvaliteter med brun in- och utsida eftersom 

kraven från kunderna varierar.  

 

Tabell 5. Wellpappens olika vågprofiler och dess mått 

Vågprofil Väghöjd mm ca Antal våglängder per m 

ca 

B 2,4 150 

C 3,6 130 

E 1,2 290 

4.3 Flödet 
Produktionslayouten i fabriken är designad för att uppnå ett optimalt flöde genom hela 

fabriken och den största fördelen med flödet idag är dess flexibilitet. Det första steget 

för tillverkningsprocessen är wellmaskinen och det är även den som sätter takten för 

hela produktionen då alla andra processer är beroende av materialtillförsel från denna. 

Wellmaskinen är den som sätter takten i produktionen och utgör flödets flaskhals, 

vilket är bra då ju tidigare en flaskhals finns i flödet desto bättre (Srinivasan, 2012).  

 

I wellmaskinen förädlas råmaterial i form av pappersrullar till wellpapp. 

Pappersrullarna förvaras i ett råvarulager beläget före wellmaskinen. Innan 

pappersrullarna används i wellmaskinen kontrolleras de efter ytliga skador, 

exempelvis jack eller stötskador. Det finns många olika kvaliteter av papper som 
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används för att skapa de olika egenskaper som slutprodukten ska besitta, beroende på 

vilket användningsområde den ska ha. 

 

Det är viktigt att pappersrullarna håller en fukthalt på 6-8 %. Är fukthalten över 9,5 % 

är det nästan hela omöjligt att producera wellpappark som inte blir böjda. Papper som 

inte håller rätt fukthalt blir lätt böjt och måste därför justeras i wellmaskinen eller i 

värsta fall kasseras då pappret är okörbart. Eftersom att det i dagsläget tar cirka 15 

minuter att kontrollera en enda pappersrulle görs det inga kontroller av råmaterialet då 

det tar för lång tid och därmed kostar för mycket pengar. En effektivare teknik för att 

mäta papprets fukthalt är på gång in i fabriken vilket gör att allt råmaterial kan 

kvalitetkontrolleras. 

4.3.1 Wellmaskinen 
Som tidigare beskrivits är wellmaskinen den som sätter takten och fungerar som hela 

produktionens hjärta. I ena sidan matas råmaterial in i form av papper från 

pappersrullar, och ut kommer färdiga wellpappark. Wellmaskinen är en stor maskin, 

ungefär 100 meter lång, och består av många olika maskinenheter där varje enhet har 

en funktion i tillverkningsprocessen. Tillverkningsprocessen övervakas med hjälp av 

kameror och ett datorsystem där personalen kan justera alla wellmaskinens enheter 

från ett ställe. Detta medför att om något skulle behövas justeras under en pågående 

körning kan felet snabbt rättas till över hela maskinen samtidigt och behöver inte 

göras manuellt på varje enhet. Om datorsystemet slutar fungera måste justeringar 

göras manuellt på varje enhet, vilket tar längre tid, och under denna tid kan 

materialslöseri uppstå på grund av felaktiga inställningar på maskinen. Wellmaskinen 

städas en gång i veckan och då genomför personalen även kontroll och kalibrering av 

maskinens inställningar. I dagsläget finns inga standardinställningar för hur olika 

kvaliteter ska tillverkas utan wellmaskinens inställningar varierar från gång till gång 

beroende operatörens erfarenhet och kunskap.  

 

Wellmaskinen består av två olika delar, den våta och den torra delen. Tillverkningen 

börjar i den våta delen där pappersrullar hängs upp på rullställ för att papper sedan ska 

kunna rullas av och in i maskinen. Rullbyte inom samma kvalitetsklass sker per 

automatik och tar bara ett fåtal sekunder. Ett par gånger om dagen stoppas 

produktionen i wellmaskinen för att byta till pappersrullar av en annan kvalitetsklass, 

exempelvis vid byte från B- till E-klass, och då tar bytet cirka 10-15 minuter. 

Produktionsplanerarna strävar efter att så många kvaliteter inom samma kvalitetsklass 

som möjligt ska kunna köras i följd för att detta ska behöva göras så sällan som 

möjligt. 

 

Pappret går sedan igenom en förvärmare som reglerar fukthalten och därefter in i en 

förkonditionerare som tillför fukt och värme med hjälp av ånga för att göra pappret 

lättformat i wellvalsarna. Fukt och värme tillförs även för att få så plana wellpappark 

som möjligt då fukthalten i det ingående råmaterialet har stor påverkan på de färdiga 

arkens kvalitet. Eftersom att fukthalten på råmaterialet inte mäts blir det svårt för 
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operatören att veta vilka inställningar wellmaskinen ska ha, så operatören måste 

justera inställningarna utefter resultatet på de första arken som kommer ut ur 

maskinen. Detta medför att tillverkning av defekta produkter kan ske tills att 

operatören hittar rätt inställningar. Om pappret som matas in i wellmaskinen har för 

hög eller för låg fukthalt medför det att pappret böjs antingen uppåt eller nedåt. 

Genom att tillföra värme underifrån på papper som är böjt nedåt planas det ut och 

tvärtom för papper som är böjt uppåt. När pappret är uppvärmt och fuktigt dras det in 

mellan två ånguppvärmda wellvalsar som formar mellanskiktet på pappret och sedan 

in i ett wellverk där det övre planskiktet limmas på. Nästa steg i 

tillverkningsprocessen är av liknande karaktär och här limmas det undre planskiktet 

på.  

 

Den torra delen består först av ett torkparti som ska driva ur fuktigheten från den 

första limningen och genom uppvärmning se till att limmet från den andra limningen 

fastnar. Genom hela torkpartiet hålls wellpappen absolut plan och under press, allt för 

att få så plana ark som möjligt.  Wellpappen har fram till denna punkt behandlats som 

en enhet, men vid beskärningen delas wellpappen in i två till tre mindre enheter, men 

flödar fortfarande parallellt. Wellpappen har nu den efterfrågade bredden, och i nästa 

steg klipps de av på tvären för att skapa de slutgiltiga wellpapparken. Den sistnämnda 

klippdelen består vanligtvis av två eller tre klipp för att wellpapparken ska kunna 

tillverkas i olika storlekar samtidigt. Detta är även ett sätt för att optimera 

produktiviteten i wellmaskinen då fyllnadsgraden kan höjas genom att fylla hela 

banans bredd och köra mer än storlek i taget. Det material som skärs bort på bredden 

för att ge wellpapparken fina kanter kallas för trim. Ibland går det inte att utnyttja hela 

pappersbredden och den outnyttjade wellpappen får kasseras. Detta materialslöseri 

benämns som side run. När wellpapparken har fått sin slutgiltiga form matas de ut till 

arkavläggaren som matar ut wellpapparken från banan och ner på ett bord som sänks 

successivt ju fler wellpappark som läggs på. De ark som personalen inte anser vara 

tillräckligt bra kasseras, och det materialslöseri som uppstår benämns som waste. 

