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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete som utförts på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge har varit att 

framställa ett operatörsverktyg. Ett operatörsverktyg som ska åskådliggöra processens rörliga 

kostnader, som kan benämnas en produktkalkyl för stunden. Verktyget skall senare möjliggöra 

förbättrade utsikter för kontroll, styrning och uppföljning av rörliga kostnader inom företaget 

samt öka möjligheterna till att minska de rörliga kostnaderna som är kopplade till processen. 

Massafabriken på Kvarnsvedens pappersbruk och pappersmaskin 11 har utgjort arbetets 

grundläggande måltavlor för operatörsverktyget. Arbetet innefattade kartläggning och 

granskning av pappersprocessen för att skapa en så heltäckande bild av uppdragsbeskrivningen 

som möjligt. När processen studerats och processflöden kartlagts mer ingående påbörjades 

utvecklandet av operatörsverktyget. Vidare utfördes en litteraturundersökning för att urskilja 

potentiella handlingsalternativ vid utformningen av operatörsverktyget samt för en ökad 

förståelse för verksamheten och ämnesområdet. I dagsläget saknas direkt återkoppling, i realtid, 

för den kontinuerliga utvecklingen av de rörliga kostnaderna eftersom nuvarande uppföljning är 

baserad på månadsrapporter. Operatörsverktyget som arbetet utmynnade i kommer med hög 

sannolikhet vara av betydelse för utvecklingen av verksamheten på företaget. Operatörsverktyget 

kommer även att understödja både styrningen och kontrollen av processens rörliga kostnader. 

Förhoppningen är att verktyget skall fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att optimera 

arbetet och processen. Några av de fördelar som operatörsverktyget förväntas ge är bland annat 

att operativa prestationer omedelbart kan kopplas till företagets resultat, ett snabbt synliggörande 

av exempelvis resultat vilket öppnar för faktabaserad beslutsstrategi samt att viktig information 

inte behöver gå förlorad. Operatörsverktyget kan framöver anpassas och utnyttjas på fler av 

verksamhetens pappersmaskiner. 
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Summary 

The main purpose of this work, carried out at Kvarnsveden paper mill in Borlänge, has been to 

produce an operative tool. The operative tool is to be employed to illustrate and visualise 

variable costs for the paper process. This operative tool could be called a product calculation for 

the moment. The tool ought to allow later improved prospects for supervising, controlling and 

follow-up of variable costs in the company and increase opportunities to reduce the variable 

costs associated with the paper process. The pulp factory at Kvarnsveden paper mill and paper 

machine 11 has been the main target for the operative tool. The work included identification and 

examination of the paper process in order to generate the most comprehensive picture of the 

assignment description as possible. The development of the operative tool began in more detail 

after the study of the process and process flow were identified. Furthermore, to facilitate an 

identification of potential action alternatives within the design phase of the operative tool a 

literature study was conducted. The literature study also contributed a better understanding of the 

field of study and the activities at Kvarnsveden paper mill. In the present situation there is no 

direct feedback for the continuous development of the variable costs. The current follow-up of 

variable costs is based on monthly reports. The operative tool concluded in the work will 

probably be of high importance in future development of activities at the paper mill. The 

operative tool is also expected to support both the supervising and controlling of variable costs 

of the paper process. Moreover, the tool will function as a support in efforts to optimize efforts 

and the process. Some of the main benefits of the operative tool is expected to consist of an 

immediate link between the operational performance and to company’s performance, instant 

visibility of for instance results which enables an decision strategy based on evidence and 

significant information does not have to be lost. The operative tool could become translated and 

employed in additional paper machines at the paper mill in Kvarnsveden. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete som utförts på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge har varit att 

framställa ett operatörsverktyg. Ett operatörsverktyg som ska åskådliggöra processens rörliga 

kostnader, som kan benämnas en produktkalkyl för stunden. Verktyget skall senare 

möjliggöra förbättrade utsikter för kontroll, styrning och uppföljning av rörliga kostnader 

inom företaget samt öka möjligheterna till att minska de rörliga kostnaderna som är kopplade 

till processen. Massafabriken på Kvarnsvedens pappersbruk och pappersmaskin 11 har utgjort 

arbetets grundläggande måltavlor för operatörsverktyget.  

 

Arbetet innefattade kartläggning och granskning av pappersprocessen för att skapa en så 

heltäckande bild av uppdragsbeskrivningen som möjligt. När processen studerats och 

processflöden kartlagts mer ingående påbörjades utvecklandet av operatörsverktyget. Vidare 

utfördes en litteraturundersökning för att urskilja potentiella handlingsalternativ vid 

utformningen av operatörsverktyget samt för en ökad förståelse för verksamheten och 

ämnesområdet.  

 

I dagsläget saknas direkt återkoppling, i realtid, för den kontinuerliga utvecklingen av de 

rörliga kostnaderna eftersom nuvarande uppföljning är baserad på månadsrapporter. 

Operatörsverktyget som arbetet utmynnade i kommer med hög sannolikhet vara av betydelse 

för utvecklingen av verksamheten på företaget. Operatörsverktyget kommer även att 

understödja både styrningen och kontrollen av processens rörliga kostnader. Förhoppningen är 

att verktyget skall fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att optimera arbetet och 

processen. Några av de fördelar som operatörsverktyget förväntas ge är bland annat att 

operativa prestationer omedelbart kan kopplas till företagets resultat, ett snabbt synliggörande 

av exempelvis resultat vilket öppnar för faktabaserad beslutsstrategi samt att viktig 

information inte behöver gå förlorad. Operatörsverktyget kan framöver anpassas och utnyttjas 

på fler av verksamhetens pappersmaskiner. 
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Förord 
Vi vill tacka alla de som hjälpt och stöttat oss i genomförandet av vårt examensarbete som 

ligger till grund för föreliggande rapport. Ett speciellt tack riktas till våra kontaktpersoner 

Fredrik Lundström, Jakob Stångmyr och Andreas Elgesjö på Stora Enso Kvarnsveden, samt 

vår handledare Göran Land, universitetsadjunkt inom industriell ekonomi på Högskolan 

Dalarna. De har alla bidragit till arbetets genomförande och funnits till hands vid frågor och 

funderingar från vår sida.  

 

Processflödet från inkommande ved till färdigt papper har studerats och väsentliga rörliga 

kostnader har kartlagts. Utifrån de material som insamlats har ett operatörsverktyg utformats 

för kontinuerlig styrning och uppföljning av rörliga kostnader. Genom arbetet har vi fått 

möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom massa- och pappersteknik. Studier av såväl 

processflöden och tillhörande ekonomiska aspekter har gett oss en bredare bild av 

pappersindustrins verksamhetsområden.  

 

Examensarbetet och föreliggande rapport utgör ett avslutande moment för kandidatexamen 

inom Industriell ekonomi. Arbetet som omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar tio 

veckors heltidsarbete, har utförts under hösten och vintern 2009/2010. Under våren 2010 

redovisas arbetet muntligen och skriftligen för berörda intressenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Öberg Bustad och Sara Lundewall 

2010-06-01 

Borlänge 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stora Enso-koncernen bildades år 1998 när det svenska företaget STORA slog sig samman 

med det finländska företaget Enso-Gutzeit Oy. Koncernen är global och har internationella 

verksamheter i bland annat Brasilien, Kina och Ryssland. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, 

Finland. Kvarnsvedens pappersbruk har en världsledande produktion och är ett av Europas tre 

största pappersbruk. Här tillverkas tidningspapper, förbättrat tidningspapper samt 

journalpapper. Brukets fyra pappersmaskiner heter PM 8, PM 10, PM 11 och PM 12. 

Ytterligare exempel på svenska pappersbruk i Stora Ensos regi är pappersbruken i Nymölla, 

Hylte, Fors och Skoghall.  

 

Pappersbruket i Kvarnsveden använder sig av TMP- och slipmassa i sin pappersproduktion. 

Båda massasorterna framställs på bruket, oftast från de övre bitarna av granträdet. TMP-massa 

står för termomekanisk massa som framställs genom att pappersmassa bearbetas i så kallade 

raffinörer under ångtryck. Slipmassan tillverkas i slipverk där fibrerna frigörs mot roterande 

stenar. Massan transporteras vidare från massafabriken till pappersmaskinerna där massan blir 

till papper. I pappersmaskinens inlopp finns mälderiet. I mälderiet blandas massan med 

kemikalier och vatten för att ge massan dess rätta, slutliga egenskaper. Här bestäms bland 

annat papperets färg och ljushet. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

På Kvarnsvedens pappersbruk vill man vidta åtgärder för bättre åskådliggörande av de rörliga 

kostnader som är kopplade till tillverkningsprocessen. I dagsläget saknas en direkt 

återkoppling för den kontinuerliga utvecklingen av de rörliga kostnaderna. Den nuvarande 

uppföljningen av rörliga kostnader är baserad på de månadsrapporter som upprättas. På 

Kvarnsvedens pappersbruk önskar man finna en lösning där rörliga kostnader presenteras mer 

kontinuerligt, on-line i realtid. Kontrollen över dosering av de insatsvaror som tillsätts i 

pappersmassan är god men ofta inte kopplad till de kostnader som förbrukningen innebär. Det 

är på företaget väl känt vilka insatsvaror som medför stora utgifter och man är också 

medveten om hur förbrukningstalen bör begränsas. Problemet är att förbrukningen sällan 

kopplas till kostnaden utan snarare till förbrukningens volym och massa. Nu vill man på 

Kvarnsvedens pappersbruk göra alla mer medvetna om de kostnader som förbrukningen av 

insatsvaror innebär. De rörliga kostnaderna skall konkretiseras i större utsträckning för att öka 

möjligheterna till att reducera dessa. Om de rörliga kostnaderna åskådliggörs omedelbart 

skulle man bättre kunna kontrollera och styra de insatsvaror som brukas.  

1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att utforma ett operatörsverktyg som åskådliggör processens rörliga 

kostnader, en produktkalkyl för stunden.  

1.4 Avgränsningar 

Arbete har begränsats till att endast omfatta produktionsflödet från massaprocesserna TMP 1 

och TMP 2 News (se Bilaga A) fram till färdigt papper på pappersmaskin 11. Det 

operatörsverktyg som arbetet syftar till att utmynna i ska senare testas i produktionen. Om 

verktyget fungerar tillfredställande finns en förhoppning om att samma verktyg kan 

implementeras även på brukets övriga processflöden/pappersmaskiner, en implementering 

som dock ligger utanför det föreliggande arbetets avgränsning. 
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I produktionsflödet förekommer rörliga kostnader i form av de insatsvaror som används i 

processen för att forma de egenskaper som önskas hos massan och slutligen papperet. 

Understyrkas bör att arbetet endast berör de insatsvaror vars förbrukning anses vara möjlig att 

styra på ett sådant sätt att den rörliga kostnaden påverkas, och förhoppningsvis minskar.    

1.5 Rapportdisposition 

Olika slags pappersmassa: Kapitel beskriver olika förekommande typer av pappersmassa.  

Kapitlet ger en bakgrundsinformation som är väsentlig för förståelsen av arbetet även om den 

egentligen inte bidrar till arbetet syfte i större utsträckning.  

 

Metod: I detta kapitel beskrivs vilka metoder och tillvägagångssätt som används i arbetet för 

att uppnå resultat i enlighet med syftet. Här utvecklas valen av metoder för insamling och 

behandling av vital information som är viktig för en rättvis och angelägen bild av nuvarande 

situation för arbetet i och runt processerna TMP och PM 11 på Kvarnsvedens pappersbruk. 

 

Teori: I teorikapitlet sammanfattas de relevanta teorierna som på något sätt påverkat arbetets 

förfarande och utveckling. Teorier som också på något sätt anses applicerbara på det 

operatörsverktyg som arbete syftar till att framställa samt som bidrar till en breddad förståelse 

om processerna som studerats på Kvarnsvedens pappersbruk. Vidare knyter teoriaspekterna an 

till de fakta som behöver undersökas för arbetets resultat. 

 

Programvara: Vid utformningen av operatörsverktyget användes en programvara som 

beskrivs kortfattat i detta kapitel. 

 

Nulägesbeskrivning: Här beskrivs hur verksamheten kring massafabriken och PM 11 ser ut 

och fungerar i nuläget, vid arbetes början.  

 

Analys: I det här kapitlet granskas och analyseras nuläget mer ingående.  

 

Resultat: Här presenteras de resultat som arbetet producerat. 

 

Diskussion: Här analyseras och diskuteras resultaten kopplat till arbetets syfte och 

uppgiftsbeskrivningen. Vidare diskuteras relationen mellan resultatet och de potentiella 

praktiska förhållandena på Kvarnsvedens pappersbruk. 

 

Slutsats: I kapitlet Slutsatser får läsaren ta del av de konklusionerna som dras för arbetet. 

 

Rekommendationer för framtida arbete: I kapitlet Rekommendationer för framtida arbete 

diskuteras vad som skulle kunna behövas göra och studeras vidare på Kvarnsvedens 

pappersbruk gällande det operatörsverktyg som framtagits för en förbättrad och utvecklad 

hantering i framtiden. Detta är saker som detta arbete inte behandlar i större utsträckning och 

som kan vara intressant för vidare granskning efter detta arbetets slut. 
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2 Olika slags pappersmassa  
I Sverige tillverkas all pappersmassa av vedfibrer som är olika långa och tjocka samt har olika 

egenskaper beroende på vilken sorts ved det handlar om. Allt detta enligt Persson (1996, s. 8) 

som vidare beskriver att barrved som tall och gran har längre vedfibrer än lövträd som 

exempelvis björk och bok. Vedfibrerna består till största delen av cellulosa och hemicellulosa. 

Hela träets styrka kommer från fibrerna samt det bindemedel som håller ihop dessa fibrer, 

bindemedlet kallas lignin. Vid framställning av pappersmassa på pappersbruk arbetar man för 

att frigöra vedfibrerna ur veden. För att göra detta kan man utnyttja kemiska eller mekaniska 

metoder.  

 

Vid tillverkning av pappersmassa vill man, enligt Persson (1996, s. 45) i första hand frigöra 

fibrerna från råmaterialet, veden, och det kan i huvudsak göras på två olika sätt. Fibrerna kan 

då friläggas på ett mekaniskt eller kemiskt sätt. Numera finns även kombinationer av dessa två 

tillvägagångssätt vilket har medfört att papperskvaliteterna har nya egenskaper som tidigare 

inte gått att åstadkommas. Persson (1996, s. 47) nämner även att för att kunna tillverka papper 

måste dessa fibrer kunna ta upp vatten och då svälla. 

2.1 Mekanisk pappersmassa 

När man tillverkar mekanisk pappersmassa används, enligt Persson (1996, s. 46), mekanisk 

påverkan för att frilägga fibrerna från veden. Mekanisk pappersmassa har inte en enhetlig 

kvalitet, det kan förekomma olika egenskaper inom det mekaniska massaområdet. En sak som 

dock är gemensamt för all mekanisk massa är att den innehåller mycket av små brottstycken 

från fiberväggar och mittlamellen. Mittlamellen är själva ”bindmedlet” i veden för att knyta 

samman fibrerna. Med olika tillverkningsmetod och olika stor energiinsats kan man som 

tillverkare styra hur finfraktionen utfaller samt även pappersmassan egenskaper. För att få 

starka bindningar mellan fibrer måste fibrerna ha bra kontakt i korsningarna mellan dem. Den 

genomsnittliga fiberlängden hos mekanisk pappersmassa är lägre än hos kemisk 

pappersmassa. Den mekaniska pappersmassan, med sina kortare fibrer, ger svaga men relativt 

styva papperstyper. Ett exempel där mekanisk pappersmassa utnyttjas är tidningspapper. 