Därefter skickas de vidare till mellanlagret för konvertering. Konvertering är ett 

samlingsbegrepp för olika operationer som utförs för att skapa den färdiga produkten 

som levereras till kund. Några av dessa operationer är tryckning, stansning, limning 

och tejpning.  
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Figur 11. Wellpappbanans disposition 

 Sammanfattningsvis kan wellmaskinen förklaras som:  

Våta delen 

 Rullställning 

 Förvärmare 

 Förkonditionerare 

 Well- och limverk 

 Bryggan 

Torra delen 

 Torkparti 

 Skärverk 

 Klippning 

 Arkavläggare 

4.3.2 Mellanlager och konvertering 
Efter wellmaskinen finns ett mellanlager där PIA förvaras och eftersom kapaciteten är 

högre på processerna efter wellmaskinen kan produkterna fortsätta bearbetas även om 

wellmaskinen skulle stanna. Vanligtvis är stora lager negativt, men i och med att 

wellpapp är relativt billigt och inte binder mycket kapital kan mellanlagret fyllas utan 

att det medför stora kostnader eller risker. Mellanlagret på fabriken är stort till ytan 

men processerna efter körs i så pass högt tempo att hela mellanlagret skulle kunna 

tömmas på ett åttatimmarsskift såvida det inte fylldes på. Genom att ha ett 

mellanlager mellan wellmaskinen och de övriga processerna kan en högre 

produktivitet uppnås då det skapas ett jämnare flöde och en hög beläggning på varje 

maskin.  
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Figur 12. Flödesschema över tillverkningsprocessen på fallföretaget 

 

 Wellmaskin - Förädlar råmaterial till wellpapp 

 S - Förtryckning 

 T - Tryckning och stansning 

 X - Vikning och limning 

 Y - Rotationsstans 

 Z – Planstans 

 Grön stjärna - Trim 

 Orange stjärna - Side run 

 Röd stjärna - Waste (se förklaring i kapitel 5.1) 

 Blå stjärna - Upstream (se förklaring i kapitel 5.1) 

Efter wellmaskinen är all produktion kundorderspecifik och transporteras på en 

automatisk transportbana vidare till mellanlagret. I mellanlagret placeras 

wellpapparken på ett transportband som är direkt sammankopplat med nästa process 

för just den ordern. Innan nästa process måste wellpapparken svalna av då de är för 

varma för att bearbetas vidare. Innan wellpapparken bearbetas i 

konverteringsmaskinerna kontrolleras dem av personal då det förekommer att 

luftfuktigheten mellan de olika avdelningarna får arken att ändra form. De 

wellpappark som blivit defekta på vägen mellan wellmaskinen och konverteringen 

kasseras, ett materialslöseri som benämns som upstream. Upstream är alltså de 

defekta wellpapark som upptäcks efter wellmaskinen, men innan konverteringen. 

Eftersom att det inte finns någon standard på vad som är en godkänd produkt kan 

upstream även uppstå på grund av att personalen vid wellmaskinen och 

konverteringen har olika krav.  
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Efter att wellpapparken har fått svalna transporteras de vidare till nästa process i 

tillverkningen som är antingen förtryckning eller stansning. Stansningen kan ske 

genom antingen planstansning eller rotationsstansning där den sistnämnda kan köras i 

en snabbare takt men har sämre precision på tryck och hålslagning än planstansning. 

Efter att produkten stansats skickas den antingen vidare för vikning och limning i X1 

eller X2, eller direkt ut via transportbanden till färdigvarulagret.  

 

Tabell 6. Flödesvägar på fallföretaget 

Flöde Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 

1 Wellmaskin Y1/Y2   

2 Wellmaskin Y1/Y2 X1/X2  

3 Wellmaskin S1 Z1/Z2/Z3  

4 Wellmaskin S1 Z1/Z2/Z3 X1/X2 

5 Wellmaskin T1/T2   

6 Wellmaskin Z1/Z2/Z3   

4.3.3 Återrapportering av materialslöseri 
När råmaterialet förädlas från tunna lager av papper till wellpapp uppstår ibland 

materialslöseri som internt benämns som waste, upstream, side run och trim. När 

materialslöseri uppstår i wellmaskinen registreras det i företagets affärssystem och 

läggs i en container för att sedan återvinnas. Det material som är godkänt 

transporteras sedan vidare för tryckning och/eller stansning till olika 

konverteringsmaskiner beroende på vilka egenskaper den slutgiltiga produkten ska ha. 

Ibland upptäcks inte defekta produkter från wellmaskinen förrän materialet har nått 

till nästa process och benämns då som upstream. På samma sätt som vid 

wellmaskinen registreras detta materialslöseri i affärssystemet innan det kasseras i en 

container som sedan transporteras tillbaka till wellmaskinen där det återvinns.  

4.4 Förbättringsarbete 
Stora Enso Packaging AB driver idag ett spillreduceringsprojekt som startade i slutet 

av 2014 med syfte att reducera materialspill (materialslöseri) i produktionen. Målet 

med projektet är att minska det totala spillet med 2,5 procentenheter till slutet av år 

2015. Det totala spillet består av underliggande kategorierna; waste, upstream, trim 

och side run. Under år 2015 ska företaget jobba framförallt med upstream då denna 

kategori har störst negativ påverkan på det totala spillet i fabriken. Målet är att minska 

upstream-spillet med cirka tre procentenheter och direkt påverka det totala spillet.  

Innan spillreduceringsprojektet startade återrapporterade personalen i wellmaskinen 

och konverteringen sina resultat i företagets affärssystem, men det blev då bara data 

och oklart om varför resultatet blev som det blev. I samband med att projektet startade 

ville företaget involvera de anställda ännu mer och skapa en gemenskap med ett 

gemensamt mål.  De data som återrapporterades skulle utöver att använda sig av 

affärssystemet även rapporteras i skriftlig form till produktionsledare. Det som 

återrapporterades var hur mycket som hade producerats under skiftets gång i 
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förhållande till hur mycket spill som uppstått. Företaget har tidigare använt sig av 

liknande tillvägagångssätt vid ett ställtidsprojekt där målet var att minska ställtiden. 

Bara genom att efterfråga nyckeltalen och involvera personalen såg de till att det lilla 

extra arbetet som gjordes genom att återrapportera hur lång tid ett ställ tog och varför, 

hade stor effekt på resultatet. På så sätt blev det utöver produktionsledarna även 

personalen som ägde dessa nyckeltal och det blev då inte bara data som matades in i 

ett system. Det hela resulterade i att bara på en månad och utan att några större 

tekniska förändringar hade produktionen uppnått rekordlåga ställtider.  

Vid varje maskin i konverteringen och wellmaskinen sattes delmål upp och som 

hjälpmedel använder de sig av visuell styrning, gröna siffror innebär att målet har 

nåtts under skiftet och röda siffror betyder att delmålet inte uppnåtts. Projektet 

försöker följa PDCA för att få systematik, men det tar tid då det är en lärande process 

och alla involverade är inte insatta i hur det fungerar.   

Spillreduceringsprojektet bedrivs i två olika former, mindre projekt och 

utvecklingsprojekt.  

4.4.1 Mindre projekt 
Varje morgon klockan 08.30 träffas produktionsledare, tekniker och 

kvalitetsutvecklare för att gå igenom gårdagens resultat och de avvikelser som 

kommit in under de föregående tre skiften. Varje avvikelse anses vara en 

förbättringsmöjlighet. Gruppen kategoriserar de uppkomna problem som kroniska 

eller tillfälliga problem. Det är de kroniska problemen som gruppen vill lägga fokus 

på medan de tillfälliga problemen anses vara ett slöseri med tid och energi att göra 

något åt. När ett kroniskt problem har upptäckts startas ett mindre projekt upp för att 

lösa det.  