2.2  Slip- och raffinörmassa 

Den metod som enligt Persson (1996, s. 48) är den ursprungliga metod som utnyttjats sen 

början av papperstillverkningen är att använda slipsten. Metoden innebär att fibrerna från 

veden frigörs genom att slipa veden mot en våt slipsten. Produkten vid denna metod kallas 

slipmassa eller SGW (Stone Groundwood Pulp). Om man istället för att utnyttja en slipsten 

använder en raffinör för att mala veden till massa kallas produkten raffinörmassa. Denna 

metod har dock utvecklats vidare och ren raffinörmassa tillverkas inte längre i Sverige. 

Raffinörmassa kallas även RMP-massa efter engelskans Refiner Mechanical Pulp. Vid båda 

dessa metoder krävs en stor energiinsats för att kunna frilägga fibrerna från veden, vilket i sin 

tur kan innebära större kostnader över en längre tid. 

2.3 Termomekanisk massa (TMP) 

Hela processen med TMP-massa är enligt Persson (1996, s. 50) en vidareutveckling av RMP-

metoden. Vid denna metod värmer man massan före och under raffineringen. Det innebär att 

fibrernas yttre cellväggar mjuknar. Syftet med denna metod är att försvaga de yttre 

cellväggarna hos fibrerna. Det innebär att de yttre cellväggarna blir känsligast för mekanisk 

påverkan. De flesta bindningsbrotten i fibrerna uppkommer då i dessa yttre cellväggar. 

Genom att på det här tillvägagångssättet styra friläggningen av fibrer kommer inte fibrerna i 
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lika stor utsträckning trasas sönder. Det innebär i sin tur att den genomsnittliga fiberlängden 

blir högre men också att andelen finmaterial blir lägre. Genom att brottet i fibrerna nu 

uppkommer i cellväggarna kan fibrerna uppta en större del vatten och senare svälla. Fibrerna 

blir också i denna metod, enligt Persson (1996, s. 51), mjukare och mer formbara jämfört med 

exempelvis slipmassan. TMP-massan har också högre styrka än slipmassan. Den mindre 

mängden finmaterial i TMP-massan minskar dess förmåga att senare reflektera ljus.  

2.4 Kemisk pappersmassa 

Vid tillverkning av kemisk pappersmassa klargör Persson (1996, s. 55-56) att massan värms 

tillsammans med kokkemikalier under tryck. Detta löser upp alla bindningarna mellan 

fibrerna. Senare frigörs dessa på ett skonsamt sätt och utfallet blir en pappersmassa som 

senare kan ge ett starkt papper. Den färdiga kemiska pappersmassan består till största delen av 

ren cellulosa. Utbytet vid tillverkning av kemisk pappersmassa är relativt lågt, endast 47-55% 

av den ursprungliga vedmassan återstår. Man kan vidare tillverka kemisk pappersmassa 

genom sura eller alkaliska metoder. Kemisk pappersmassa måste även malas för att svälla och 

kunna utveckla fiberbindningar. Beroende på vilken typ av ved som används blir också 

fiberlängden annorlunda. Med tall eller gran fås en långfibrig massa men med lövved erhålls 

en kortfibrig massa. Den kemiska friläggningen av fibrerna innebär också att fibrerna kan 

bevara sin ursprungliga längd. De är i stort sett oskadade. Ju mindre den kemiska 

pappersmassan är blekt desto starkare kommer pappret att bli. Kemisk pappersmassa 

framställs enligt två metoder, sulfit- eller sulfatmetoden.   

2.5 Halvkemisk pappersmassa 

Persson (1996, s. 55) förklarar att halvkemisk pappersmassa även kallas NSSC-massa 

(Neutral Sulphite Semi Chemical) samt att denna pappersmassa är ett mellanting mellan 

mekanisk och kemisk pappersmassa. Denna pappersmassa används främst för att framställa 

papper till det vågade skiktet i wellpapp. Kvaliteten är styv och relativt billig och kallas 

flutning eller vågningspapper. I denna metod kokas lövvedflis under tryck vid 180 grader 

Celsius i cirka 15 minuter. Jämfört med mekanisk pappersmassa krävs här en mindre 

energiinsats för att frilägga fibrerna i veden, utbytet blir då också något lägre. 
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3 Metod 

3.1 Kvantitativ metodik 

Metodteorin kan ofta delas in i två huvudkategorier. Den första av dessa kallas den 

kvantitativa metoden medan den andra kallas den kvalitativa metoden. Olsson och Sörensen 

(2007, s. 63) hävdar att både dessa typer bör präglas av objektivitet för att bli tillförlitlig. Med 

det menas att ställningstaganden och slutsatser bör vila på saklig argumentation vilket kan 

variera i den kvalitativa metoden. I den kvantitativa metoden granskas faktiska förhållanden 

med hjälp av faktainsamling som ofta även kan förstahandsanalyseras. Den kvantitativa 

metoden kännetecknas av att en stor del av det underlag som samlats in kan mätas. 

Mätbarheten är förövrigt en viktig komponent för den kvantitativa metodiken. I detta arbete 

kan det sammankopplas med den datainsamling som utförts. Den kvantitativa metoden visar 

ofta generella samband och skillnader där statistisk analys är en viktig komponent. 

Kvantitativa insamlingsmetoder karakteriseras ofta av bland annat standardisering, 

generalisering, slumpmässiga urval och separering av informationsinsamling och analys, 

enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 90). I ett arbete som är genomfört med i huvudsak 

kvantitativ metodik är ofta eftersökt information redan på förhand bestämd ur arbetets syfte 

vilket gör att mindre hänsyn tas till personliga åsikter. Argument som är väl underbyggda av 

bakgrundsstudier är därför väsentliga. En nackdel med kvantitativ undersökning är att en 

helhetsbild i resultatet är svårt att erhålla. Det är en anledning till att kvantitativa 

undersökningar ofta kompletteras med kvalitativa tillägg. Ett stort informationsflöde i form av 

mätresultat, kostnadsuppgifter, förbrukningstal och liknande har tagits fram genom kvantitativ 

metodik. Även de beräkningar som utförts under arbetet gång är kvantitativ karaktär.   

3.2 Kvalitativ metodik 

I den kvalitativa metoden försöker den granskande personen möta situationen som ska 

undersökas som helt ny. Enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 65) syftar kvalitativa metoder 

till tillvägagångssätt som ger beskrivande data, såsom observerbara förhållanden. Den 

kvalitativa metoden bygger på analys av data som kommer ur undersökningar som beskriver 

hur saker upplevs. Mätbarheten är således inte lika stor som i den kvantitativa metodiken. Den 

kvalitativa metodiken används ofta när en helhetsbild av ett problem önskas och helhetsbilden 

fås till följd av att kvalitativa datainsamlingar baseras på öppna frågor. Informationen som 

samlats in kan således vara färgad eller vinklad av personliga åsikter. Ställningstaganden och 

slutsatser som helst skulle vila på saklig argumentation kan följaktligen variera i den 

kvalitativa metoden. Med kvalitativa metoder försöker man finna beskrivningar eller modeller 

som bäst beskriver ett enskilt fenomen eller ett större sammanhang. Kvalitativa 

undersökningar pekar på det unika i den undersökta situationen eller händelsen. Det som 

enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 79) är gemensamt för samtliga kvalitativa 

undersökningar är att de är tidskrävande. Under arbetets gång har information om processen 

och den efterföljande kartläggningen främst samlats in genom kvalitativ metodik, se 

exempelvis avsnitt 3.8 Intervjuer. 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som brukar användas när man talar om hur tillförlitlig 

respektive användbar insamlat underlag är. För att få fram underlag med hög reliabilitet krävs 

enligt Burell & Kylén (2003, s. 47-49) att metoderna är strukturerade på ett sådant sätt att 

insamlat material ger homogen data. Validitet avser underlagets användbarhet och avgör 

huruvida underlaget uppfyller syftet med arbetet. För att öka validiteten gäller det att 
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specificera syftet med insamlingen. Problem som kan vara förknippade med insamlingen av 

underlag kan vara exempelvis att materialet har en hög reliabilitet men dessvärre är 

oanvändbart för arbetet. Omvänt gäller att användbara uppgifter inte är reliabla vilket kan 

resultera i oriktiga och missvisande slutsatser. Föreliggande arbete som genomförts på 

Kvarnsvedens pappersbruk har en hög validitet. Arbetet är välgrundat och har utförts med stor 

noggrannhet i nära samarbete med pappersbrukets egen expertis. Som beskrivs under rubriken 

3.9 Datainsamling baseras stora delar av informationsflödet på så kallade taggar. Databasen 

varifrån taggarna har hämtats är väl strukturerad och informationen är reliabel.    

3.4 Arbetets indelning 

Vi har valt att dela in arbetet i olika faser (se figur 1) i likhet med den modell som Eklund 

(2002, s. 48) beskriver. I den inledande fasen, som vi valt att kalla definitionsfasen, 

definierades uppgiften. I samråd med företagets handledare (uppdragsgivaren) fastslogs ett 

mer exakt syfte för arbetet samtidigt som en lämplig avgränsning utarbetades. 

Definitionsfasen resulterade således i en detaljerad beskrivning av vad arbetet förväntades ge. 

Med utgångspunkt från detta upprättades senare en planering för det kommande arbetet, 

planeringsfasen. Därefter startade själva genomförandet av arbetet som ligger till grund för 

föreliggande rapport, den så kallade genomförandefasen. Under genomförandet utfördes 

litteraturstudier, intervjuer och datainsamling. Nuläget på pappersbruket i Kvarnsveden 

kartlades och analyserades. Stora delar av arbetet bestod även av beräkningar. Slutligen följde 

en avslutande fas där arbetets resultat presenterades och diskuterades med avseende på den 

plan som upprättades i början av arbetet.  

 

Figur 1. Fasplan (Egen illustration) 

3.5 Kartläggning av pappersprocessen 

För att öka kunskapen och förståelsen inom ämnesområdet studerades den befintliga 

verksamheten på Kvarnsvedens pappersbruk närmre. En mer grundlig analys av nuläget 

genomfördes. Samtidigt som intervjuer utfördes studerades väsentliga delar av 

pappersprocessen i detalj. En beskrivning av processen tillsammans med en analys gav en mer 

heltäckande bild av det verksamhetsområde som arbetet koncentrerats till. Det kom också att 

utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet mot slutresultatet, utvecklandet av ett 

operatörsverktyg för rörliga kostnader.  
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3.6 Utvecklandet av operatörsverktyget 

När processen studerats och de för arbetet intressanta processflödena kartlagts mer ingående 

kunde arbetet med utvecklandet av operatörsverktyget ta vid. Företagets egna resurser 

utnyttjades i stor grad och företagets egna experter fick bistå med det material och stöd som 

efterfrågades. Operatörsverktyget utformades i en programvara tillgänglig på Kvarnsvedens 

pappersbruk, AspenTech. Det har till syfte att behandla och tydligt visualisera olika processer 

och flöden på företag för att optimera dess utnyttjande.   

3.7 Litteraturstudier 

För ökad kunskap och bättre förankring gjordes litteraturstudier i de ämnesområden som 

kunde tänkas komma att röra arbetet. Enligt Burell & Kylén (2003, s. 47) ger ett brett 

underlag möjlighet till mer tillförlitliga och användbara slutsatser. För att öka reliabiliteten 

och validiteten har vi därför omsorgsfullt valt källor och därefter samlat in material från en rad 

vitt skilda områden som senare sammanställts och presenteras i rapporten under teoriavsnittet. 

De spridda teorierna har gett många olika infallsvinklar vilket gör resultatet mer sakligt och 

pålitligt. Många ämnen berörs och de har alla gett sitt bidrag till arbetets slutresultat. 

Teoriavsnittet har verkat som ett stöd under arbetet och stora delar av rapporten underbyggs 

av materialet. Litteraturstudierna har även till stor del löpt parallellt med intervjuer för att 

medverka till bättre utgång.  

3.8 Intervjuer 

En viktig del av arbetet har varit att ta del av den befintliga kunskap som finns inom det egna 

företaget. För att få fram information om nuläget användes främst de kontakter som etablerats 

genom företagets kontaktpersoner. Med flera avdelningar inblandade i arbetet samlades 

information in från ett antal olika håll för att ge en så omfattande och rättvis bild av 

verksamheten som möjligt. Personliga intervjuer genomfördes med olika 

företagsrepresentanter vilka antogs ha bäst kunskap inom området. Precis som Burell & Kylén 

(2003, s. 42) antyder kan intervjuer variera i form, omfattning och struktur. I föreliggande 

arbetet har främst en öppen form av intervjuer genomförts för forskning och insamling av 

kunskap. Som föreberedelse har frågor formulerats riktade till intervjupersonen, inom dennes 

kunskapsområde. Frågorna har varierat och anpassats till situationen, behovet av information 

samt varje enskild intervjuperson. Intervjuerna var ofta lediga, semistrukturerade och flexibla 

varför vi gärna kallar dem för samtal hellre än intervjuer. Denna samtalsform har passat oss 

bra då vi haft som förhoppning att skapa en kontakt där båda parter medverkar till en mer 

konstruktiv kunskapsöverföring. Genom att använda denna kvalitativa metodik med öppna 

frågor vid våra samtal har en helhetsbild av uppdragsbeskrivningen erhållits till följd av att 

relevant information har kunnat belysas särskilt. 

3.9 Datainsamling 

För utvecklandet av operatörsverktyget krävdes en rad data i form av bland annat 

processflöden, prisuppgifter och förbrukningstal. Flera data fanns att hämta med hjälp av så 

kallade taggar, ett slags id-nummer som producerar information relaterad till processen. Alla 

taggar finns katalogiserade i en databas på företaget. Vår uppgift blev att söka reda på de 

taggar som producerar den information som behövdes för verktyget. Förutsatt att 

mätmetoderna som tillämpas på Kvarnsvedens pappersbruk är pålitliga är datainsamlingen 

kvalitativ och exakt. En omfattande datainsamling bidrog till att informationen för det 

fortsatta arbetet med utvecklandet av operatörsverktyget blev tillförlitligt. Det bidrar i sin tur 

till ett mer användbart verktyg.    
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3.10  Beräkningar 

I det operatörsverktyg som utvecklats under arbetet gång har ett antal beräkningar utförts. 

Dessa beräkningar har gemensamt att de används i de nya taggar som tagits fram i arbetet. 

Taggar som sammankopplas med den information som redovisas i verktyget och som således 

inte funnits på företaget förut. Taggar kan kort beskrivas som id-nummer i företagets databas 

för hantering av information. De beräkningar som genomförts har främst syftat till att 

fastställa olika insatsvarors förbrukning per ton. Detta för att standardisera förbrukningen av 

de insatsvaror som arbetet har behandlat och som hanteras i operatörsverktyget. Denna 

kvantitativa metodik har bidragit till att ingående insatsvarors andel av totala rörliga kostnader 

på Kvarnsvedens pappersbruk har kunnat jämföras på ett mer detaljerat sätt.   
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4 Teori 
Nedanstående teorikapitel kommer att beskriva den teoretiska referensram som arbetet utgår 

ifrån. Detta görs med syfte att få en ansenligare grund för att lösa den uppgift som arbetet 

avser. Kapitlet skall även ge läsaren en bredare kännedom om termer och grundbegrepp som 

kommer att tillämpas i rapporten. 

4.1 Massaframställning 

4.1.1 Insatsvaror 

Persson (1996, s. 103) förklarar att man vid tillverkning av papper oftast inte kan uppnå de 

egenskaper man vill utan tillsatser av fyllmedel och olika typer av kemikalier.  

Naturliga mineral som exempelvis lera, kalk eller krita används som fyllmedel för att förbättra 

papperets optiska egenskaper. Fyllmedlet ger även pappret en bättre tryckförmåga men 

försvagar samtidigt arket. Papperets ljushet kan även påverkas med hjälp av olika blekmedel 

som exempelvis optiska vitmedel eller ditionit. Olika insatsvaror påverkar papperet 

egenskaper på olika sätt. Exempel på ytterligare insatsvaror kan vara torrstyrkemedel som 

förstärker fiberbindningar eller våtstyrkemedel som ökar motståndsförmågan mot påverkan av 

vatten. Vidare finns även hydrofoberingsmedel som minskar papprets egenskap att vilja ta upp 

vatten samt retentionsmedel som bidrar till att binda finmaterial till fibrerna. 

4.1.2 Mäldberedning 

Precis som nämns i avsnittet ovan måste den mäld som skall komma att bli papper beredas för 

att få de egenskaper som kunden efterfrågar. Olika insatsvaror sammansätts till en mäld 

lämplig för efterfrågad papperskvalitet. Många insatsvaror kan förekomma men i huvudsak 

består papperet av massa och fyllmedel, vit lera eller kalksten. Fint papper med hög opacitet 

och fin yta kan bestå av upp emot 30 % fyllmedel. Eftersom att alltför hög mängd av 

fyllmedel gör papperet svagare måste andelen fyllmedel dock begränsas. Fyllmedlet är 

billigare än fibermassan men kostnaden måste förbises, det är istället kravet på papperets 

styrka som sätter gränsen för mängden fyllmedel. Då mälden består av i huvudsak mekanisk 

massa har den ofta en god ljushet och kan därför användas direkt för papperstillverkning. 

Ljusheten är normalt tillräcklig för tidningspapper men vill man ha ett papper med hög ljushet 

krävs dock att man bleker den innan vidare förädling (se teoriavsnitt 4.1.3 Blekning).  

(Kassberg m.fl. 1998, s. 184)  

 

Alldeles före pappersmaskinen finns ett så kallat maskinkar där den sista beredningen av 

mälden görs innan den går in i maskinen och blir till papper. Mäld från massaframställningen 

pumpas in i maskinkaret där den späds till en bestämd koncentration, ofta av 3 %. Efter 

maskinkaret används bakvatten för att späda mälden ytterligare, till en koncentration av 1 %. 

Därefter renas och silas mälden som är förorenad av mindre partiklar, exempelvis sand och 

bark. Omedelbart innan inloppslådan, det sista steget före pappersmaskinen, avluftas mälden i 

ett stort evakuerat kärl där luften kokas bort. Avluftning finns dock inte hos alla 

pappersmaskiner. Först efter att mälden har silats, renats och avluftats pumpas den vidare in i 

inloppslådan och vidare in i pappersmaskinen. (Kassberg m.fl. 1998, s. 185-186)  

4.1.3 Blekning 

När man enligt Persson (1996, s. 62-63) vill tillverka ljusare kvaliteter av pappret måste 

pappersmassan vara tillräckligt ljus. Ljusheten i pappersmassan regleras med hjälp av olika 

processer som gemensamt kallas blekning. När man ska bleka en pappersmassa bestämmer 
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man i förväg hur mycket pappersmassan ska blekas, detta beroende på den nuvarande 

ljusheten samt den önskade ljusheten hos pappret. Pappersprodukter med krav på hög ljushet 

är exempelvis kopierings- och tryckpapper medan till exempel tidningspapper inte har lika 

höga krav på en hög ljushet. Vilken metod man senare använder för att bleka sin 

pappersmassa beror på hur pappersmassan är tillverkad. Mekaniska och kemiska 

pappersmassor bleks således på olika sätt. Ljusheten vid blekning av mekaniska 

pappersmassor kan dock aldrig uppnå samma nivåer som blekning av kemiska pappersmassor. 

Detta på grund av att mekanisk pappersmassa innehåller ljusa fibrer som har begränsad 

blekbarhet. Kemisk pappersmassa innehåller dock mer mörka fibrer som har högre blekbarhet.  

4.1.4 Åtgångstal 

Åtgångstalet avser förbrukningen av en råvara per ton färdig produkt och är ett centralt 

begrepp när man talar om tillverkningskostnaden. Tillverkningskostnaden kan uppdelas på de 

olika råvarorna som används och ger då olika mängdkostnader för respektive råvara. Hur stor 

en viss mängdkostnad blir är lika med à-priset för råvaran gånger åtgångstalet. God kontroll 

över åtgångstalet är viktigt då man strävar efter att hålla nere eller reducera 

tillverkningskostnaderna varför man ofta nyttjar system som ger återrapportering om 

råvaruförbrukningen. Snabb uppföljning påvisar variationer och ger större möjlighet till 

direkta åtgärder som bidrar till minskad förlust om förbrukningen skulle stegra. (Kassberg 

m.fl 1998, s. 225) 

4.1.5 Produktionskostnader  

De faktorer som enligt Persson (1996, s. 278) inverkar på produktionskostnaden är driftstid, 

breddutnyttjande, maskinhastighet, maskinverkningsgrad, utskottsproduktion samt ytvikt. 

Tillfredställande driftstid innebär att pappersmaskinerna måste gå dygnet runt och även under 

helger för optimalt maskinutnyttjande. Normalt brukar man räkna med cirka 350 driftsdygn 

per år. Med breddutnyttjande menas hur stor del av maskinrullens bredd som man kan ta ut till 

så kallade setrullar som skickas till kunder. God planering är en viktig faktor för att hitta den 

bästa lösningen för körschemat på maskinen. Ju högre breddutnyttjande desto mer lönsam 

kommer produktionen att bli. Nästa faktor, maskinhastighet, handlar om att högsta möjliga 

hastighet bör hållas i pappersmaskinen. Maskinverkningsgrad avser den skillnad mellan 

nettoproduktion (faktiskt produktion) och teoretisk produktion (möjlig produktion). Vid 

banbrott i pappersmaskinen får man utskott som kan sägas vara ett bortfall av produktion, 

således är detta en faktor som man vill undvika eller i annat fall reducera i största möjliga 

grad. Ytvikten är något som kunden beställer av producenten, i det här fallet 

papperstillverkaren, och något som måste hållas inom överenskomna toleranser.             

4.1.6 Energiåtervinning 

Åtgången av elektrisk energi är mycket stor vid framställning av mekanisk massa. Störst är 

förbrukningen vid framställning av TMP-massa. Elförbrukningen ökar då massan bearbetas 

till lägre freeness (avvattningsförmåga). Genom att hålla så hög freeness som möjligt spar 

man alltså energi. Delar av den energi som tillförs processen går dock att återvinna. 

Exempelvis kan den tillförda energin omsättas till värme. Input av högvärdig elenergi ger 

output i form av lågvärdigt varmvatten. Ånga är dock mer värdefullt än varmvatten. 

Raffinörprocessen (TMP) ger särskilt bra värmeåtervinning då upp emot 60-70 % av insatt 

elenergi kan återvinnas som ånga. Energiåtervinningens värde avgörs av pappersbrukets 

värmeenergisituation och av hur väl man utnyttjar den återvunna ångan. Ångan kan 

exempelvis användas i den egna produktionen eller säljas vidare för att ge bidrag till stadens 

fjärrvärmenät. (Kassberg m.fl. 1998, s. 160-161) 
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4.2 Offensiv kvalitetsutveckling 

Idag finns ett externt förändringstryck som efterfrågar produkter till en lägre kostnad med 

högre kvalitet. Detta har medfört att allt fler företag och organisationer arbetar intensivt med 

kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. (Elg m.fl. 2007, s. 17) Grundfilosofin 

bakom den offensiva kvalitetsutvecklingen är att det alltid går att nå förbättrad kvalitet till 

reducerat pris. Genom att implementera ett nytt tankesätt där uppmärksamheten vänds från 

vad företaget gör till hur det görs skapas förutsättningar för ständiga förbättringar och 

förnyelse av verksamheten. (Elg m.fl. 2007, s. 9) 

  

 

Figur 2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö 2007, s. 39) 

 

Den offensiva kvalitetsutvecklingen baseras på de fem hörnstenarna enligt figur 2. Med ett 

engagerat ledarskap i kombination med de grundläggande värderingarna kan en framgångsrik 

kvalitetsutveckling uppnås. Arbetet bör även stödjas av metoder och verktyg lämpliga för den 

verksamhet som bedrivs och de mål som skall infrias. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 39) 

4.2.1 Sätt kunderna i centrum 

Kvalitet är ett relativt begrepp som styrs av kundens behov och förväntningar varför kunden 

alltid bör vara en central utgångspunkt vid kvalitetsutveckling. Att sätta kunden i centrum 

innebär ett aktivt arbete för att uppfylla de behov och förväntningar som finns hos marknaden.  

Kvalitetsutvecklingen fokuseras ofta till de externa kunderna och deras behov men inom det 

egna företaget finns även interna kunder att tillfredställa. Det är således inom det egna 

företaget arbetet för att uppnå bättre kvalitet bör påbörjas. För att lyckas med 

kvalitetsutvecklingen gäller det att företagets medarbetare ges möjlighet att göra ett bra arbete. 

Det är viktigt att medarbetarna också får känna sig nöjda med sina insatser och vad som 

presteras. Nöjda medarbetare bidrar i förlängningen till större möjligheter till tillfredställelse 

även hos de externa kunderna. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 40-41)   

4.2.2 Basera beslut på fakta 

Vid kvalitetsutveckling bör alla de besluts som fattas vara väl underbyggda och baseras på 

relevant fakta, inte slumpmässiga faktorer. En faktabaserad beslutsstrategi innebär att man tar 

fram beslutsunderlag genom att strukturera och analysera lämplig information. Inom den 

offensiva kvalitetsutvecklingen finns olika förbättrings- och ledningsverktyg avsedda just för 

detta ändamål. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 40-41) 
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4.2.3 Arbeta med processer 

Många verksamheter och dess aktiviteter kan beskrivas som processer där input transformeras 

till output. Processer syftar till att, med minsta möjliga resursförbrukning, producera ett 

slutresultat som tillfredställer kunden. Det finns olika vägar att gå för att förbättra processen.  

Genom kartläggning av processen synliggörs flöden och aktiviteter som är problematiska eller 

som inte tillför värde. Det skapar sin tur förutsättningar för reducerad resursförbrukning samt 

ökad kundtillfredställelse. En processkartläggning bidrar även till ökad kunskap och förståelse 

av processen samt bidrar till bättre övervakning. Historisk information om processen kan 

analyseras och användas för att förutse framtida resultat. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 44-45) 

4.2.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

För att behålla en stadig position på marknaden gäller det att ständigt arbeta med förbättringar. 

Förändringstakten är hög och konkurrensen tuff, den som inte följer förändringstakten halkar 

snabbt efter och blir ointressant. Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta för att förbättra 

kvaliteten både gällande produkterna och processen. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 45-48) 

Ständiga förbättringar är även intressant sett till den ekonomiska aspekten. Det är inte kvalitet 

som kostar pengar utan det är att misslyckas med kvalitet som är kostsamt. (Bergman & 

Klefsjö 2007, s. 11) Faktum är att kvalitetsbrister ger upphov till stora omkostnader som kan 

undvikas om man aktivt arbetar för att öka kvaliteten. Misstag sker oundvikligen med jämna 

mellanrum. Då ett misslyckande inträffar är det viktigt att acceptera felet utan att leta 

syndabockar. Genom att utvärdera och försöka förstå felet kan man ta lärdom av det som 

skett, något som kan bidra till förbättringar. Det offensiva kvalitetsarbetet kan omfatta såväl 

stora som små förändringar som gemensamt bidrar till ett förbättrat slutresultat. (Bergman & 

Klefsjö 2007, s. 45-48) Figur 3, den så kallade förbättringscykeln, illustrerar arbetet med 

ständiga förbättringar och är en återkommande symbol inom den offensiva 

kvalitetsutvecklingen. (Elg m.fl. 2007, s. 9) 

 

Figur 3. Förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö 2007, s. 238) 

4.2.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att lyckas med arbetet att uppnå förbättrad kvalitet krävs deltagande från alla medarbetare. 

Det är därför viktigt att ge medarbetarna möjlighet att ta större ansvar och aktivt delta i 

förbättringsarbetet. På så sätt skapas engagemang och delaktighet. Medarbetare som känner 

yrkesstolthet och får god respons på sina arbetsinsatser kommer i förlängningen att engagera 

sig mer i arbetet vilket i sin tur bidrar till förbättrad kvalitet. Ledningen måste aktivt arbeta för 

att stimulera ett bra arbetsklimat där delaktighet främjas, men samtidigt har varje enskild 
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individ också ett ansvar för utvecklandet av ett tillfredställande medarbetarskap. (Bergman & 

Klefsjö 2007, s. 48-50) 

4.3 Förbättrad processtyrning 

Att ständigt analysera och utvärdera processen utgör en väsentlig del av förbättringsarbetet. 

Genom att använda verktyg anpassade för processen kan analyserna underlättas. Som tidigare 

nämnts finns ett antal olika förbättringsverktyg inom den offensiva kvalitetsutvecklingen som 

kan vara till hjälp (se figur 4).  

 

Figur 4. De sju förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö 2007, s. 43) 

Styrdiagram är ett processverktyg som är användbart i föreliggande arbete. Styrdiagram 

beskrivs mer utförligt under rubriken 4.3.3 Styrdiagram nedan. 

4.3.1 Variationer 

De fel och avvikelser som kan uppstå i en process beror på olika variationer, slumpmässiga 

eller systematiska. I alla processer återfinns naturliga variationer som bidrar till slumpmässiga 

avvikelser, svåra att bemästra. Systematiska variationer går däremot att härleda till en 

identifierbar felkälla vilket också innebär att det går att finna åtgärder för de problem som 

variationerna skapar. Variationer måste tas hänsyn till eftersom att de i så hög utsträckning 

påverkar resultatet. Metoder som snabbt åskådliggör förändringar i processen ökar 

möjligheterna att identifierar eventuella problem och felkällor. (Elg m.fl. 2007, s. 13) 

Kunskap och förståelse för variation är en grundläggande förutsättning med avgörande 

betydelse (Bergman & Klefsjö 2007, s. 42).  

4.3.2 En stabil process 

Genom att analysera processen kan man finna de variationer som ger upphov till problem och 

sedan försöka eliminera dessa. Målet är att göra processen stabil och därifrån arbeta vidare för 

att bibehålla stabiliteten och om möjligt förbättra processen ytterligare. (Bergman & Klefsjö 

2007, s. 233) Kontinuerliga analyser av det informationsflöde som går att finna i processen 

kommer att medverka till att processens variationer minskar, kostnaderna för kvalitetsbrister 

avtar och kvaliteten förbättras. Analyserna ger pragmatisk kunskap, kunskap för handling. Det 
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är dock vikigt att de analyser som görs baseras på relevant fakta. I annat fall kan man 

missledas och vidta felaktiga åtgärder för att komma till rätta med problemen, något som 

förvärrar situationen. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 236) 

4.3.3 Styrdiagram 

Styrdiagram är enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 261) ett centralt verktyg vid den 

statistiska processtyrningen, då man vill urskilja orsaker till variation. Genom att ta ut 

bestämda observationer från en process med jämna tidsmellanrum beräknas en så kallad 

kvalitetsindikator som sedan tilldelas styrdiagrammet. Bergman och Klefsjö (2007, s. 261) 

definierar en kvalitetsindikator som en storhet som är beräknad med utgångspunkt från de 

erhållna observationerna. Vilken eller vilka kvalitetsindikatorer som används i 

styrdiagrammet beror på vilken process som granskas. Förhoppningen när man inför 

kvalitetsindikatorn i styrdiagrammet är att den håller sig inom föreskrivna gränser. Man säger 

då att processen är i statistisk jämvikt eller att processen är stabil. De föreskrivna gränserna 

som användas i ett styrdiagram är styrgränser sedan finns även ett idealvärde i diagrammet 

som kallas målvärde. Målvärdet placeras i mitten på styrdiagrammet mellan de två 

styrgränserna, övre och undre.  