Projekten utgår från PDCA-cykeln, men först ska rotorsaken till problemet 

identifieras och då används i första hand fem varför-metoden, men även 

fiskbensdiagram används. Med hjälp av fem varför-metoden vill fallföretaget få fram 

problemet, möjligheter, kortsiktig lösning och grundorsak till problemet för att sedan 

försöka generera alternativa lösningar. Tanken är att gruppen ska jobba med 

brainstorming och att det ska generera olika lösningar för att slutligen välja en av 

dem. När en lösning har valts dokumenteras vilka personer som ansvarar för vilka 

aktiviteter och vilken status de olika aktiviteterna har. Ett exempel var en produkt där 

den ingående papperskvaliteten var problematiskt att köra och lösningen blev då att 

byta ut papperskvaliteten mot en kvalitet med liknande egenskaper. I dagsläget 

inväntas godkännande från kund på den nya kvaliteten, och om det godkänns har 

problemet löst och spillet därmed reducerats.  

4.4.2 Utvecklingsprojekt 
Utöver de mindre projekten bedriver Stora Enso Packaging även större projekt, så 

kallade utvecklingsprojekt. Det nuvarande utvecklingsprojektet har nyligen passerat 

den första fasen, den fas där författarna till examensarbetet varit involverade, där 



Empiri 

30 

målet var att identifiera vilka kvaliteter som har störst andel spill samt störst påverkan 

på det totala spillet. Identifieringen av dessa kvaliteter gjordes genom att granska 

utvalda nyckeltal som hämtats från historisk data i företagets affärssystem. När alla 

kvaliteter granskats och sammanställts genomfördes en ABC-analys, detta för att hitta 

de kvaliteter som skulle prioriteras. I nästa fas av utvecklingsprojektet ska en 

duglighetsstudie genomföras. Företaget har identifierat 20 parametrar som anses vara 

viktiga och har direkt påverkan på wellpappens kvalitet. Utifrån dessa parametrar 

kommer först det ingående materialets fukthalt mätas, sedan ska wellmaskinens 

optimala inställningar identifieras för att slutligen granska de färdiga wellpapparken.  

Om den här delen av projektet lyckas vet företaget att en maskin klarar av en fukthalt 

på exempelvis 6-7% plus-minus 1 % och då ska ett system sättas upp som mäter 

fukthalten på alla ingående pappersrullar, samt kalibrerar maskinerna rätt från början. 

Tanken är att företaget ska minska tillverkningen av defekta produkter och på så sätt 

även minska kvalitetsbristkostnaderna. Om de ingående pappersrullarna motsvarar de 

nya fukthaltskraven och wellmaskinen körs med rätt inställningar vet företaget att 

wellpapparken med största sannolikhet inte kommer att bli defekta. Om däremot en 

pappersrulle levereras som inte håller rätt fukthaltskrav spelar det ingen roll om 

wellmaskinen körs med rätt inställningar för utfallet kommer ändå inte bli det 

önskade.  
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5 Analys 

I följande kapitel beskrivs forskningsmålens resultat som har uppkommit genom att 

jämföra insamlad empiri med det teoretiska ramverket.  

5.1 Forskningsmål 1 
För att uppnå forskningsmål 1 ”Att klargöra vad ett materialslöseri inom 

wellpappindustrin är” har författarna studerat teorier om processindustrin och hur 

materialslöserier skiljer sig i den typen av verksamhet till skillnad från inom 

styckestillverkningen. Författarna har även gjort observationer och intervjuer på ett 

fallföretag vilket har gett författarna en bild av vad ett materialslöseri i 

wellpappindustrin är i praktiken, inte bara i teorin. Nedan presenteras vad författarna 

kommit fram till som utmärker ett materialslöseri i wellpappindustrin. 

 

I koncepetet Lean som är en västerländsk tolkning av Toyotas sätt att arbete finns det 

sju slöserier som verksamheter ständigt måste arbeta med att eliminera och förbättra. 

Definitionen av slöseri är att en aktivitet utförs och förbrukar en resurs, men skapar 

inte något värde för kund. Ett av dessa sju slöserier är tillverkning av defekta 

produkter och kan enligt King (2009) definieras som ett materialslöseri. Vid 

tillverkning av defekta produkter används material för att skapa en produkt som inte 

håller rätt standard och måste därför omarbetas eller kasseras (Liker & Meier, 2006). 

På fallföretaget finns det två benämningar för vad som definieras som defekta 

produkter, waste och upstream.   

 

Waste: Wellpappark som går igenom alla wellmaskinens enheter men kan inte 

bearbetas vidare i konverteringen på grund av att arken är defekta. Den vanligaste 

typen av defekta ark är att de inte är helt plana utan är böjda, men det kan även vara 

dåliga kanter och blåsor. 

 

Upstream: Samma definition som waste, alltså defekta ark som kommer ut ur 

wellmaskinen. Det slöseri som kallas upstream har dock skickats vidare för fortsatt 

bearbetning. Det finns ett antal olika anledningar till att upstream uppstår, exempelvis 

att arken har böjts under tiden de svalnat på vägen och därmed blivit defekta, att felet 

inte upptäckts av personalen vid wellmaskinen eller att personalen vid konverteringen 

har en lägre toleransgräns än personalen vid wellmaskinen. 

 

Wellpapp är ett känsligt material som lätt blir defekt vid stötar, slag och olika 

miljöfaktorer som bland annat fukt. Detta gör att wellpappindustrin generellt sett är 

extra känsligt för just materialslöseriet defekta produkter. De olika definitionerna av 

defekta produkter i wellpappindustrin kan skilja mellan olika företag men är i grund 

och botten samma typ av materialslöseri (BHS Corrugated, 2015). Materialslöseriet 

som benämns internt på fallföretaget som waste är därför ett generellt slöseri för 

wellpappindustrier och är ett resultat av det ömtåliga material som wellpapp är. 

Upstream som också är en typ av defekta produkter som går att identifiera i 
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wellpappindustrier, mängden upstream bör emellertid variera desto mer mellan olika 

verksamheter beroende på dess personal, fabrikslayout och miljö i fabriken. 

 

I wellpappindustrin finns även andra typer av materialslöserier som inte är defekta 

produkter, utan kan definieras som outnyttjat material. Det outnyttjade materialet 

uppstår när det ingående materialet som används vid tillverkningsprocessen inte kan 

utnyttjas fullt ut. Vid tillverkning av wellpapp används skärande moment som formar 

det ingående materialet till en produkt i arbete som sedan ska förädlas ännu ett steg. I 

fallföretagets fall kan trim och side run definieras som outnyttjat material (se Figur 

11).       

 

Trim: Trim är det material som skärs bort för att wellpappsarken ska få fina kanter. 

Detta materialslöseri går i dagsläget inte att undvika då alla arks kanter måste skäras 

till.  

 

Side run: Pappersrullarna finns bara i ett fåtal olika pappersbredder vilket leder till att 

hela pappersbredden inte alltid kan utnyttjas. Det material som skärs bort för att 

bredden på pappret ska passa produktionsordern kallas för side run. Om side run 

uppstår behöver inte den sidan trimmas utan det sker i samma beskärning. 

 

Side run och trim bidrar till outnyttjat material för fallföretaget och därför ett 

materialslöseri. Dock är varken side run eller trim några unika materialslöserier för 

fallföretaget utan existerar även hos andra wellpappindustrier. Detta styrks av King 

(2009) som beskriver att outnyttjat material förekommer i många olika typer av 

processindustrier som till exempel plåt- och pappersindustrier, där skärande moment 

är en naturlig del av tillverkningsprocessen.  

5.2 Forskningsmål 2 
Andra forskningsmålet, ”Att ta reda på varför materialslöseri uppkommer i 

produktionsprocessen i wellpappindustrin”, har uppnåtts genom att författarna har 

samlat in empiri i form av observationer, intervjuer och dokumentstudier, samt att 

teorier om olika anledningar till att materialslöseri uppstår har studerats. Nedan i 

Figur 13 presenteras författarnas analys i form av ett fiskbensdiagram som utgår från 

de sju M’en (se Figur 8). 

 
Figur 13. Fiskbensdiagram över orsaker till materialslöseri 
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Människa: Att materialslöseri uppstår i wellpappindustrin och även andra typer av 

verksamheter kan bero den mänskliga faktorn. Detta styrks av Sörqvist (2004) som 

menar på att individberoende fel existerar i alla former av verksamheter, men de är 

klart mindre än exempelvis systemberoende fel som maskiner. Enligt Sörqvist (2004) 

kan skiftande operatörskunnande, även kallat metodfel, leda till att fel uppstår då det 

inte finns ett standardiserat arbetssätt för att utföra arbetet. Ett skiftande 

operatörskunnande leder till att arbetsmoment utförs på olika sätt beroende på 

individens erfarenhet, knep, och tekniker vilket ger ett varierande resultat. Sörqvist 

(2004) menar även på att medvetna fel existerar i de flesta verksamheter och är ett 

resultat på bland annat bristande motivation, vilket leder till slarv. Avsaknaden av ett 

standardiserat arbetssätt och rutiner kan framförallt i en processindustri som 

wellpappindustrin leda till stora materialslöserier då dess höga tillverkningstakt och 

behov av att lösa ett problem snabbt problematiseras då rotorsaken blir svårare att 

identifiera när arbetsmomenten utförs på olika sätt. 

 

Management: Bristande kommunikation kan i wellpappindustrier och andra former 

av processindustrier uppstå på grund av dess storlek (King, 2009). Storleken och 

avstånd mellan de olika avdelningarna gör det svårare för personalen att skapa sig en 

helhetsbild över hela flödet och vad följande processer har för krav, exempelvis 

mellan wellmaskinen och konverteringen. Detta medför att materialslöserier kan 

uppstå på grund av den bristande kommunikationen som existerar mellan de olika 

delarna av flödet. Vad som anses vara en godkänd produkt i början av flödet behöver 

nödvändigtvis inte beaktas som godkänd av följande process.  

 

Bristande kommunikation mellan ledning och operatörer kan leda till att operatörerna 

känner sig omotiverade att ändra sitt arbetssätt för att de inte vet vad det innebär för 

resterande del av verksamheten. Fallföretaget kunde se omedelbara förbättringar när 

personalen involverades och informerades väl vid det ställtidsprojekt som 

genomfördes. Eftersom att operatörerna då visste varför deras rutiner hade ändrats 

kunde de känna sig motiverade att arbeta på det nya sättet.  

 

Mätning: På det studerade fallföretaget anser alla intervjuobjekten att bristen på 

mätningar av det ingående materialet är en av de största bidragande orsakerna till att 

materialslöseri uppstår i produktionsprocessen. De menar också att svårigheterna med 

att mäta fukthalten på det ingående materialet orsakas på grund av att mätningarna tar 

cirka 15 minuter per pappersrulle. Detta styrks av King (2009) som nämner 

svårigheten av att upptäcka defekta produkter i processindustrin är på grund av att 

mätningar måste genomföras och analyseras regelbundet. Dessa tester och prover tar 

lång tid att genomföra och eftersom processindustrin är associerad med stora batcher 

och hög tillverkningshastighet bidrar det till att om inte mätningar eller kontroller har 

gjorts uppstår defekta produkter eller materialslöseri i stora volymer. 

 

Miljö: Vid de intervjuer och observationer som genomförts på fallföretaget framkom 
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det att luftfuktigheten och temperaturen i hela fabriken har en stor påverkan på både 

det ingående materialet och de wellpappark som lämnat wellmaskinen. Mycket av det 

materialslöseri som uppstår i form av upstream beror på att luftfuktigheten varierar 

mellan de olika avdelningarna i fabriken. Generellt sett har olika miljöfaktorer som 

temperatur och luftfuktighet stor påverkan på mängden materialslöseri som uppstår i 

wellpappindustrin (BHS Corrugated, 2015).  

 

Maskin: Processindustrin kännetecknas av stora tillverkningsvolymer som producerar 

i en hög takt. Generellt sett har processindustrier en benägenhet att köra stora batcher 

för att minimera omställningstiden och på så sätt öka produktiviteten (King, 2009). 

Detta innebär att om utrustningen skulle vara felkalibrerad, eller liknande, måste felet 

lösas direkt när det upptäcks, innan allt för stora mängder defekta produkter 

producerats. Att identifiera möjliga problem innan de uppstår är en av 

processindustrins viktigaste förbättringsmöjligheter, då minsta lilla stilleståndstid i 

processen bidrar till att produktiviteten blir lidande. På fallföretaget är wellmaskinen 

hjärtat i hela produktionen och som nämnts i Empirikapitlet övervakas hela 

tillverkningsprocessen på den 100 meter långa maskinen av kameror för att problem 

ska upptäckas direkt. Alla arbetsmoment som sker i maskinen kan kalibreras från ett 

centralt styrningscenter istället för att operatörerna ska behöva göra det manuellt vid 

varje station. Detta medför att operatörerna och produktion blir direkt beroende av 

datorsystemet för att kunna upptäcka och rätta till fel så fort som möjligt.  

 

Material: King (2009) beskriver att variationer av slutproduktens kvalitet uppkommer 

i processindustrin för att många processer inleds med naturliga ingredienser. Då det 

ingående materialet håller olika kvalitet i form av exempelvis renhet eller fukthalt 

bidrar detta till att noggranna tester måste genomföras innan varje batch körs för att 

undvika att materialslöseri uppstår. Liknande situation förekommer även på det 

studerade fallföretaget där de ingående pappersrullarna kan hålla olika fukthalter, 

vilket leder till att wellmaskinen måste köras med olika inställningar varje batch för 

att balansera ut de ojämnheter som uppstår vid welltillverkningen. Även om 

maskinerna är rätt inställda och personalen agerar på rätt sätt kommer materialslöseri i 

form av defekta produkter uppstå om kvaliteten på det ingående materialet varierar.  

 

Metod: Enligt Liker & Meier (2006) är syftet med ett standardiserat arbetssätt är att 

arbetet ska genomföras på samma sätt varje gång. Om arbetet som genomförs inte är 

standardiserat finns det ingen grund för att genomföra förbättringar då det inte finns 

någon referenspunkt att jämföra med. På fallföretaget finns inget tydligt standardiserat 

arbetssätt och maskinoperatörerna utför samma arbetsmoment på olika sätt. Detta 

medför att det blir svårare att hitta rotorsaken till att materialslöseri i form av defekta 

produkter har uppstått. Om det finns tydliga riktlinjer och fastställda kalibreringar för 

hur en specifik produkt ska tillverkas kan rotorsaken till att materialslöseri uppstår 

identifieras genom att endast granska den metod som använts. Om alla operatörer 

använt samma metod men fått olika resultat innebär det att orsaken till problemet inte 
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ligger i metoden, utan exempelvis i det ingående materialet eller andra faktorer, givet 

att den standardiserade metoden fungerar.  