    

Styrdiagram bör enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 262-263) uppfylla vissa krav som 

exempelvis:  

 

 Med hjälp av styrdiagrammet ska man snabbt kunna upptäcka förändringar i processen 

samt kunna urskiljbara orsaker till variation 

 Styrdiagrammet ska vara enkelt att hantera och vara lättöverskådligt 

 Det ska inte ge ”falskt alarm” i onödan. Med det menas att styrgränserna i 

styrdiagrammet bör väljas med eftertanke så att falska alarm undviks 

 Man ska i styrdiagrammet även kunna identifiera tidpunkten för förändringen för att 

arbetet med uppföljning av felet underlättas 

 Ska vara som ett kvitto på att processen fungerar som den ska, det vill säga har varit i 

statistisk jämvikt samt fungera som uppföljningsverktyg för förbättringsarbete. 

4.3.4 Tillförlitlighet 

Med ökade krav på produkten ökar även kraven på produktionsprocessens tillförlitlighet. 

Bergman och Klefsjö (2007, s. 147) beskriver tillförlitlighet som en väsentlig 

kvalitetsdimension. Vidare skriver samma författare att syftet med tillförlitlighetstekniken är 

bland annat att finna orsaker till fel och eliminera dessa orsaker samt att finna konsekvenserna 

av fel och om möjligt även eliminera dessa konsekvenser. Tillförlitlighet är även starkt 

kopplat till driftsäkerhet som beskrivs av Bergman och Klefsjö (2007, s. 149) som en förmåga 

hos en enhet för att kunna utföra en krävd funktion under givna förhållanden och vid en given 

tidpunkt. Konceptet tillförlitlighet bör enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 150) endast 

användas i en generell övergripande betydelse. 

4.3.5 Inspektioner och tillståndskontroll inom underhåll         

Inspektioner och tillståndskontroll är enligt Möller och Steffens (1998, s. 81) aktiviteter inom 

förebyggande underhåll. Syftet med förebyggande underhåll är att upptäcka och 

förhoppningsvis även åtgärda begynnande fel. Detta för att bland annat undvika följdskador 

och hindra fortsatt felutveckling. Möller och Steffens (1998, s. 81-82) skiljer på några olika 

typer av sätt att arbeta med underhåll. Det första är akut underhåll som betyder att 

underhållsarbetet sker vid behov, den andra typen är underhåll vid planerade stopp. Den 
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metoden innebär ofta att den totala stopptiden minskas. Tillståndsbaserat underhåll beskriver 

ett underhållsarbete där arbetet sköts efter processens eller maskinens tillstånd. Konstruera för 

underhåll är den sista typen av underhållsarbete och här beskrivs att arbetet med underhåll 

sköts i processer eller maskiner som är anpassade för underhåll. Sammanfattningsvis kan man 

säga att den första typen som beskrevs ovan har längst total stopptid samt att denna stopptid 

minskar med varje typ av underhållsarbete.  

 

Möller och Steffens (1998, s. 81) redogör för olika sätt att utföra inspektioner eller 

tillståndskontroller. De skiljer på subjektiva, objektiva och kontinuerlig övervakning. Med 

subjektiv kontroll menas att personal med hjälpa av sina sinnen bedömer processens eller 

maskinens tillstånd. Objektiva kontroller är när personal utnyttjar instrument eller hjälpmedel 

för att kunna avgöra hur tillståndet för processen eller maskinen är för tillfället. Kontinuerlig 

övervakning innebär att man placerar mätare eller givare på en maskin för att kontroller 

exempelvis temperatur, flöde eller tryck. 

4.4 Kommunikation  

Kommunikation kan beskrivas som en process där olika parter, personer eller grupper, utbyter 

information med varandra. All form av samverkan mellan människor involveras av någon 

slags kommunikation. Det innebär således att stora delar av arbetet inom en organisation 

omfattas av kommunikation på ett eller annat sätt. Kommunikation är också avgörande för 

organisationens överlevnad. Bra kommunikation innebär att information kan förmedlas så att 

den når ut till alla som behöver ta del av den. För att underlätta kommunikationen bör 

organisationen ha bra och tillräckliga kommunikationskanaler för spridning av information. 

Informationen skall presenteras korrekt och överskådligt så att alla förstår den bra och ungefär 

likadant. (Jakobsen & Thorsvik 2006, s. 334-336) Kommunikation kan i många sammanhang 

utgöra en viktig framgångsfaktor väl värd att bemästra. Korrekt och lättförståelig information 

underlättar arbetet och förhindrar missförstånd. (Rollof 1999, s. 9) Kommunikation utgör 

exempelvis ett viktigt medel för styrning, kontroll och samordning. Genom kommunikation 

förmedlas information om vad som sker i processen, vilket ger underlag för eventuella beslut 

och åtgärder i syfte att styra och kontrollera arbetet. Samtidigt utgör kommunikation en 

förutsättning för samordning av processens olika aktiviteter. Kommunikation är kanske också 

organisationens viktigaste verktyg för att motivera och skapa engagemang bland 

medarbetarna. Genom att formulera tydliga mål som sedan kommuniceras till medarbetarna 

kan man skapa god uppslutning kring målet. Det är viktigt att formulera ett mål som 

medarbetarna värdesätter och arbetar för att uppnå. (Jakobsen & Thorsvik 2006, s. 337-338)  

4.5 Målstyrning 

Jacobsen och Thorsvik (2006, s.47) redogör för mål som en beskrivning av ett önskat framtida 

tillstånd för en organisation eller en grupp. Vidare definieras mål av denna typ med hjälp av 

två förhållanden. Det första förhållandet beskriver inom vilken domän organisationen vill vara 

verksam. En organisations domän bestäms av fem punkter, det geografiska området, tänkt 

kundgrupp, leverantörer som är viktiga för organisationen, konkurrenter och 

samarbetspartners samt vilken teknik som man tänkt utnyttja. Dessa fem dimensioner kan 

således beskriva organisationens mål, ett önskat framtida tillstånd. Målen kan innefatta 

ytterligare dimensioner, den centrala problemställningen är dock i vilken grad organisationen 

ska använda kundgruppen eller uppgifter om de fem olika domänerna som hänvisning vid 

prioriteringssvårigheter. Vid målstyrning läggs avgörande vikt vid utvärdering för att fastsälla 

och klargöra hur medarbetarna bidrar till förverkligandet av de satta målen för organisationen. 

Ofta använder företag arbetskontrakt och belöningar för att integrera organisationens mål och 
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de anställdas individuella mål. I idealfallet ska målhierarkin inom organisationen säkerställa 

att alla aktiviteter som utförs bidrar till att förverkliga övergripande mål. Delmål bidrar till att 

huvudmålen uppnås. För att enkelt och effektivt lyckas med måluppfyllelsen bör företag bryta 

ner sina huvudmål till flera delmål och på så sätt specificera riktlinjer för de anställda på 

samtliga organisationsnivåer. Jacobsen och Thorsvik (2006, s.324) fastslår även att bra 

formulerade delmål kan användas för att motivera de anställda. Om målen som fastslås är 

konkreta, tydliga och utmanande kommer de att fungera motiverande i arbetet. Viktigt är 

också att klara tidsgränser sätts.   

 

För att utforma mål som verkar motiverande för de anställda bör organisationen, enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2006, s.325-326), göra följande: 1. Anpassa mål till individer och 

grupper inom företaget genom förtydligande och klara formuleringar, 2. Åstadkomma 

uppslutning kring de satta målen samt övertyga eventuellt motstånd genom exempelvis bra 

relationer och arbetsinstruktioner, 3. Skapa stödelement för alla delar i organisationen för att 

kunna utnyttja resurser och kunskap så produktivt som möjligt. 

4.6 Visuella presentationer 

I takt med att vår värld blir alltmer digitaliserad ökar behovet av bra presentationer som 

snabbt åskådliggör det informationsflöde som omger oss. Det är vanligt att information 

sammanställs och presenteras som exempelvis förra månadens säljrapport, förra årets resultat 

eller förra veckans lagerstatistik. Den höga förändringstakten bidrar dock till att information i 

realtid blir alltmer efterfrågad. Historiskt material förlorar snabbt sitt värde när mer aktuell 

information finns att tillgå. Trots att det finns olika medier och presentationsprogram som kan 

användas för att presentera information och faktabudskap på ett levande och visualiserat sätt 

utnyttjas möjligheterna sällan till sin fulla potential. En datorstödd presentation är dock 

utmärkt för åskådliggörande av information i realtid. Genom datorstödda presentationer kan 

information som är aktuell för stunden visualisera och göras tillgänglig snabbt och enkelt. 

(Holmqvist & Kinnerfors 2000, s. 5-6) 

4.6.1 Utformning av presentationer 

Vid skapandet av en presentation bör det första steget vara att definiera presentationens syfte 

och mål. Förberedelserna och själva presentationen blir mycket effektivare om man har 

klargjort sitt mål med presentationen. Därför bör man fundera över vad man vill med 

presentationen och vilket resultat man önskar uppnå. Man kan exempelvis ha förhoppningar 

om att presentationen skall övertyga, få publiken att ändra uppfattning, ta ett visst beslut eller 

utföra bestämda handlingar. (Rollof 1999, s. 30-31) För att den information som presenteras 

skall nå fram så effektivt som möjligt krävs att presentationens utformning är tydligt och 

överskådligt. En väldisponerad presentation, med genomtänkt och engagerande innehåll, visar 

mottagaren att sändaren kan sitt ämne och har överblick nog att kunna strukturera det på ett 

enkelt och logiskt sätt. Därmed blir också budskapet mer trovärdigt. En presentation kan 

varieras och utformas på en rad olika sätt och det finns oftast ingen färdig mall att utgå ifrån. 

Istället måste varje enskild presentation utformas med hänsyn till ämnet, situationen, 

målgruppen och skaparen. Oundvikligen styrs ofta presentationens struktur och utformning av 

det faktabudskap som skaparen har till syfte att förmedla. Varje presentation präglas också till 

viss del av skaparen och dennes personlighet. Presentationen måste också göras begriplig för 

åskådaren och anpassas till åskådarens förkunskaper och intresseområde. (Rollof 1999, s. 15-

16) 



Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader 

E 4001 IE 

Sara Lundewall & Gabriel Öberg Bustad  

  Page 23(61) 

4.6.2 Löpsedelstekniken 

Bengt Hemlin (2003, s. 24) föreslår att man som presentatör bäst presenterar sin information 

genom något som han kallar för löpsedelstekniken. Det är ett sätt att strukturera sin 

information så att läsarens/åhörarens uppmärksamhet hela tiden ligger så högt som möjligt. 

Det kallas att informationen presenteras i den intresseordning som läsaren/åhöraren har. Det 

innebär att presentationen inleds med en sammanfattning och att man som presentatör därefter 

fördjupar, förtydligar och ger fler detaljer. Intresseordningen är alltid olika och beror på vem 

eller vilka presentationen avser. Det medför att presentationer hela tiden måste anpassas efter 

åhöraren/läsaren för att få bästa möjliga utgång. Löpsedelstekniken kan sägas vara den 

omvända tekniken till vads som vanligtvis används i presentationer i allmänhet. Den vanliga 

metoden är enligt Hemlin (2003, s. 21) att presentatören inleder sin presentation med en 

bakgrundsbeskrivning för att sedan redovisa nuläget och till sist avsluta sin presentation med 

hur framtiden skulle kunna se ut. Vid tillämpning av den generella metoden avslutas alltså 

presentationen med en redogörelse för det resultat som arbetet lett fram till. Det innebär att 

den information som åhöraren/läsaren helst av allt vill höra eller läsa avslutar presentationen. 

Det innebär i sin tur att man som presentatör, enligt Hemlin (2003, s. 23), överlåter till 

åhöraren/läsaren att göra och dra egna slutsatser för det arbete som man själv har utfört. 

Slutsatserna kommer vid tillämpning av löpsedelstekniken att framgå tydligare eftersom 

presentationen inleds med en sammanfattning där samtliga ingående delar av arbetet ska 

redovisas. Man ska med andra ord presentera vad man kommit fram till, det vill säga 

resultatet, och inte hur man arbetat. Detta skiljer de två olika teknikerna åt.       

4.6.3 Användandet av bilder i presentationen 

Att använda bilder och illustrationer i presentationen kan vara fördelaktigt och gör i många 

fall presentationen mer effektiv. Exempelvis kan viss information vara svår att förmedla med 

bara ord. Bilder och illustrationer är då exemplariskt att använda för att beskriva och förklara. 

Bilder gör också presentationen mer levande vilket eggar åskådarens uppmärksamhet. Det 

finns dock en fallgrop knuten till användandet av bilder och illustrationer. Komplicerade 

bilder som kräver alltför stor tankeverksamhet för tolkning blir snabbt ointressanta och bilden 

förlorar då sin funktion. Man bör därför tänka på att de bilder som används är enkla och 

endast illustrerar väsentlig information. Onödiga detaljer skall tas bort medan viktiga budskap 

understrykes eller på annat sätt markeras för tydliggörande. Alla bilder måste också ha ett 

definierat syfte. Om bilden saknar ett syfte får man anta att den är överflödig och inte hör 

hemma i presentationen. (Rollof 1999, s. 84-86) 

 

Bilderna som visas i presentationen ska/kan vara svaren på de frågor som åhöraren/läsaren 

har. Några av de punkter som Hemlin (2003, s. 141) framhåller som viktiga vid användandet 

av bilder i presentationer är: 

 Alla bilder bör ha en rubrik 

 Bilderna ska helst vara så förenklade som möjligt, gärna med en grundbild eller 

översiktsbild 

 Flöde och textrader ska läsas med start längst upp till vänster och sedan vandra mot 

höger  

4.6.4 Grafer 

Att utveckla en effektiv och tydlig graf innebär ofta, enligt Paradis & Zimmerman (2002, s. 

63), att överföra rådata till visuella mönster som förtydligar syftet. Olika grafer kan således 

utnyttjas till olika arbeten, presentationer eller rapporter beroende på dess syfte. Man ska som 

presentatör välja en typ av graf som stödjer de argument man har och som effektivt fungerar 
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tillsammans med den information som framställs. Vidare bör man som presentatör även 

anpassa sin grafiska presentation till den åskådare/läsare som kommer att utnyttja den. Detta 

med utgångspunkt i vilken kunskapsnivå om ämnet som åskådaren/läsaren besitter innan 

denne ser den grafiska visningen. Med högre kunskapsnivå ökar kraven på den grafiska 

visningen med avseende på en högre detaljnivå i visningen. Rakt motsatt situation blir det om 

kunskapsnivån är lägre, den grafiska visningen behöver då innehålla en mer överskådlig 

information.  

4.6.5 Hjärnans uppfattningsförmåga 

Det finns forskning som visar att de båda hjärnhalvorna hos människan arbetar olika. Hos 

högerhänta personer förefaller den vänstra hjärnhalvan vara intellektuell. Här finner man 

centra för logik, matematik, analysförmåga, planering, språk, tal och skrift. Den högra 

hjärnhalvan är istället intuitiv och kontrollerar konstnärliga aktiviteter, kreativitet, 

helhetsuppfattning, känslor, drömmar, färg, orienteringsförmåga, formkänsla, igenkänning av 

ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Fördelningen mellan de båda 

hjärnhalvornas förmågor är densamma hos de flesta människor. Det omvända förekommer 

dock och är då vanligast hos vänsterhänta personer. En effektiv presentation åskådliggör 

information på ett sådant sätt att de båda hjärnhalvornas aktivitet stimuleras. På så sätt kan 

informationen tas in och bearbetas med större kraft. Som redan nämnts stimuleras den vänstra 

hjärnhalvan bland annat av tal och numeriska värden. För att utnyttja hjärnans högerhalva kan 

en mer illustrativ presentation med exempelvis bilder, diagram och flödesscheman krävas som 

komplement till de numeriska värden som presenteras. När de båda hjärnhalvorna stimuleras 

till aktivitet är förmågan att se helheten som störst. Olika metoder för att förstärka intrycket 

hos åskådaren bidrar således till större uppfattningsförmåga. (Rollof 1999, s. 61-63) 

4.6.6 Hur presentera en ekonomirapport? 

Bengt Hemlin (2003, s. 188) förklarar att siffror som ofta utgör en stor del av 

ekonomirapporter upplevs som tråkiga beroende på att de inte alltid sätts in i sitt 

sammanhang. För den riktigt kunnige kan det möjligtvis gå bra ändå men för andra blir 

informationen desto mer obegriplig. Många tror enligt Hemlin (2003, s. 188) att man måste 

presentera siffror för att rapporten ska bli trodd. Vidare förklaras att siffrorna i en 

ekonomirapport endast är detaljer eller hjälpmedel för att komma fram till resultatet. Det 

krävs således av presentatören att siffrorna tolkas åt åhöraren/läsaren. Det betyder också att 

presentationen ska disponeras som så att betydelsen av siffrorna kommer först och sedan 

kommer, om det behövs, även siffrorna. Enskilda siffror är svåra att tolka för åhöraren/läsaren 

om de inte sätts in i sitt sammanhang. Därför menar Hemlin (2003, s. 189) att diagram är mer 

lättlästa. De kan visa både proportioner, förändringar och ibland även trender på ett 

överskådligt sätt. Även siffror ska, enligt Hemlin (2003, s. 190), presenteras med stöd av 

löpsedelstekniken. Det betyder att totalsumman eller helheten kommer överst och att 

delposterna kommer därefter. 