5.3 Forskningsmål 3 
Studiens sista forskningsmål lyder: ”Att identifiera och klassificera de produkter som 

orsakar mest materialslöseri i en produktionsprocess”. Utifrån olika teorier valde 

författarna att ABC-analys var det bästa sättet att identifiera och klassificera de 

kvaliteter som orsakar mest materialslöseri. Som input till ABC-analysen användes 

historiska data från fallföretagets affärssystem. Detta redovisas nedan i form av ett 

Paretodiagram.   

 

En ABC-analys kan användas som metod för att på ett effektivt sätt styra och förbättra 

flödet i en verksamhet (Aronsson et al., 2013). Vanligtvis utgår en ABC-analys utifrån 

kriteriet volymvärde, men i denna studies fall var inte det möjligt då volymvärdet inte 

påverkar mängd materialslöseri. Materialslöseriet kan istället identifieras och 

kategoriseras med hjälp av utvalda nyckeltal. Nyckeltalen hämtas normalt sett från 

verksamhetens affärssystem där mängder av data kan samlas (Catasús et al. 2008). 

För att identifiera de produkter som orsakar mest materialslöseri i wellpappindustrin 

bör därför en ABC-analys användas där verksamhetens produktportfölj bryts ned i tre 

olika kategorier. De tre olika kategorierna; A, B och C, motsvarar de olika 

kategoriernas påverkan på det totala materialslöseriet där A står för den största delen 

och C den minsta. Enligt Lumsden (2012) kan både 80/20-regeln, eller den modernare 

versionen 60/30/10-regeln, användas. Vid det studerade fallföretaget har författarna 

till studien först valt ut de nyckeltal som ansetts påverka materialslöseriet mest. 

Materialslöserierna waste och upstream visade sig vara de slöserier som bidrog mest 

till det totala materialslöseriet och därför utgår följande ABC-analys utifrån dessa.  

 

För att identifiera vilka produkter eller kvaliteter som orsakar mest materialslöseri bör 

varje enskild produkts olika nyckeltal granskas och sedan placeras i relation till 

varandra. För att en ABC-analys ska få en större trovärdighet är det viktigt att även 

räkna in andra aspekter och inte bara vilken produkt som har störst materialslöseri. I 

studiens fall togs flera olika aspekter in i beräkningen för att genomföra ABC-

analysen. Historisk data över hela år 2014 samlades in från fallföretagets affärssystem 

och fick författarna ut nyckeltal som:  

 

 Totalt producerat 

 Total waste från wellmaskinen 

 Cykeltid i wellmaskinen 

 Totalt upstream från T1 

 Totalt upstream från S1 

 Totalt upstream från Y1 

 Totalt upstream från Y2 

(Varje nyckeltal är per kvalitet och i kvadratmeter). 
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Enligt Catasús et al. (2008) fokuserar nyckeltal på delar av ett problem och inte hela 

verkligheten. Vidare beskriver Catasús et al. (2008) att för mycket information kan 

göra problemlösningen svårare och att det därför är viktigt att nyckeltal som är 

relevanta väljs ut. I författarnas fall valdes nyckeltal som upstream från Z1/Z2/Z3 bort 

för de ansågs inte vara tillräckligt pålitliga då fallföretagets affärssystem inte kan 

separera om upstream kommer från wellmaskinen eller S1, se flödesvägar i Tabell 6.  

När nyckeltalen valts ut används dessa för att skapa de parametrar som används för att 

identifiera de produkter som har störst negativ påverkan. I studiens fall skapades 

“Andel procentuellt materialslöseri i förhållande till mängd producerat” genom 

beräkningen: 

Den andra parametern som skapades utifrån nyckeltal var “Andel av det totala 

slöseriet” som beräknades som: 

Genom att identifiera vilka kvaliteter som bidrog till mest materialslöseri kunde de 

sedan klassificeras genom att ställa varje kvalitets nyckeltal mot varandra.  

Figur 14. Paretodiagram utifrån den empiriska studien 

Som det framgår av Paretodiagramet kunde författarna till studien identifiera att: 

Kategori A: 53% av materialslöseriet orsakas av 11% av kvaliteterna 

Kategori B: 37% av materialslöseriet orsakas av 29% av kvaliteterna 

Kategori C: 10% av materialslöseriet orsakas av 60% av kvaliteterna 

 

Underlaget till de ovanstående siffrorna presenteras i Bilaga 1, men eftersom att de är 
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hämtade från fallföretagets affärssystem har en stor del censurerats av sekretesskäl. 

Bilagan är bifogad för att styrka ABC-analysens resultat.    

Resultatet från ABC-analysen och dess data som samlats in genom den empiriska 

studien liknar vad Lumsden (2012) beskriver som en 60/30/10-fördelning. Genom att 

fokusera på de produkter eller kvaliteter som klassificerats som kategori A bör ett 

förbättringsarbete eller spillreduceringsprojekt kunna genomföras med ett 

framgångsrikt resultat. Det finns emellertid viktiga faktorer som inte ska ignoreras vid 

en ABC-analys, och som nämnt i det teoretiska ramverket kan exempelvis en C-

produkt vara en komplementprodukt till en A-produkt. I det här fallet finns inga 

komplementprodukter, däremot kan det finnas andra bakomliggande faktorer till 

varför en kvalitet har ett högt materialslöseri och detta måste tas i beaktning när 

rotorsak och möjliga förbättringar ska genomföras. Detta styrks av Lumsden (2012) 

som menar på att nya produkter eller kvaliteter kanske inte har förbrukats under hela 

den tidsperioden som ABC-analysen utgår ifrån och därför bör även 

försiktighetsåtgärder vidtas. Författarna har i studien använt sig av mer än ett 

kriterium vid ABC-analysen för att ge analysen en större trovärdighet. Detta 

tillvägagångssätt styrks även av Aronsson et al. (2013) som menar att använda sig av 

mer än ett kriterium ger en ABC-klassificering en större trovärdighet då det minskar 

risken att en produkt placeras i fel kategori. För att fallföretaget skulle bedriva sitt 

spillreduceringsprojekt vidare med bästa möjliga förutsättningar valdes ett antal 

kvaliteter i A-kategorin ut för att identifiera bakomliggande orsaker, och även hitta 

möjliga förbättringar. Kvaliteterna valdes ut i samråd med insatt personal som kunde 

identifiera varför ett fåtal av kvaliteterna hamnat i A-kategorin men några möjliga 

förbättringar inte var möjliga att utföra. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare 

beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens 

slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som författarna presenterat under analyskapitlet. 

Resultatet diskuteras utifrån de olika forskningsmålen.  

6.1.1 Forskningsmål 1 
Då det inte existerar någon teori om materialslöseri i wellpappindustrin tidigare valde 

författarna att utforma det teoretiska ramverket efter processindustrin. Detta har 

generat att fallstudien har fått en större betydelse än det teoretiska ramverket för att 

uppfylla forskningsmål 1. Genom att jämföra den teori som finns om 

processindustrier och dess materialslöseri kunde författarna till studien konstatera att 

defekta produkter som benämns internt på fallföretaget som waste och upstream även 

bör existera i andra wellpappindustrier. Det materialslöseri som definieras som 

upstream behöver nödvändigtvis inte existera i andra wellpappindustrier, utan är en 

bedömningsfråga hur defekta produkter registreras beroende på var de upptäcks, med 

olika benämningar eller bara som materialslöseri.  