4.7 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är ett omfångsrikt begrepp med åtskilliga ingående delar som alla inte 

behandlas i detta arbete. I nedanstående avsnitt kommer begreppet ekonomistyrning att 

skildras och granskas med avseende att belysa kunskap som kan tänkas vara applicerbar på 

föreliggande arbete som utförts på Stora Enso i Kvarnsveden. 
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4.7.1 Sär- och samkostnad 

Ax m.fl. (2005, s. 189) anger att särkostnader är kostnader som orsakas av endast ett 

kalkylobjekt i en särskild kalkylsituation. Materialkostnaden för en viss kundorder är ett 

exempel på en särkostnad. Detta på grund av att kostnaden endast orsakas av den kundordern. 

Vilka kostnader som verkligen är särkostnader kan generellt inte anges. Särkostnaderna 

varierar mellan kalkylsituation och kalkylobjekt.  

 

Samkostnader är kostnader som orsakas gemensamt av två eller fler kalkylobjekt i en särskild 

kalkylsituation. Lokalkostnader för exempelvis en bank är ett exempel på en samkostnad. 

Samkostnader är ofta svåra att bryta ner för specifika kundorder. Vid kalkylering är man ofta 

endast intresserad av de andelar av samkostnaderna som sammankopplas med kundordern.        

4.7.2 Direkt och indirekt kostnad  

Direkta kostnader är kostnader som enligt Ax m.fl. (2005, s. 190) föreskrivs kalkylobjektet 

direkt. Indirekta kostnader, som även kallas omkostnader, är kostnader som enligt Ax m.fl. 

(2005, s. 190) föreskrivs kalkylobjektet via fördelning. Omkostnaderna fördelas till 

kalkylobjekten via omkostnadspålägg. Omkostnadspåläggen anger hur stora de andelar av 

omkostnaderna som kalkylobjektet orsakar är. Ax m.fl. (2005, s. 190) menar att direkta 

kostnader inte kan anges generellt. Vilka de direkta kostnaderna är i verkligheten påverkas av 

företagets sätt att registrera sina kostnader samt vilken kalkylsituation och kalkylobjekt som 

avses. För större precision i sina kalkyler bör så många kostnader som möjligt betraktas som 

direkta kostnader.  

4.7.3 Fasta och rörliga kostnader 

Ett företags eller i alla fall en del av ett företags kostnadsmassa kan enligt Ax m.fl. (2005, s. 

90) indelas i fasta och rörliga kostnader. Adderas alla fasta och rörliga kostnader fås de totala 

kostnaderna. Man skiljer enligt Ax m.fl. (2005, s. 90) på fasta och rörliga kostnader genom 

dess känslighet för förändringar i företagets verksamhetsvolym. Vad företagets 

verksamhetsvolym egentligen är beror på vilken typ av företag som avses och vad de 

producerar eller säljer. Fasta kostnader kan sägas vara kostnader som inte påverkas av 

förändringar i verksamhetsvolymen medan de rörliga kostnaderna påverkas av eventuella 

förändringar i verksamhetsvolymen. 

4.7.4 Kalkylering 

I varje företag fattas olika slags beslut beroende på hur verksamheten ser ut. Dessa beslut kan 

exempelvis vara prissättning på varor eller tjänster men även uppföljning av beslut ingår i 

kalkyleringsbegreppet enligt Ax m.fl. (2005, s. 143). En sådan uppföljning kan innefatta 

produkt- och kundlönsamhet eller liknande. Vidare skriver samma författare att man i 

kalkyleringsarbetet ställer upp och jämför olika intäkter och kostnader mot varandra. Det kan 

avse både konstaterade eller uppskattade intäkter och/eller kostnader. Ax m.fl. (2005, s. 144) 

definierar en (produkt)kalkyl som en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett 

visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Andersson (2008, s. 46-47) beskriver att en kalkyl 

skall spegla en verklig situation och en verklig kostnadsstruktur. Kalkyler är således 

förenklade modeller eller avbilder av verkligheten.  

 

Ax m.fl. (2005, s. 144) skriver även att företag ofta har olika regler och rutiner för hur 

kalkyleringens utförande och organisation ska se ut. Några av de stycken som kan ingå är 

exempelvis: kalkylbegrepp, kalkylmetoder för olika situationer, kostnadskomponenter som 

inkluderas i olika kalkyler samt hur kalkylerna eller uppbyggda eller hur de ska ställas upp 
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och av vem. Ofta inkluderas även framställningarna av kalkylerna med dess samband med 

andra system som exempelvis budgetsystem, intern- och/eller externredovisningssystem. 

Kalkylerna som upprättas i företag anpassas ofta efter vilken kalkylsituation som avses. Det 

kan till exempel vara lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval eller val av 

tillverkningssätt. Ax m.fl. (2005, s. 146) understryker också att varje kalkylsituation är unik 

och därför ställs höga krav på företagen att ha situationsunika kalkyler.  

 

Andersson (2008, s. 13) skriver vidare att kalkyler är viktiga för framtida beslut inom företag. 

Kalkyler inom företaget kan avgöra viktiga beslut och det kan då vara vitalt med kalkyler med 

hög precision. Man vill skapa så högt värde som möjligt för kunden. Vidare baseras ofta 

kalkyleringar på dataunderlag som då bör vara relevant för den aktuella beslutssituationen. Ett 

vanligt mål med kalkyler är ekonomiska resultat, det medför att intäkter och kostnader som är 

specifika för kalkylobjektet bör vara kartlagda. Det kallas för att matcha intäkter och 

kostnader. Allt detta för att få ut en så precis kalkyl som möjligt.  

 

Andersson (2008, s. 48) skiljer på två olika sätt att samla beslutsunderlag till en kalkyl. Det 

första sättet är den kvantitativa metoden där information, i form av statistik eller liknande som 

kan verifieras med exempelvis siffror, samlas. Den informationen kan redan finnas i 

företagets normala statistik men bör alltså sammanföras på en och samma plats. Det andra 

tillvägagångssättet är den kvalitativa där den ingående informationen inte kan mätas på 

samma sätt som den kvantitativa informationen. I denna metod mäts inte själva egenskapen 

hos ett objekt utan man observerar endast om egenskapen finns eller inte. Exempel på 

information som kan kallas kvalitativ är arbetstillfredsställelse, nöjda kunder och 

närbesläktade begrepp. Andersson (2008, s. 52-53) klargör därefter att en kalkylmodell är en 

viktig del av ett företags formaliserade styrning. Det innebär inte att kalkylmodellen fungerar 

felfritt av sig självt. En kalkylmodell är beroende av input i form av information och för att 

den ska kunna utnyttjas fullt ut måste modellen vara accepterad av medarbetarna. 

Kalkylmodellen bör vara och uppfattas som begriplig, rättvis samt beakta väsentliga aspekter i 

organisationen. Det finns även två olika exempel på kalkyler, den ena är förkalkyl medan den 

andra kallas efterkalkyl. Förkalkyler är framåtsyftande och upprättas innan produktionen. 

Syftet med den typen av kalkyl är att erbjuda underlag för viktiga beslut kring till exempel 

produktval eller tillverkningsmetod. Efterkalkyler görs i efterhand för att kontroller 

exempelvis kostnader vid produktionen eller att följa upp förkalkyler och göra dem 

effektivare. Urvalet av kalkyl styrs också helt efter syftet med kalkylmodellen. Kalkyler tar 

också sällan hänsyn till osäkra värden som förs in i kalkylen. Det leder till att organisationen 

kring en kalkylmodell bör kontrollera att ingående värden är relevanta och trovärdiga. 

Andersson (2008, s. 210) nämner också att det primära syftet med en produktkalkyl inte är 

kostnadsjakt dock att kostnadspåverkande åtgärder kan aktualiseras. En produktkalkyl visar 

exempelvis vilka delar eller moment som förbrukar mest resurser samt var eventuella åtgärder 

kan förväntas göra störst effekt. 

4.7.5 Kalkylmodeller baserade på rörlig och fast kostnad 

Det största dilemmat som Andersson (2008, s. 88) indikerar vid kalkyler med rörliga och fasta 

kostnader är att gränsdragningen mellan dessa inte alltid är självklar. Det kan medföra 

problem med kalkylen och eventuell uppföljning. Vad som är en rörlig och fast kostnad i en 

kalkylsituation beror helt på kalkylobjektet, tidshorisont och så vidare. En annan svårighet 

som kan dyka upp är att fastställa den fasta kostnaden per styck.  
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4.7.5.1 Förkalkyler 

Vid arbete med förkalkyler bör valet av fast kostnad och volym samordnas, vilket vanligen 

görs i förkalkyler enligt olika vanliga metoder. Dessa är normal fast kostnad enligt historiska 

utfall, normal fast kostnad enligt budgeterade värden eller konstaterad fast kostnad från 

föregående period. När den fasta kostnaden är fastställd uppstår nästa problemställning som 

organisationen kring kalkylmodellen måste ta hänsyn till. Det handlar om vilken volym som 

bör väljas vid beräkning av fast kostnad per styck. Det görs enklast med hjälp av en förkalkyl 

enligt liknande metoder som med de fasta kostnaderna fast med fokus på volymen. 

(Andersson 2008, s. 98-99)         

4.7.5.2 Efterkalkyler 

Vid efterkalkyler används enligt Andersson (2008, s. 103) det verkliga utfallet på den fasta 

kostnaden. Uppföljning av fasta kostnader bör dessutom ske enligt samma metod från 

eventuellt tidigare utförda förkalkyler. Fasta och rörliga kostnader åskådliggörs vidare enklast 

genom så kallade resultatdiagram. I ett resultatdiagram visas rörliga och fasta kostnader för ett 

föremål tillsammans med intäkter för att anskaffa den volym eller omsättning som är gränsen 

för att verksamheten ska gå med vinst.  

4.7.5.3 Periodkalkyler 

Periodkalkyler är enligt Andersson (2008, s. 90) en enkel form av kostnadsanalys och innebär 

att kostnaden för en viss period först fastställs och därefter fördelas på periodens volym. 

Denna metod används främst när produktionen är lika från period till period. Vid 

periodkalkyler måste kostnader kunna mätas och registreras per produkt. Detta kan göras med 

hjälp utav ett antal olika metoder av vilka divisionskalkyler och normalkalkyler är två 

frekvent använda exempel.  

4.7.5.4 Kalkylförutsättningar och datafångst 

Andersson (2008, s. 203) förtydligar att man vid arbete med kalkyler måste ha tillgång till 

korrekta data och tillförlitlig information. Det handlar i första hand om kostnadsdata men 

möjligheten att fånga den sortens data och upplysningar skiljer sig beroende på företagets 

verksamhet och organisation. En viktig skillnad som någorlunda tidigt kan göras är den 

mellan företag som framställer serie- eller styckprodukter. Serieproducenter har ofta enklare 

att bygga upp rutiner kring insamlingen av data och göra hantering och lagring av information 

korrekt. Det beror många gånger på att produktionen sker i egen fabrik vilket även blir många 

gånger förmånligare och snabbare än för styckproducenter som har större omväxling vid 

framställning av produkter. Tillvägagångssättet hos styckproducenter är följaktligen 

besvärligare att hantera på grund av deras variation av produkter.    

4.7.6 Styrning, Uppföljning och Kontroll 

Andersson (2008, s. 250) beskriver att styrning innebär en medveten påverkan för att öka 

sannolikheten att fastställda mål uppnås. En styrprocess kan exempelvis innefatta 

datainsamling, planering, uppföljning och kontroll. Styrprocessen är inte avslutad innan den 

har följts upp och kontrollerats. Uppföljning och kontroll är följaktligen två vitala 

beståndsdelar i en styrprocess. Vidare nämns att all ekonomisk styrning är framåtriktad. Det 

som redan inträffat går inte att göra något åt utan man koncentrerar sig på att lära sig av 

tidigare utfall och undvika att göra om samma misstag fler gånger. Lärandet i organisationer 

kopplas ofta ihop och illustreras med Förbättringscykeln (se figur 3) som är ett verktyg för 

förbättringsarbete.  
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Det som verkligen följs upp och kontrolleras i en styrprocess är, enligt Andersson (2008, s. 

251), de aspekter som bedömts vara betydelsefulla. Genom att ange mått och riktvärden för 

uppföljning riktas uppmärksamheten mot en viss samlingspunkt. Uppföljning i sig är dock 

inte den enda aktiviteten som skapar förbättringsmöjligheter i en styrprocess. Medarbetarnas 

arbetsinsatser ökar ofta då insikt finns om att verksamheten kommer att kontrolleras. Det kan 

exempelvis dessutom ge positiva nyttor som större sammanslutning kring fastställda mål. När 

en verksamhet fortgår under en längre tid kan en uppföljning vara en viktig funktion för att 

visa hur resursförbrukning och prestationer utvecklats samt hur dessa troligen utvecklas 

framöver. Ett viktigt syfte med uppföljning och kontroll är att det fungerar som ett lärande 

instrument i organisationer. Detta gäller då för flera olika organisationsnivåer, allt ifrån 

ledningen som kan diskutera förbättringsmöjligheter till medarbetare som operativt styr 

processer. Andersson (2008, s. 253) menar att följande punkter kan förväntas ingå i arbetet 

kring en framgångsrik uppföljning: 

 Dela upp kostnader i delposter 

 Fokusera främst på stora kostnadsposter 

 Studera samband både mellan delposter samt intäkter och kostnader 

 Analysera konsekvenser både på kort och lång sikt 

 Sök ursprunget till avvikelser 

 Utse ansvarig och engagera personalen i uppföljningsarbetet 

En uppdelning i delposter är nödvändig för att kunna bedöma hur verksamheten utvecklas. 

Om detta inte uträttas och en större totaluppföljning endast framställs kan det bidra till att 

helhetssynen på hela verksamheten påverkas. Det betyder att negativa och positiva olikheter 

kan utradera varandra. 

4.8 Miljöanpassad produktion 

Kunders krav på miljöslagkraftiga produkter i förening med företags önskan om mer 

kostnadseffektiva produkter gör att tillverkande företag numera ställs inför ett antal 

komplicerade frågeställningar enligt Axelsson m.fl. (1994, s. 2). Miljöanpassad produktion är, 

med stöd av Axelsson m.fl. (1994, s. 13), en preventiv åtgärd för att exempelvis minimera 

förbrukningen av begränsade resurser. Två angreppssätt för att uppnå miljöanpassad 

produktion och reducera sina avfall är att vid källan eliminera uppkomsten eller genom att 

tillämpa intern eller extern återanvändning. Med källan menas exempelvis processen eller 

produktutformningen. Minskning vid källan kan åstadkommas antingen genom att produkten 

förändras så att färre restprodukter uppstår eller genom kontroll av källan. Kontroll av källan 

uppnås förslagsvis med hjälp av förändring av inkommande material eller genom att förbättra 

verksamhetsutövningen. Återanvändning av resurser kan verkställas genom att restprodukter 

används eller återanvänds i samma eller annan process. Att i verksamheten ta fram en 

miljöanpassning kan innebära bland annat att öka livslängden för produkten eller att mindre 

mängder material eller mindre mängder kemikalier som kan innebära miljöstörningar 

används.  

 

För att implementera en miljöanpassad produktion bör enligt Axelsson m.fl. (1994, s. 16) ett 

antal olika åtgärder genomföras. Dessa åtgärder är planering, förberedelser och informering, 

framtagning av alternativ, analys av genomförbarheten samt den avslutande införingen. 

Förutom att miljöanpassade produkter eller processer leder till mindre miljöbelastning finns 

det även en del ekonomiska förtjänster. En optimering och bättre utnyttjande av resurser i en 

process kan exempelvis leda till minskad material- eller energiåtgång per producerad enhet. 

Förutom liknande direkta ekonomiska vinster finns även indirekta ekonomiska vinster där 

miljöanpassade produkter eller processer kan bidra till att marknadsandelarna ökar. Detta 
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eftersom fler miljömedvetna kunder tillmötesgås. Fördelarna med miljöprojekt i företag där en 

miljöanpassad produktion tillämpas är åtskilliga men många är svåra att kvantifiera och sätta 

ett värde på. 
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5 Programvara 

5.1 Aspen Tech 

Aspen Tech är ett företag som erbjuder olika verktyg för främst konstruktion, tillverkning och 

distribution. Företaget är ledande inom sitt område och deras mjukvaror används av nästan 

alla ledande företag inom process- och tillverkningsindustrin. Bland deras utbud finns 

programpaket med olika lösningar för bland annat processoptimering. Alla program som 

Aspen Tech erbjuder syftar till att stötta företagets olika verksamheter för att uppnå större 

ekonomiska framgångar. Väl utvecklade verktyg och integrerade arbetsflöden ger 

förutsättningar för optimerad operativ drift samt gör det möjligt att öka kapaciteten, förbättra 

marginalerna och öka lönsamheten. (Aspen technology 1994-2010) [Internet] 

5.2 Aspen Web.21 

Aspen Web.21 utgör en beståndsdel i programpaketet Aspen Tech och är en webbaserad 

lösning som gör det möjligt att analysera aktuell och historisk data. Programmet kan beskrivas 

som en så kallad grafisk studio där visualisering av processinformation är möjlig. Fördelen 

med Aspen Web.21 är dess säkra, webbaserade visualisering som gör det möjligt att delge 

information till många användare. En publiceringsmotor hämtar och publicera 

processinformation till webbsidor för analys och rapportering. Det främjar samarbetet mellan 

avlägsna organisatoriska avdelningar och ger stöd för visualiserande av information i realtid. 

(Aspen technology 1994-2010) [Internet] 

5.3 Programmering med strängar 

För kontroll och styrning av funktionerna i de verktyg som är möjliga att utforma i den 

grafiska studio som Aspen Web.21 erbjuder används programmering, så kallade strängar 

(Strings). Strängar används inom nästan alla programmeringsspråk och består av en ordnad 

uppsättning symboler i form av bokstäver, siffror eller andra tecken. I strängarna lagras 

värden som exempelvis kan styra olika funktioner i ett program. En sträng är uppbyggd på 

samma sätt som en lista vilket gör det möjligt att ta fram information med hjälp av strängarna. 

(Rejås 2003) [Internet] 
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6 Nulägesbeskrivning 
Nedanstående kapitel presenterar hur nuläget på Kvarnsvedens pappersbruk ser ut och 

fungerar rörande väsentliga aspekter för detta arbete. Det skapar större förståelse hos läsaren 

samt att nulägesbeskrivningen ska fungera som underlag till återstående kapitel framöver i 

rapporten.  

 

I följande kapitel och i resten av rapporten kommer fiktiva värden att användas samt att endast 

övergripande bilder och beskrivningar av ingående processer och insatsvaror hanteras. Detta 

för att säkerhetsställa att ingen vital information kommer någon utomstående till hands 

utanför det egna verksamhetsområdet.   

6.1 TMP-fabriken  

I TMP-fabriken tillverkas pappersmassa genom malning av flis från ved i raffinörer. 

Tillverkningen sker i två produktionsenheter, TMP 1 och TMP 2 och styrs så att 

massan erhåller de egenskaper som anges i tillverkningsföreskrifterna för respektive 

pappersmassa. TMP 2 är uppdelat i två produktionsavsnitt, TMP 2 News samt TMP 2 SC där 

det senare producerar massa som skickas vidare för vidareförädling i SC-fabriken (SC är en 

benämning för magasinpapper) men som dock inte ingår i detta arbete. Se flödesschemor för 

TMP 1 och TMP 2 News i Bilaga A. I TMP-fabriken på Kvarnsvedens pappersbruk 

produceras varje år omkring 750 000 ton pappersmassa. Av de tre avsnitt som finns 

producerar TMP 2 News mest pappersmassa följt av TMP 2 SC. Ca 100 ton pappersmassa 

tillverkas per timme dygn runt året om i TMP-fabriken. Flisen som används är huvudsakligen 

producerad i renseriet av granved och mellanlagras i en flislada och flissilos. En delmängd 

kan också utgöras av externflis från sågverk, vilket tas emot och lagras i en anläggning för 

externflis. Före användning basas och tvättas flisen. Flisen mals sedan till massa mellan två 

mönstrade malskivor i raffinörer under högt tryck och hög temperatur med tillsats av vatten. 

Primärraffinörerna är av två huvudtyper, vilka skiljer sig åt främst genom att endast den ena 

malskivan roterar i TMP1-raffinörerna, enkelskiveraffinörer, medan båda malskivorna roterar 

i TMP2-raffinörerna, dubbelskiveraffinörer. Även malskivorna skiljer sig på så sätt att de för 

TMP1-raffinörerna är uppdelade i en plan och en konisk malzon. Raffinörerna styrs som så att 

massan anskaffar de egenskaper som anges i förteckningen över raffinörernas riktvärden. Av 

den totala mängd pappersmassa som produceras per timme dygnet runt året om kan det 

framföras att det utfaller ungefär 30 ton singeldisk-massa (PM 10, PM 11 från TMP 1) och 68 

ton dubbeldisk-massa (PM 10, PM 11, PM 12 från TMP 2). TMP-processen är i hög grad 

automatiserad och processtyrningen sker via styrsystem som sköts av processens operatörer. 

Vidare kan tilläggas att till stöd för processtyrningen vid framställning av pappersmassa i 

TMP utförs provning av massan från olika platser i TMP-fabriken. Dessa provningar, som 

sker både manuellt men även automatiskt, ligger till grund för styrningen av processen. Syftet 

med alla dessa prover är att kunna styra massakvaliteten i hela tillverkningskedjan och 

eliminera kvalitetsbrister redan vid felkällan. Kvalitén på den pappersmassa som tillverkas i 

TMP-fabriken kan också variera beroende på vilken pappersmaskin som pappersmassan ska 

till. 

6.1.1 Beskrivning av TMP-processen 

Vedflis kommer från Renseriet till ett mellanlager och sedan vidare till basningskärlen i TMP 

där flisen värms upp till cirka nittio grader av ånga. Detta utförs för att trycka ut luften ur 

flisen och göra flisen mjukare. Det är ett förlopp som tar omkring femton minuter. Efter det 

tvättas flisen ren från sten, skruv, gevärskulor, hagel och annat i vatten, detta görs i flistvätten. 

Blandningen, som då består av 6-7 % flis, pumpas till skruvurvattnaren som skiljer flisen från 
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vattnet. Via transportskruvar matas flisen in i pluggskruven som komprimerar flisen under 

övertryck. Flisen förvärms med hjälp av 10 bars ånga i två minuter för att sedan falla ner i 

sidomataren och vidare in i raffinören. Användningen av den typen av raffinörånga är något 

man på Kvarnsvedens pappersbruk helst vill undvika då den medför stora kostnader. 

Förvärmningen skulle dock bli svår att genomföra helt utan 10 bars ångan. I raffinören frigörs 

fibrerna i vedflisen och för det behövs stora mängder energi samt vatten. I processen bildas 

också ånga som återanvänds i många andra processer i bruket. Viss återvunnen ånga går även 

tillbaka in i raffinörerna. För varje ton massa som produceras får man ungefär 1,5 ton ånga 

som en ”biprodukt”, ångan används vidare bland annat för att torka pappret i 

pappersmaskinerna på bruket. 

 

Från raffinörerna blåses pappersmassan, som då har en koncentration på 35-40 %, till 

fiberacceleratorer där massan separeras från ånga och spädes ut till omkring 8 %. För att skilja 

fibrerna från ånga blåses sedan fibrerna under tryck upp till en cyklon. Ångan går till en 

ångomformare (värmeväxlare) för att göra ånga av matarvatten. Fibermassan matas ur 

cyklonen av en pluggskruv och späds ut så att den består av 3,5 % fiber och 96,5 % vatten, 

därefter går massan vidare till ett latencykar. I latencykaret rörs massan om i ungefär tjugo 

minuter vid en temperatur av åttio grader så att fibrerna ska sträcka ut sig efter raffineringen. 

Singeldisk-massan bleks i blektornen och är nu färdig för användning. Därpå silas massan, 

föroreningar tas bort och den urvattnas med hjälp av skivfilter från 0,5 % till 8-9 % fiber. De 

fibrer som blivit avskilda kallas rejektmassa och dessa får gå igenom rejekthanteringen. 

Pappersmassa som sedan anses bra nog går vidare i flödet medan pappersmassan som 

fortfarande inte är tillräckligt bra går igenom rejekthanteringsomloppet en gång till. Den 

massan som är tillräckligt bra och som antingen kommit från sileriet eller från 

rejekthanteringen forslas vidare till ett skivfilter. Det sista steget i processen med dubbeldisk-

massan är blekning. Vid blekning används insatsvaran ditionit som ger pappersmassan dess 

ljusa färg. I TMP-fabriken används olika blektorn för att blanda ditioniten tillsammans med 

pappersmassan. För de olika processerna på TMP, exempelvis TMP 1 och TMP 2 News, 

används olika blektorn för blekning samt att det finns lagringstorn för pappersmassan. Den 

blekta massan späds till 10 % fiber och vattnet pressas sedan ut i valspressar. Massan späds 

senare igen med vatten till 10 % innan den lagras i lagringstornen för vidare transport till 

antingen PM 10 eller PM 11. 

6.2 PM 11 

Från massafabrikerna pumpas pappersmassan till doseringskaren på pappersmaskin 11, som 

kort kallas PM 11, se flödesschema i Bilaga A. Doseringskar avser de blek- och lagringstorn 

som används för pappersmassan. Efter doseringskaren pumpas pappersmassan till 

blandningskar K714 och där tillkommer även utskottsmassa (massa som redan gått igenom 

pappersmaskin 10 eller 11 men som behöver omarbetas, det vill säga pappersmassa som 

uppkommit vid maskinavbrott, kasserat papper, och dylikt). Efter blandningskar K714 

pumpas pappersmassan till maskinkar K716 och sedan vidare till inloppslådan på 

pappersmaskinen. Genom processen på PM 11 då pappersmassan är på väg in i 

pappersmaskinen tillsätts en rad olika tillsatsämnen för att reglera papprets egenskaper. Från 

inloppslådan strömmar pappersmassan på viraduken i virapartiet där vattnet pressas ut från 

pappersmassan. Efter virapartiet är torrhalten på pappersmassan cirka 16-17 %. Från 

virapartiet går den blivande pappersbanan in i presspartiet där vattnet pressas ut och efter 

presspartiet är torrhalten ca 46-47 %. Efter presspartiet går pappersbanan in i torkpartiet där 

den resterande vattenmängden torkas ut så att pappersbanan erhåller en kundanpassad slutfukt 

på cirka 8-10%. När pappersbanan passerat torkpartiet går den senare över till pope-cylindern 

där den rullas upp. PM 11 på Kvarnsvedens pappersbruk har även två stycken rullmaskiner 
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där pappersrullarna fördelas i kundanpassade storlekar. Med hjälp ett datorbaserat styrsystem 

och kontinuerlig mätning av olika pappersegenskaper styrs papperskvaliteten. På PM 11 

tillverkas tidningspapper och förbättrat tidningspapper. Skillnaden mellan dessa två produkter 

är att förbättrat tidningspapper har en högre kvalité och används ofta i bilagor till tidningar, 

exempelvis veckomagasin. Standard tidningspapper används till dagstidningar och har lägre 

ljushet än det förbättrade tidningspappret.  

6.3 Insatsvaror 

Vid all tillverkning av papper krävs tillsatser av olika former för att forma slutproduktens 

egenskaper efter vad kunden efterfrågar. På Stora Enso i Kvarnsveden tillförs insatsvaror på 

detta sätt för att bland annat ge pappret högre ljushet, bleka pappersmassan eller förbättra 

papprets ytstyrka. Insatsvaror som brukas på pappersbruket i Kvarnsveden tillförs i vad man 

kan kalla för två olika steg. Det första steget är i pappersmassafabriken, TMP, där 

pappersmassan som senare ska till pappersmaskinen får förbättrade egenskaper. När 

pappersmassan är färdigbehandlad i det första steget skickas den till berörd pappersmaskin där 

ytterligare egenskaper formas. I Bilaga A presenteras de flöden som studerats under arbetets 

gång samt de insatsvaror som tillförs i processen och som varit intressanta för arbetet. 

 

Alla insatsvaror som förekommer i produktionen på pappersbruket i Kvarnsveden är kopplade 

till så kallade taggar, ett slags id-nummer. En insatsvara kan ha flera taggar kopplade till sig 

som producerar olika slags information om varan. Informationen kan exempelvis tala om hur 

stort varans förbrukningstal är eller ange i vid vilka tidpunkter och i vilka processteg varan 

tillsätts. Tabell 1 är en förteckning över de insatsvaror som kartlagts under arbetets gång och 

beskriver insatsvarornas funktion och beteckning. 

 

Tabell 1. Insatsvaror vid papperstillverkning på Stora Enso Kvarnsveden 

Beteckning tillsats Funktion i massaprocessen 

EDTA 

(Ethylenediaminetetraacetic 

acid eller 

Etylendiamintetraättiksyra) 

Kallas komplexbildare, binder metaller i pappersmassan 

OBA (Optical Brightening 

Agent eller Optiskt 

vitmedel) 

Reglerar ljusheten på pappersmassan, ökar ljusheten snabbt  

Stärkelse Ger bättre ytstyrka för pappret och binder samtidigt partiklar, 

fungerar som ett bindemedel och bidrar till bland annat mindre 

damm 

Lut (NaOH, 

Natriumhydroxid) 

Påverkar pappersmassans pH-värde 

Lera Gör att arket finare, tätare och vitare och används till finare 

kvalitéer  

Fixeringsmedel Håller kvar partiklar i mäldprocessen så inget försvinner  

Retentionsmedel Är en polymer, binder finmaterial i pappersmassan som då hålls 

kvar under processer i pappersmaskin 

Ditionit Bleker pappersmassan 
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Bentonit Hjälper till att binda partiklar i pappersmassan så dessa inte går 

förlorade 

Skumdämpare Minskar skumbildning i processen  

Sulfat En kemisk massa som köps in till pappersbruket, gör pappret 

starkare 

Energi Tillsätts i raffinörer på TMP 

Färg Finns i tre olika varianter plus en reserv, den gulaktiga 

pappersmassan färgas med hjälp av färgen  

 

6.4 Uppföljning av kostnader 

I dagsläget sker ingen kontinuerlig uppföljning on-line, i realtid, av den ekonomiska 

utvecklingen på Kvarnsvedens pappersbruk. Den uppföljning som förekommer utförs 

månads- eller kvartalsvis beroende på vad som avses och utförs av respektive avdelning. 