Det outnyttjade materialet som också går att klassificera som materialslöseri 

kännetecknas av det material som blir över vid ett skärande moment i 

tillverkningsprocessen. De skärande momenten orsakar att materialslöserier som side 

run och trim uppstår på fallföretaget. Dessa begrepp är interna benämningar, men 

författarna anser att dess definition är generella för andra wellpappindustrier, men 

även för andra processindustrier. Trim kan kortfattat definieras som det material som 

skärs eller klipps bort för att produkten ska få raka kanter, alltså ett materialslöseri 

som inte helt går att eliminera.  Då det är svårt att utnyttja hela banbredden vid varje 

produktionsorder kommer det att generera outnyttjat material, även kallat side run. 

Produktionsplaneringen hade kunnat fokusera på att alltid fylla banbredden och 

därmed höja utnyttjandegraden, men det hade i sin tur genererat andra slöserier i form 

av överproduktion, som är den värsta typen av slöseri (Liker & Meier, 2006).       

6.1.2 Forskningsmål 2  

Syftet med studiens första forskningsmål var att klargöra vad ett materialslöseri i 

wellpappindustrin är för att sedan kunna identifiera varför dessa materialslöserier 

uppstår, vilket är forskningsmål 2. Eftersom litteratur kring wellpappindustrin är 

starkt begränsad användes istället processindustrin som utgångspunkt för de 

litteraturstudier som författarna till studien genomförde.  

 

Författarna till studien använde sig av ett fiskbensdiagram utformat efter de sju M:en 

för att identifiera orsaker till att materialslöseri uppstår i wellpappindustrin, en metod 
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som enligt Basu (2009) kan användas för att hitta orsaken till problem i tillverkande 

industrier. 

 

De tre faktorerna människa, management och metod har i grund och botten 

avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt som orsak till materialslöseriets uppkomst. 

Management hänger ihop med metod och människa på så sätt att ledningen 

bestämmer hur arbetet ska utföras av personalen. Författarna anser att avsaknaden av 

ett standardiserat arbetssätt leder till att alla arbetsmoment utförs på olika sätt av olika 

individer, vilket i sin tur leder till att när ett fel uppstår, som defekta produkter, 

försvåras problemlösningsprocessen då felet inte kan begränsas direkt till systemfel, 

utan kan även bero på felkalibrering eller metodfel. Argumentet för att ett 

standardiserat arbetssätt bör kunna minska materialslöseriet stärks av Liker & Meier 

(2006) som menar att grundorsaken till problemet blir svårdefinierad om arbetssättet 

skiljer sig från gång till gång, eller från individ till individ. Författarna kunde också 

vid intervjuer och observationer på fallföretaget konstatera att personalen hade skilda 

åsikter kring hur arbetet skulle utföras, vilket ledde till att det var svårt att urskilja 

anledningen till att materialslöseri i form av defekta produkter uppstod.  

 

Som redan fastställts av fallföretaget och författarna till studien har det ingående 

materialet och dess fukthalt stor påverkan på hur mycket materialslöseri i form av 

waste som uppstår. Pappersrullarna som motsvarar det ingående materialet för att 

skapa wellpappark har ingen standard när det kommer till fukthalt, utan varierar från 

inleverans till inleverans, vilket gör det problematiskt att kalibrera wellmaskinen för 

en effektiv tillverkning. King (2009) menar att detta är ett problem i de flesta 

processindustrier som utgår från papper men även andra råmaterial där varierande 

kvalitet i form av renhet eller fukthalt medför att noggranna mätningar måste 

genomföras innan produktionsstart. I dagsläget har fallföretaget inga mätningar eller 

tester innan produktionsstart då det inte ännu finns några effektiva metoder för att 

utföra detta. Det tar cirka 15 minuter att testa en rulle, vilket fallföretaget anser är för 

lång tid för att mäta alla rullar. Författarna till studien anser dock att det kan vara 

billigare att mäta allt råmaterial, trots dagens bristfälliga teknik, då produktion av 

defekta produkter genererar mer än bara kostnaden för råmaterialet. Kostnader som 

kan uppstå är bland annat utebliven vinst, operatör- och maskintid till att hantera 

materialslöseriet samt en försämrad leveranssäkerhet. Avsaknaden av råmaterialtester 

kan även leda till att hela batcher måste kasseras och köras om, vilket innebär mycket 

materialslöseri och kvalitetsbristkostnader för verksamheten. Däremot har författarna 

inte tillgång till alla data som krävs för att beräkna huruvida det skulle vara 

ekonomiskt försvarbart att testa allt råmaterial med dagens teknik. Således kan inga 

rekommendationer om att testa allt råmaterial i dagsläget ges, men med en snabbare 

och smidigare mätningsmetod hade dessa tester varit att rekommendera. Om allt 

ingående materialet före produktionsstart mäts, och produkterna ändå blir defekta, kan 

åtminstone materialet uteslutas som felorsak. 
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Författarna anser att materialslöseriet som fallföretaget definierar som upstream delvis 

uppstår på grund av avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt och att det inte heller 

finns någon definierad standard på vad som ska kasseras och vad som är godkänt. 

Fallföretaget har även identifierat miljön i fabriken som en stark bidragande orsak till 

att upstream uppstår. I och med de temperatur- och luftfuktighetsskillnader som finns 

i de olika avdelningarna gör det att även om ett wellpappark klassificerats som 

godkänt för bearbetning vid wellmaskinen kan vara defekt efter att ha förvarats i 

mellanlagret och upptäcks först sedan i konverteringen. Författarna tror att detta kan 

skapa en ond cirkel och osämja mellan verksamhetens olika avdelningar. De olika 

avdelningarna beskyller varandra trots att det är utomstående faktorer, och inte fel hos 

någon individ, som orsakat felet, vilket Sörqvist (2004) menar kan bli resultatet när 

personalen saknar en helhetsbild av verksamheten.  

 

I en processindustri som wellpappindustrin gör storleken på verksamheten och 

avstånden i flödet att bristande kommunikation kan uppstå. Att förbättra den interna 

kommunikationen mellan de olika avdelningarna, wellmaskin och konvertering, kan 

också påverka mängd materialslöseri. I samband med att arbetsmoment skiljer sig från 

individ till individ har även alla individer olika uppfattningar om vad som går att 

skicka vidare till nästa steg i produktionen och vad som bör kasseras. Genom att sätta 

upp standarder på vad som är en defekt produkt underlättas förbättringsarbetet och 

strävan mot minskat materialslöseri.  

 

Sörqvist (2004) menar att bristfällig kommunikation i verksamheten kan leda till 

omotiverade arbetare. Detta var något som framgick tydligt vid intervjuerna med 

operatörer vid wellmaskinen. De hade blivit ombedda att efter varje skift manuellt 

rapportera hur mycket som producerats, andel materialslöseri och varför det uppstått. 

Eftersom att de inte blivit informerade om varför denna ändring gjorts och vad den 

skulle kunna leda till kände operatörerna sig omotiverade att noggrant utföra 

rapporteringen. Hade ledningen klargjort att denna rapportering var en del i arbetet 

med att minska materialslöseriet och på vilket sätt den kunde påverka utfallet hade 

operatörerna troligtvis utfört det med mer entusiasm. Att motivationen sjunker på 

grund av bristande kommunikation mellan ledning-arbetare eller mellan avdelningar 

tror författarna är ett övergripande problem i många verksamheter vilket kan leda till 

både materialslöseri och andra typer av slöserier. Figur 15 visar ett fiskbensdiagram 

över de potentiella åtgärder som skulle kunna vidtas för att reducera materialslöseriet. 

Figur 15. Fiskbensdiagram med åtgärder mot materialslöseri 



Diskussion och slutsatser 

41 

6.1.3 Forskningsmål 3 

I analysdelen av studien presenterade författarna resultatet av den ABC-analys som 

gjorts på fallföretaget. ABC-analysen lade en grund för att klassificera fallföretagets 

olika kvaliteter beroende på dess “andel procentuellt materialslöseri i förhållande till 

mängd producerat” och “andel av det totala slöseriet”. Av resultatet framkom att A-

kategorin som bestod av 11 % av totalt antal kvaliteter bidrog till cirka 53 % av det 

totala materialslöseriet. Överlag var resultatet från ABC-analysen och klassificeringen 

lik den 60/30/10-regel som Lumsden (2012) beskriver som en modern version av 

Paretos princip.  Detta styrker teorin om att en liten del kvaliteterna/produkterna 

orsakar en stor del av effekterna. Författarna till studien tror att den klassificering som 

utförts kan bidra till att fallföretaget kan minska sitt materialslöseri genom att lägga 

fokus på de kvaliteter som placerats i A-kategorin. Som nämnts i tidigare i kapitel 5.3 

kunde vissa kvaliteter i A-kategorin elimineras efter samråd med insatt personal. 

Detta bidrar till att fallföretagets spillreduceringsprojekt kan fortsätta på ett effektivt 

sätt eftersom att fokus läggs på rätt kvaliteter. Att ta andra faktorer i beaktning efter 

en ABC-analys genomförts tror författarna är viktigt då resultatet endast baseras på 

historisk data i form av olika nyckeltal, men ger inte en förklaring till varför en 

produkt eller kvalitet har bidragit med en viss mängd materialslöseri.  

 

Utöver de faktorer som nämnts bör en verksamhet som vill använda en ABC-analys 

som underlag för att minska sitt materialslöseri även vara noga när de väljer ut 

nyckeltal. Vikten av att välja rätt nyckeltal kan spela en avgörande roll om ett projekt 

lyckas eller inte. I studiens fall studerades först flödet för att identifiera möjliga 

nyckeltal och vilka data som ansågs trovärdiga. Författarna valde exempelvis bort 

upstream från tre maskiner i konverteringen då dessa data hade medfört att resultatet 

av ABC-analysen blivit missvisande eftersom att affärssystemet inte kan urskilja om 

upstreamet uppstått i wellmaskinen eller Deri.  

 

Författarna anser att den metod som användes för att utföra ABC-analysen inte är unik 

för just det utvalda fallföretaget utan bör även kunna användas generellt i andra 

wellpappindustrier. Genom att identifiera och klassificera de kvaliteter eller produkter 

som orsakar mest materialslöseri kan en verksamhet effektiviseras genom att lägga 

fokus på A-kategorin med hänsyn till ovanstående faktorer.  

6.2 Implikationer 
De identifierade materialslöserierna och dess orsak är endast framtagna för en 

wellpappindustri och de brister som egenskaperna hos en typisk processindustri bidrar 

med. Studien utgår från ett fallföretag inom wellpappindustrin och bör vara generell 

för de flesta verksamheter inom samma segment. En del av orsakerna till varför 

materialslöseri uppstår är nödvändigtvis inte generella för alla wellpappindustrier utan 

beror på dess storlek och layout. Syftet med studien var att identifiera orsaker till att 

materialslöseri uppstår och hur identifiering samt klassificering kan användas som 

underlag för att sedan reducera slöseriet.  
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Genom att göra en ABC-analys som identifierar och klassificerar alla kvaliteter som 

används i verksamheten kan fallföretaget använda sig av dess resultat som underlag 

för att fortsätta arbetet med sitt spillreduceringsprojekt. Författarna har även 

identifierad olika orsaker till att materialslöseri uppstår genom att utgå från ett 

fiskbensdiagram. Problemet med att materialslöseri uppstår behöver nödvändigtvis 

inte bara vara fysiska faktorer utan även abstrakta faktorer som management och 

metod. Med hjälp av fiskbensdiagrammet kan fallföretaget ta del av författarnas 

åsikter om hur den interna kommunikationen fungerar ur ett utomstående perspektiv.  

 

Författarna till denna studie anser att den inte utmynnat i några teoretiska 

implikationer då studien inte har medfört att några nya teorier har utvecklats. Studien 

kan däremot i vissa fall styrka redan etablerade teorier, exempelvis 60/30/10-regeln.   

6.3 Metoddiskussion 

I följande kapitel diskuteras författarnas val av metod vid den datainsamling och 

dataanalys som gjorts. Vidare diskuteras vilken grad av reliabilitet och validitet 

tillvägagångssättet har resulterat i. 

6.3.1 Datainsamling 

I denna studie har datainsamlingen utgått från litteraturstudier och en fallstudie som 

utförts på Stora Enso Packaging AB i Jönköping. För att identifiera lämpliga teorier 

som skulle bilda en grund för det teoretiska ramverket påbörjades litteraturstudien och 

en litteratursökning inom de områden som studien behandlar. Det teoretiska 

ramverket har kontinuerligt anpassats efter den empiri som genererats genom 

fallstudien genom mönsterpassning.  

Eftersom studien utgår från wellpappindustrin var tillgången på litteratur relativt 

begränsat och författarna valde därför att utforma det teoretiska ramverket efter 

processindustrin som är den form av tillverkning som wellpappindustrin klassificeras 

som.  

De empiriska data som författarna samlat in från fallstudien har skett i form av 

intervjuer, observationer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med 

personal med olika befattningar och som jobbar på olika avdelningar på fallföretaget. 

Den intervjuteknik som användes var av halvstrukturerad karaktär för att intervjun 

kan följa en röd tråd och kompletterande frågor kan användas för undvika 

misstolkningar eller för att få en bättre förståelse. Syftet med intervjuerna var att 

identifiera vad och varför materialslöseri uppstår. Genom att intervjua personer med 

olika erfarenheter fick författarna till studien problembilden beskriven från mer än en 

synvinkel vilket underlättade arbetet med att uppnå studiens första och andra 

forskningsmål.   

Författarna har även genomfört observationer där flödet studerats övergripande men 

även på detaljnivå. Syftet med observationerna var att styrka och bekräfta att det som 
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framkommit i intervjuerna stämmer med verkligheten och inte bara är en persons 

uppfattning.      

De dokumentstudier som använts under studiens arbetsgång har framförallt innefattat 

historisk data från fallföretagets affärssystem. Dokumentstudierna låg i grund för att 

författarna skulle kunna genomföra en ABC-analys och sedan klassificera de 

kvaliteter som skapade mest materialslöseri, vilket var studiens tredje forskningsmål.   