Månadsvis administreras uppföljningar av förbrukningen hos kemikalier och pappersmassa 

för olika avdelningar på företaget. Kvartalsvis utförs uppföljningar genom produktkalkyler 

som ofta baseras på erfarenheter, schabloner eller kvoter. Denna typ av uppföljning är ofta 

inget fullständigt faktum eftersom det kan grundas på erfarenheter och uppskattningar. 

Uppföljningen som sker kvartalsvis är utifrån en rad månadsrapporter där olika nycklar 

fördelar kostnaderna från inköp till maskinerna på pappersbruket. Olika fasta kostnader som 

finns för verksamheten på Kvarnsvedens pappersbruk följs upp med hjälp av ett verktyg som 

kallas KUS, Kostnadsuppföljningssystem. 
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7 Nulägesanalys 
I följande kapitel kommer nuläget på Kvarnsvedens pappersbruk att analyseras med 

utgångspunkt från den sammanfattade litteraturen i den teoretiska bakgrunden.  

Analyskapitlet har för avsikt att utvärdera arbetets framtagna information om nuläget samt 

sammanlänka detta med tänkbara förbättringsmöjligheter och tillhörande åtgärder.  

7.1 Insatsvaror 

Vissa av insatsvarorna, som exempelvis ditionit som bleker pappersmassan, skall helst 

tillföras pappersmassan innan den skickas till pappersmaskinen för vidare bearbetning. Detta 

för att den pappersmassa som skickas till pappersmaskinerna, till exempel PM 11, på Stora 

Enso Kvarnsveden bör helst vara så färdig som möjligt för att kunna tillföras direkt in i 

pappersmaskinen. Detta dessutom för att bland annat minska irritationen för operatörerna som 

arbetar nära de svavelgaser som avskiljs vid blekning av pappersmassan. Vid tillsättning av 

ditionit i TMP-fabriken har operatörerna inget arbete i närheten av ditioniten vilket gör att de 

inte påverkas på samma sätt som operatörer vid pappersmaskinen.   

7.2 Samarbete och samverkan mellan TMP och PM 11 

För att arbetet mellan TMP och PM 11 ska fungera så tillfredställande som möjligt skulle det 

möjligen behövas ett kommunikationsverktyg för att standardisera förekommande 

kommunikations- och flödesvägar. Vägar som blir allt viktigare att hantera på ett bra sätt 

eftersom det operatörsverktyg som detta arbete tagit fram berör flera processer på företaget. 

Att standardisera kommunikations- och flödesvägar skapar tydliga rutiner och instruktioner 

för arbetet kring processer. Som beskrivs i avsnitt 4.4 Kommunikation ger tydliga 

kommunikationskanaler även större motivation till anställda som arbetar nära existerande 

processer att enklare kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet. Dessa erfarenheter och 

kunskaper som operatörer och andra medarbetare innehar kan vara viktigt för att 

vidareutveckla det operatörsverktyg som detta arbete har som syfte att framställa. Ett sätt att 

få fler involverade i framåtskridandet av verktyget skulle exempelvis kunna vara ett 

överordnat samarbets- eller samverkansorgan, exempelvis som en arbetsgrupp. Detta organ 

skulle då verka för en förbättrad samverkan mellan samtliga processer på Kvarnsvedens 

pappersbruk där anställda från olika nivåer får bidra med sin kunskap och erfarenhet för 

utveckling av det arbetssätt, de rutiner och liknande som kan förändras vid implementering av 

operatörsverktyget. Detta kommer från begreppet offensiv kvalitetsutveckling (se avsnitt 4.2) 

som behandlades i teorikapitlet. Ett annat sätt som möjligtvis vore ännu mer effektivt kan vara 

en journal i datasystemet där operatörer antecknar arbetets fortgång samt andra erfarenheter 

från systemet. Denna journal kan senare finnas med på skiftmöten eller liknande som ett 

hjälpmedel för vidareutveckling av den visuella presentationen.   

7.3 Uppföljning av rörliga kostnader för insatsvaror 

På Kvarnsvedens pappersbruk vill man, som tidigare beskrivits, vidta åtgärder för bättre 

åskådliggörande av de rörliga kostnaderna för insatsvarorna som tillsätts i processer. I 

dagsläget när en liknande direkt återkoppling av de rörliga kostnaderna saknas genomförs inte 

uppföljning av dessa rörliga kostnader på ett sätt som gynnar styrningen av processer. En 

bättre lösning vore att ha en kontinuerlig presentation on-line där uppföljning av 

insatsvarornas kostnader kan uppfattas direkt. I dagsläget har man god koll på dosering av 

insatsvaror samt vilka som medför stora utgifter men kan inte sammankoppla det till de 

kostnader som förbrukningen innebär. Genom att göra alla på företaget mer medvetna om de 

kostnader som förbrukning av insatsvarorna förorsakar kan man öka möjligheterna till att 
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reducera dessa. Med ett verktyg för åskådliggörande av dessa rörliga kostnader kan kontrollen 

samt styrningen utföras mer effektivt. Genom att sätta in alla rörliga kostnader i sitt 

sammanhang samt använda diagram eller liknande till presentationen skulle åskådligheten 

göras lättmanövrerad. 

 

Tydligare presentationer (se 4.6 Visuella presentationer) som åskådliggör de rörliga 

kostnaderna skulle ge ett bra hjälpmedel för styrning och uppföljning. Syftet med hjälpmedlet 

skulle då vara att skapa en mer tydligare granskning och analysering av rörliga kostnader för 

insatsvarorna. Ett hjälpmedel som i så fall skulle kunna ha en närstående förbindelse till de 

visuella presentationer som arbetet producerat för TMP och PM 11. I nuläget finns det på 

företaget redan ett liknande verktyg som heter KUS, Kostnadsuppföljningssystem, som 

utnyttjas för uppföljning av fasta kostnader på pappersbruket. Kostnadsuppföljningssystemet 

kan möjligen även vara bra för kontroll och uppföljning av de rörliga kostnader som kommer 

att åskådliggöras i det operatörsverktyg som detta arbete ämnar framställa. 
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8 Resultat 
Arbetet har, i enlighet med syftet, resulterat i ett operatörsverktyg för åskådliggörande av 

processens rörliga kostnader. Operatörsverktyget har utformats i Aspen Web.21 och bygger på 

den information och research som samlats in under arbetet fortlöpande. De processflöden (se 

Bilaga A) som togs fram vid kartläggningen av berörda processer har använts som stöd vid 

utformandet av operatörsverktyget. En del förenklingar har gjorts för ändamålet samtidigt som 

en nära verklighetsförankring bibehållits för bästa tydlighet. De funktioner som den grafiska 

studion Aspen Web.21 erbjuder har använts skickligt på ett sådant sätt att verktyget blir lätt att 

använda samt överskådligt och tydligt. Användaren skall snabbt och enkelt kunna söka 

information med hjälp av verktyget och bläddra sig igenom dess olika vyer. Tanken med 

verktygets huvudvy är att den skall fungera som naturlig visningsbild i de lägen då bevakning 

sker mindre aktivt, på distans. Den skall, utan ständig bevakning, göra användaren 

uppmärksam på eventuella förändringar i processen och dess rörliga kostnader. Då 

användaren slänger ett öga på verktyget och dess huvudvyn skall processens aktuella 

kostnadsstatus enkelt kunna avläsas. 

 

Verktyget består i grova drag av en huvudvy varifrån användaren kan ta sig vidare till tre 

processvyer som visar förenklade processflöden. Dessutom finns ytterligare ett trettiotal som 

ger information om varje enskild insatsvara som studerats. Alla kostnader åskådliggörs med 

hjälp av linjediagram vars grafer ger kontinuerlig information om aktuell kostnadsstatus för 

exempelvis den totala produktionskostnaden eller kostnaden för förbrukningen av en enskild 

insatsvara. Med hjälp av verktyget kan användaren således söka reda på information om de 

rörliga kostnader som är förknippade med processen. Huvudvyn skall snabbt ge en överblick 

om aktuella förhållanden gällande den totala rörliga kostnaden. Den skall även ge en 

ungefärlig status för hur de enskilda, rörliga kostnaderna förhåller sig i processen. 

Gränsvärden har bestämts för att skilja ideala förhållanden från kritiska förhållanden vilket 

gör att verktyget kan ange en kostnadsstatus som påvisar huruvida kostnaderna är ideala eller 

kritiska. När kostnaderna stiger uppmanar verktyget till åtgärdande insatser för att 

förbrukningen skall regleras innan kostnaderna blir kritiska. Dessutom kan användaren med 

hjälp av verktyget se vart i processen de eventuellt kritiska kostnaderna uppstått. På så sätt 

kan en snabb felsökning göras. I Bilaga C finns utdrag som visar huvudvyn, de tre 

processflödena samt ett exempel för hur kostnaden för varje separat insatsvara åskådliggörs. 

 

Den del av produktionen som studerats delas naturligt in i de separata processflödena TMP 1, 

TMP 2 News och PM 11. Samma indelning har även gjorts i verktyget för att skilja varje 

produktionsavsnitt åt vid beräkning av de rörliga kostnaderna. De totala rörliga kostnaderna 

åskådliggörs i verktygets huvudvy men det går även att se de separata produktionsavsnittens 

kostnader. Även om verktyget syftar till att förena de olika produktionsavsnitten och visa de 

gemensamma kostnaderna för framställning av slutprodukt ut på tambour (upprullning av 

papper) är det viktigt att också visa kostnaderna separat. Detta för att ge operatörerna 

möjlighet att snabbt relatera kostnaderna till den egna produktionen som denne har möjlighet 

att påverka. Om verktyget enbart skulle presentera de totala rörliga kostnaderna skulle det 

förmodligen innebära större svårigheter för operatörerna att relatera kostnaderna till det egna 

produktionsavsnittet vilket i sin tur skulle leda till sämre utnyttjande av verktyget. För att 

ytterligare tydliggöra och främja användandet åskådliggörs kostnaderna för TMP 1 och TMP 

2 News i kronor per ton massa medan kostnaderna för PM 11 åskådliggörs i kronor per ton 

papper. Valet faller sig naturligt då TMP producerar massa och pappersmaskinen producerar 

papper. Det är också så operatörerna är vana att få annan information presenterad, i relation 

till den massenhet som förknippas med produktionen.   
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Som tidigare beskrivits finns processens alla insatsvaror klassificerad med hjälp av taggning. 

Varje insatsvara har således en egen tag som identifierar varan. Denna klassificering gör det 

möjligt att hämta information om processen och de olika insatsvarorna. De rörliga 

kostnaderna som operatörsverktyget åskådliggör är beräknade på åtgångstal för respektive 

insatsvara per ton massa eller färdigt papper (se Åtgångstal 3.1.9). Beräkningar med hjälp av 

processdata från befintliga taggar har gjorts för att få fram rätt åtgångstal och 

mängdkostnader. Nedan följer ett exempel på hur beräkningarna utförts med hjälp av 

information från olika taggar. I förevisad beräkning (Beräkning 1) har konstanta, fiktiva 

värden använts för att påvisa principen för beräkningsmetoden, men i verktyget är alla värden 

dynamiska och förändras beroende på den input som taggarna producerar.  

 

 

 

Givet: 

 Ditionitflödet: 0,1 l/s 

 Koncentration = 50 g/l 

 
   Förbrukningen av ditionit = 0,1 * 50 = 5 g/s = 18 kg/h 

 

 Massaflödet: 50 l/s   

Massakoncentration (%): 80 g/l   

 

  Förbrukningen av massa = 50 * 80 = 4000 g/s = 14,4 ton/h 

 

Åtgångstalet för ditionit = 

 

4,14

18
= 1,25 kg/ton  

 

Det aktuella à-priset för ditionit per kg ger mängdkostnaden för förbrukad ditionit:  

 

Antag att à-priset för ditionit = 100 sek/kg 

 

   Mängdkostnaden för ditionit = 100 * 1,25 = 125 sek/ton massa 

 

 

 

Beräkning 1. Beräkningsexempel för åtgångstal (Egen illustration) 

 

De olika papperskvalitéerna styr förbrukningen av insatsvaror. Beroende på vilken slags 

papperskvalitet som skall produceras av den massa som framställs på TMP tillsätts olika 

mängder insatsvaror. Ditionit som används för att bleka massan för ljusare papperskvalitet 

tillsätts i tre olika steg under massaframställningen vilket också åskådliggörs i 

operatörsverktyget. Vid beräkning av kostnaden för ditionitförbrukningen slås de tre 

förbrukningstalen samman till ett totalt förbrukningstal med en totalkostnad. Detta för att 

undvika en eventuellt missvisande kostnadsstatus. Det är den totala ditionitförbrukningen som 

är intressant eftersom att de tre olika stegen ofta kompenserar varandra. Om stora mängder 



Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader 

E 4001 IE 

Sara Lundewall & Gabriel Öberg Bustad  

  Page 39(61) 

ditionit tillsats i första steget tillsätts förmodligen mindre mängd ditionit i nästkommande steg 

och på så vis balanseras förbrukningen totalt sett. Statusen för ditioniten är således gemensam. 

Det vill säga att om förbrukningen av ditionit i TMP1 är ideal lyser samtliga ”ditionit-lampor” 

grönt men om förbrukningen istället är kritisk lyser alla lampor rött. 

 

Processen är inte momentan utan förknippad med tidsförskjutningar. Den massa som 

produceras på TMP bearbetas till papper på pappersmaskinen långt senare. Tidsförskjutningen 

är svår att förutse och kan variera kraftigt på grund av exempelvis stopp på pappersmaskinen 

med lång lagringstid som följd. Eftersom att framtiden inte kan förutses tar verktyget istället 

hänsyn till tidsförskjutningen genom att se till historiska data. När papperet når tambour söker 

verktyget, med hänsyn till aktuell tidsförskjutning, reda på när papperets massa framställdes i 

massafabriken och processdata från den tidpunkten kan då hämtas för korrekt 

kostnadsberäkning.     

 

Bakom de funktioner som finns inlagda i operatörsverktyget ligger programmering, eller så 

kallade strängar. Strängarna gör det möjligt att hämta de data som krävs för att verktyget skall 

fungera och ge den information som önskas. För att få fram de kostnadsuppgifter som 

verktyget producerar hämtas data från olika taggar eller filer som bidrar med olika slags 

information. Informationen behandlas och producerar output i form av kostnadsuppgifter i kr 

per ton massa, eller i kr per ton papper. För det första krävs information om vilken slags 

papperskvalitet som tillverkas, därefter hämtas förbrukningstal för varje enskild insatsvara 

med hänsyn till eventuell tidsförskjutning. Vidare krävs prisuppgifter för varje insatsvara. 

Prisuppgifterna har skrivits in i ett vanligt Excel-dokument som senare omformats till en 

textfil varifrån strängarna kan avläsa och hämta uppgifterna. Den aktuella papperskvalitén 

avgör vilka gränsvärden som skall indikera huruvida kostnadsstatusen är ideal eller kritisk. 