6.3.2 Dataanalys 

För att genomföra dataanalysen använde sig författarna av mönsterpassning. Den 

insamlade empirin analyserades kontinuerligt och jämfördes gentemot det teoretiska 

ramverket som skapats utifrån litteraturstudier. Detta medförde att de teorier som 

används ständigt utvärderades och slutligen skapade ett teoretiskt ramverk som är 

relevant för studien. Med hjälp av utvalda analysmetoder kunde ett resultat genereras 

och uppnå studiens olika forskningsmål.  

6.3.3 Reliabilitet och validitet 

All data som samlats in från litteraturstudier och fallstudien har kritiskt granskats 

utifrån både dess reliabilitet och validitet. För att studien skulle uppnå en hög 

reliabilitet valde författarna att utföra intervjuer med personal från olika avdelningar 

och med olika befattningar. Detta gjordes för att se huruvida de hade samma syn på 

varför materialslöseri uppstår i en produktionsprocess. För att uppnå en hög 

reliabilitet hade författarna hoppats på att få liknande svar vid varje intervju, men så 

blev inte fallet. Istället varierade svaren från individ till individ och det resulterade i 

att författarna kunde identifiera ännu en orsak till varför materialslöseri uppstår, 

nämligen att personalen saknar en helhetsbild över verksamheten. Däremot styrks 

studiens reliabilitet av att olika källor har använts vid datainsamlingen, även kallat 

triangulering.  

För att nå en så hög reliabilitet som möjligt har mönsterpassning använts under 

studiens gång. Den empiri som samlats in har kontinuerligt jämförts med relevanta 

teorier från studiens teoretiska ramverk. Även vid utförandet av ABC-analysen valdes 

data noggrant ut för att se till att inga externa faktorer kunde påverka resultatet. Detta 

för att säkerställa att det som skulle mätas verkligen mättes.  

Studien anses av författarna ha en god extern validitet då resultatet anses vara 

generaliserbart för andra wellpappindustrier. Författarna har även haft kontinuerlig 

kontakt med fallföretaget för att styrka och följa upp de empiriska data som samlats in 

vilket ger studien en god validitet. Studien kunde dock ha uppnått ännu högre extern 

validitet om mer än ett fallföretag använts. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Författarna menar att grundorsaken till det materialslöseri som uppstår i den studerade 

processen är framför allt att varierande input ger varierande output. Att råmaterialet i 

dagsläget inte testas alls, då fallföretaget anser att det är för tidskrävande, ser 
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författarna som en orsak till att materialslöseri uppstår. Att inte veta egenskaperna på 

det material som går in i maskinen gör det svårt att veta hur resultatet på det som 

kommer ut kommer bli. En effektivare metod för att testa råmaterialet är på väg in i 

fabriken, och författarna anser att det är viktigt att detta sker så snart som möjligt och 

att metoden är effektiv, pålitlig, samt att den inte är för tidskrävande. Detta skulle vara 

ytterligare ett steg för att underlätta införandet av ett standardiserat arbetssätt som en 

del i arbetet med att reducera materialslöseriet. Med råmaterialkontroller hade ännu en 

möjlig felkälla reducerats eller eliminerats, vilket hade underlättat felsökningsarbetet 

när materialslöseri i produktionen uppstår. Författarna till studien anser att 

fallföretaget bör prioritera en lösning där allt råmaterial kan mätas.  

Eftersom att materialet inte testas innan det körs i wellmaskinen är det svårt för 

operatörerna att veta vilka maskininställningar som ska användas, vilket gör att 

resultatet blir olika från gång till gång. Eftersom att det inte heller finns någon 

standard för hur maskinen ska vara inställd beroende på vilken kvalitet/egenskaper på 

papper som körs gör operatörerna på det sätt de anser vara lämpligt, vilket leder till 

ännu fler potentiella felkällor. Liker & Meier (2006) anser att standardisering av 

arbetssätt är första steget för att skapa stabila processer. Författarna menar dock att 

fallföretaget bör vänta med att standardisera sitt arbetssätt tills en metod för mätning 

av råmaterialet är implementerad. Det är först när det har skett som fallföretaget kan 

hitta rätt maskininställningar till de olika kvaliteterna med skilda egenskaper, för att 

sedan kunna standardisera dem. Det är onödigt att standardisera arbetet innan 

råmaterialmätningarna är i bruk, då arbetssättet ändå kommer behöva ändras och nya 

standarder sättas efter detta. Med råmaterialmätningar och ett standardiserat arbetssätt 

hade det materialslöseri som uppstår på grund av brister i råmaterialet eller av fel val 

av metod hade kunnat reduceras, eller i bästa fall elimineras. 

Ett tredje skäl till att materialslöseri uppstår som författarna har identifierat är brist i 

den interna kommunikationen. Avsaknaden av helhetsbild hos personalen gör att de 

inte inser hur deras arbete påverkar arbetet för de i kedjan nedströms placerade 

processerna. Detta kan skapa irritation och dispyter mellan avdelningarna. Hade 

personalen haft en tydligare helhetsbild skulle detta kunna undvikas. Förslagsvis kan 

de olika avdelningarna börja med regelbundna möten där de träffas och förklarar sina 

respektive situationer. Dessutom/alternativt kan operatörer från olika avdelningar byta 

arbetsuppgifter för en dag, så att de får en ännu tydligare bild av hur deras arbete 

påverkar andra.  

Författarna tror också att en förbättrad kommunikation från ledningen till de anställda 

hade kunnat öka motivationen hos personalen, vilket i slutändan kan leda till minskat 

slarv och därmed reducerat materialslöseri. I dagsläget är det många som inte vet 

varför vissa arbetsmoment måste utföras, arbetsmoment som kan verka meningslösa 

om inte en bakomliggande orsak ges. Genom att tydligt förklara innebörden av 

arbetsmomenten kan medarbetarna bli mer involverade och positivt inställda till sitt 

arbete. Fallföretagets arbete med att ge personalen en helhetsbild och förbättra den 
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interna kommunikationen ser författarna ingen anledning till att vänta med, utan bör 

kunna påbörjas omgående. 

6.5 Vidare forskning 
Efter att studien genomförts kan författarna konstatera att en ABC-analys är ett 

verktyg som går att anpassa till materialslöseri och användas som grund för att 

bedriva ett förbättringsarbete. Studien har utgått från ett fallföretag men författarna 

tror att metoden som använts är relativt generell och bör kunna anpassas även till 

andra wellpappindustrier. Vidare studier hade därför kunnat involvera andra 

wellpappindustrier för att styrka författarnas resonemang och studiens resultat.  

Studien har genomförts efter DMAIC-modellen men avgränsats till de tre första 

faserna definiera, mäta och analysera. Författarna anser att det hade varit intressant 

att i vidare studier även fokusera på de sista faserna förbättra och kontrollera. De 

sistnämnda faserna bygger på att identifiera möjliga förbättringsåtgärder och 

kontrollera dess utfall. Detta hade troligtvis resulterat i djupare förståelse för varför 

materialslöseri uppstår och även vilka förbättringsåtgärder som har störst påverkan.  

Denna studie berör endast wellpappindustrier men författarna anser även att det hade 

varit intressant att bredda perspektivet genom att fokusera på andra processindustrier 

som exempelvis mat- eller läkemedelsindustrin. 
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Bilaga 
Bilaga 1: ABC-klassificering 

A-kvaliteter är markerade som röda, B-kvaliteter som gula och C-kvaliteter som gröna.  
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