Olika gräsvärden gäller för olika kvalitéer. De gränsvärden som efterfrågas hämtas precis som 

prisuppgifterna från ett Excel-dokument som omformats till en textfil. All insamlad data 

behandlas sen i funktionen Calc (kalkylator) som genererar den output som efterfrågas i form 

av en tag. I Calc kan även eventuella beräkningar utföras. De outputs, så kallade taggar, som 

strängarna producerar har kopplats till operatörsverktyget. Med hjälp av taggarna hämtas 

kontinuerligt aktuell information till verktygets olika funktioner och grafer. Detta kan enkelt 

beskrivas som att verktyget omformar informationen från taggarna till ett mer hanterbart 

format. I verktyget åskådliggörs informationen på ett tydligt sätt. Hur strängarna fungerar kan 

tyckas invecklat. Användaren av operatörsverktyget behöver dock inte sätta sig in i hur 

verktyget är uppbyggt eller hur de så kallade strängarna fungerar. Men de utgör som sagt en 

förutsättning för att verktyget skall fungera. I Figur 5 illustreras enkelt hur strängarna hämtar 

information och producerar outputs. Exemplet visar hur kostnadsuppgifter för ditionit 

produceras. Bilaga B är en mer utförlig illustration av hur insamlingen och behandlingen av 

data fungerar.   
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Figur 5. Förenklad beskrivning av strängarnas funktion (Egen illustration) 

Kvalité ut tambour 

Gränsvärden 

Calc 

Förbrukning ditionit kg/t 

Pris ditionit kr/kg 

Kostnadsuppgifter för ditionit kr/t 
 

Output 

Input 
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9 Diskussion 
I produktionen på Kvarnsveden pappersbruk talar man gärna om produktionen med avseende 

på ton medan de faktiska kostnaderna som är förknippade med produktionen inte ägnas lika 

stort fokus. Med hjälp av operatörsverktyget kan dock även de kostnadsmässiga aspekterna 

uppmärksammas i större utsträckning. Tanken är att alla berörda parter, även de operativa 

medarbetarna, skall få en bättre uppfattning om vilka kostnader som är kopplade till 

produktionen samt hur de påverkas av produktionstekniska förhållanden. Verktyget skall 

tydligt, och omedelbart ge information om hur kostnaderna förhåller sig och eventuellt skiftar. 

De kostnader som går att påverka kan då, vid behov, snabbt regleras med olika åtgärdande 

insatser av de operativa medarbetarna som styr produktionen. En förändrad kostnadsstatus ger 

indikation om variationer i processen. Som beskrivs i teoriavsnittet är variationer något som 

kan ge upphov till problem och i stor grad påverka processens slutresultat. Även om 

variationer alltid är förekommande bör processen göras så stabil som möjligt. Ett 

operatörsverktyg i likhet med det som utformats ökar de potentiella möjligheterna till bättre 

kontroll av processen och dess eventuella variationer. Det ger i sin tur fördelar i form av bättre 

och jämnar kvalitet samt lägre produktionskostnader. 

 

Verktyget och dess utformning har arbetats fram med stöd av de teorier som presenterats 

tidigare i rapporten. Alla de olika infallsvinklar som de vitt spridda teorierna gav har bidragit 

till formandet av verktyget. Hänsyn har tagits till såväl psykologiska, visuella och funktionella 

aspekter vilket resulterat i ett verktyg lätt att förstå och använda. Verktyget riktar sig till en 

relativt stor målgrupp och kommer förmodligen att användas av ett större antal medarbetare. 

Av den anledningen är det viktigt att verktyget är praktiskt användbart även för den som i 

vanliga fall inte är så bekant med produktkalkyler och andra ekonomiska begrepp. Då arbetet 

med att utforma operatörsverktyget tog vid studerades redan befintliga verktyg som används 

på Kvarnsvedens pappersbruk. Verktygen fick till viss mån fungera som mall och gav en 

utgångspunkt för det nya operatörsverktygets utformande. Tanken var att det nya 

operatörsverktyget skulle få ett liknande utseende och inte skilja sig alltför mycket gällande 

utformning, färg- och formgivning. Detta för att ge en känsla av igenkännande vilket 

förhoppningsvis också gör verktyget mer användarvänligt. Som tidigare nämnts har visionen 

varit att skapa ett verktyg som är tydligt och enkelt att använda. Verktyget skall gå att direkt 

implementera i verksamheten. Poängteras bör dock att en implementering av 

operatörsverktyget inte behandlas i föreliggande arbete. Arbetet har syftat till att utforma 

verktyget men det fortsatta arbetet som en implementering innebär anförtros Kvarnsvedens 

pappersbruk. 

 

Många företag nöjer sig med de mer traditionella produktkalkylerna, ofta i form av för- och 

efterkalkyler som upprättas kanske var tredje månad eller ännu mer sällan. För att vara lönsam 

och konkurrenskraftig är det viktigt att vara uppdaterad och gärna ligga i framkant när det 

gäller den tekniska utvecklingen. Ett verktyg liknande det som utformats under föreliggande 

arbete ger kontinuerlig information om processen och dess kostnader. Det betyder i sin tur att 

förbättrande insatser omedelbart kan göras om produktionskostnaderna inte följer planen. 

Verktyget får antas vara mer eller mindre unikt och kommer med stor sannolikhet att komma 

pappersbruket till nytta samt ge konkurrensmässiga fördelar. Ett bra utfall förutsätter dock att 

verktyget tas i bruk, utvärderas och sedan eventuellt också justeras för att på bästa sätt passa 

den verksamhet där verktyget kommer att vara aktivt.  

 

Efter implementering rekommenderas en inkörningsperiod, utvärdering av verktyget och 

eventuella revideringar enligt följande; Precis som många andra produkter behöver 
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operatörsverktyget en så kallad inkörningsperiod. Därför skall verktyget testas i produktionen, 

dess rätta miljö. En utvärdering kommer förmodligen att påvisa ett behov av justeringar för att 

verktyget skall fungera på bästa sätt för dess syfte. Verktyget har utformats på ett sådant sätt 

att förändringar är möjliga att göra utan större ansträngning, allt för att passa de 

produktionstekniska omständigheter som råder där verktyget skall användas. Förmodligen 

kommer verktyget att kräva kontinuerliga revideringar, främst på grund av att faktiska värden 

förändras. Exempelvis måste kostnadsuppgifterna ändras med hänsyn till aktuella 

inköpspriser. Dessutom är alla processer föränderliga. En eventuell processoptimering kan 

leda till att kostnaderna minskar och de kostnadsförhållanden som nu, vid verktygets 

utformande, anses ideala kan i framtiden anses vara mindre kostnadseffektiva. För att 

vidmakthålla verktygets aktualitet och pålitlighet bör en plan för revidering upprättas. 

Revideringen kan antingen utföras i enlighet med en bestämd tidsplan eller också initieras av 

förändrade faktorer eller situationer i produktionen.      

 

Företag vill utnyttja sina resurser på ett sådant sätt att man med minsta möjliga ansträngning 

framställer de bästa möjliga produkterna. Genom att utnyttja sina resurser bäst möjligt kan 

Kvarnsvedens pappersbruk skapa möjligheter för effektivisering av förbrukningen av 

insatsvaror i företagets processer. Med en god kommunikation och tydliga hjälpmedel för 

kostnadsuppföljning för dessa insatsvaror uppstår förhållanden där miljön påverkas i positiv 

bemärkelse. Detta i det avseendet att om nyttjandet av insatsvaror möjligen kan reduceras, 

struktureras eller fördelas lämpligare till följd av tydligare kostnadsuppföljning åstadkoms en 

resurseffektivare produktion. Detta är något som både kunden och producenten, Kvarnsvedens 

pappersbruk, tjänar på i ett längre tidsperspektiv. Vi upplever att det finns ett genomgående 

och medvetet miljötänk på Kvarnsvedens pappersbruk. Många delar av verksamheten visar 

prov på hur man på ett kreativt sätt tar tillvara på resurser som annars skulle gå till spillo. I 

brukets pannhus produceras ånga i syfte att främst försörja pappersmaskinernas produktion. 

Eventuell överproduktion som inte kommer pappersbruket till gagn säljs vidare till stadsnätet 

för uppvärmning av fastigheter. Pappersbruket har således inlett ett samarbete med Borlänge 

Energi för att slippa slösa värdefulla resurser. På så sätt kommer ångan till användning på 

annat håll. Lösningen är en så kallad ”win-win situation” som gagnar både Kvarnsvedens 

pappersbruk och Borlänge Energi. Ytterligare ett exempel på brukets miljötänk är hanteringen 

av så kallat utskott, bortfall av produktion. Utskottet tas om hand och bearbetas åter till massa 

för att sedan bli papper på nytt. Inget går till spillo. Ett tredje exempel på resurseffektiv 

produktion, återanvändning, är den ånga som återvinns från raffinörerna i TMP-fabriken. Den 

ångan kan utnyttjas vidare i samma eller i andra processer. Eftersom att pappersbruket redan i 

nuläget arbetar miljömedvetet vill vi belysa operatörsverktygets bidrag till de miljömässiga 

aspekterna. Det är egentligen inget som berör arbetets syfte men faktum är att reducerade 

kostnader och begränsad åtgång genom optimeringar av resurser inte bara 

kostnadseffektiviserar produktionen. Det ger även fördelar i form av smartare användning av 

våra gemensamma naturresurser vilket kanske också kan vara ytterligare en drivkraft i arbetet 

på pappersbruket. 
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10 Slutsats 
Det operatörsverktyg som utformats kan nu testas. Eftersom föreliggande arbete inte 

innefattar implementering av operatörsverktyget blir det nu upp till företaget att göra en 

utvärdering. Det visuella verktyget skall fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att optimera 

arbetet och processen. Det direkta åskådliggörandet av hur de rörliga kostnaderna förhåller sig 

gör det möjligt att tydligt se vad som sker i varje stund och hur det påverkar resultatet vilket 

bidrar till ett antal fördelar. Dessa fördelar är: 

 

 De operativa prestationerna kan omedelbart kopplas till företagets resultat.  

 Det snabba synliggörandet av såväl resultat, variationer och eventuella problem ger 

relevant information som öppnar upp för en mer omedelbar, faktabaserad 

beslutsstrategi. Den information som verktyget produceras ger ett beslutsunderlag 

som kan användas för att etablera kontinuerliga förbättringar som baseras på fakta. 

Beslut bör alltid baseras på fakta.  

 Verktyget synliggör en koppling mellan olika avdelningar och hur de gemensamt 

bidrar till verksamhetens produktivitet. Det kan i sin tur medverka till bättre 

samarbete över gränserna och samtidigt motverka så kallade subkulturer och 

avdelningsegoism vilket är positivt för verksamhetens överordnade målsättning och 

måluppfyllelse.  

 Det omfattande informationsflödet som utan avbrott förmedlas genom verktyget 

innebär också att information aldrig behöver gå förlorad. Det innebär i sin tur att 

styrningen blir mer direkt, kraftfull och rättvisande. 

 Ytterligare en fördel är att verktyget också identifierar verksamhetens värdeskapande 

processer. Stort fokus bör alltid ägnas de värdeskapande processerna eftersom att de 

utgör kärnan och är en förutsättning för företaget existerande. 
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11 Rekommendationer för framtida arbete 
Detta arbete har åskådliggjort att arbetet och verksamheten i och kring granskade processer på 

Kvarnsvedens pappersbruk är en aning komplext. Kvarnsvedens pappersbruk rekommenderas 

att ta resultaten och slutsatserna i denna rapport i beaktande vid framtida frågeställningar om 

förbättringar av granskade processer. Förutom att ge svar på många oklara frågor om 

redovisningar av rörliga kostnader kring insatsvaror i verksamheten på Kvarnsvedens 

pappersbruk har även arbetet väckt nya frågeställningar som kan behöva få svar eller justeras. 

Det är betydelsefullt att ytterligare granskning utförs samt att arbete runt vissa aspekter 

genomförs för en förbättrad hantering av rörliga kostnader och dess omfattning på företaget. 

Betydelsefulla aspekter som detta arbete rekommenderar Kvarnsvedens pappersbruk att 

granska samt analysera ytterligare och som på något sätt även berör operatörsverktyget som 

arbetet framtagit är: 

 

 Kvarnsvedens pappersbruk bör se över möjligheten att utnyttja syftet med 

operatörsverktyget som detta arbete har tagit fram för fler processer och 

pappersmaskiner inom den egna organisationen. Detta för att framöver få samtliga 

processflöden standardiserade och redovisade på liknande sätt. Följaktligen på så sätt 

bidra till tydligare och mer strukturerad styrning och kontroll av rörliga kostnader för 

insatsvaror som hänger samman med respektive processflöde på pappersbruket.  

 Vidare skulle Kvarnsvedens pappersbruk kunna utvärdera det operatörsverktyg som 

tagits fram med syfte att skapa möjligheter för utveckling av standardiserade sätt för 

uppföljning av rörliga kostnader. Rörliga kostnader som är förknippat med insatsvaror 

men även totalkostnader som behandlas i operatörsverktyget. Det skulle ge uttryckliga 

riktlinjer för hur uppföljningen bör ske samt ge bättre mått för jämförelser mellan de 

olika processflödena på företaget. Detta skulle exempelvis kunna vara att ha god 

uppsikt över papperskvaliteten och att denna följer informationen som visas i 

operatörsverktyget. 

 Som tidigare analyserats skulle möjligtvis ett gemensamt samarbets- eller 

samverkansorgan, exempelvis som en arbetsgrupp, kunna bidra till att få fler 

medarbetare involverade. Detta till exempel vid en implementering av 

operatörsverktyget på fler produktionslinjer. I detta organ skulle anställda få möjlighet 

att bidra med sin kunskap och erfarenhet från arbetet med operatörsverktyget. Om en 

arbetsgrupp skulle bli för tidskrävande kan möjligtvis en loggbok i datasystemet vara 

tillräckligt. Vid möjligt införande av liknande operatörsverktyg i fler processer på 

Kvarnsvedens pappersbruk skulle sådan information vara väsentlig och bidra till att 

tidigare brister undviks. Verksamheter som skapar mer förutsättningar för delaktighet i 

arbetet i form av exempelvis mer befogenheter till anställda uppnår också ofta högre 

kvalité i sitt arbete. 

 I dagsläget är de flesta arbetssteg och moment på Kvarnsvedens pappersbruk reglerade 

med hjälp av olika arbetsinstruktioner. För att klargöra arbetet i och kring det nya 

operatörsverktyg, som tidigare inte funnits och använts på företaget, bör man 

möjligtvis på Kvarnsvedens pappersbruk eventuellt även skriva nya arbetsinstruktioner 

och rutiner. Dessa rutiner och arbetsinstruktioner skulle då fungera som ett 

förtydligande för hur arbetet i och kring operatörsverktyget ska fungera för de olika 

avdelningar eller medarbetare som påverkas av införandet av verktyget. 

Arbetsinstruktioner och rutiner som senare då dessutom förs in i det interna intranätet 

tillsammans med samtliga resterande arbetsinstruktionerna som sedan tidigare används 

på företaget. 



Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader 

E 4001 IE 

Sara Lundewall & Gabriel Öberg Bustad  

  Page 45(61) 

 Det är inte ovanligt att användarperspektivet glöms bort vid utformningen av produkter 

i likhet med det operatörsverktyg som framtagits. I föreliggande arbetet har stort fokus 

dock riktas mot användarperspektivet. Operatörsverktyget har utformats för att vara 

användarvänligt. Nu återstår för Kvarnsvedens pappersbruk att implementera 

operatörsverktyget i det dagliga arbetet. En önskan från företaget är att rikta mer fokus 

på kostnaderna i kronor istället för produktionen av papper i ton. Detta är ett tankesätt 

som nu måste överföras på verksamhetens alla medarbetare genom att tillämpa ett 

användarperspektiv.  

 

Vi hoppas att detta arbetes resultat och slutsatser kan fungera som en startpunkt för 

framtida utveckling av förbättrad styrning, kontroll och uppföljning av rörliga kostnader 

på Kvarnsvedens pappersbruk. Förhoppningen är också att detta arbete fördjupat 

förståelsen och strukturerat upp oklara problembilder av möjliga upplevda svårigheter. 

Detta kapitel handlade följaktligen om att ge förslag på vad och på vilket sätt 

Kvarnsvedens pappersbruk skulle kunna arbeta med för fortsatt framtida utveckling av 

aktiviteter i och kring processer i verksamheten. 
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Elenergi 

Färskånga 10 Bar 

 

Bilaga A. Flödesschema TMP 1, TMP 2 News och PM 11

Ved 

Renseri 

Sliperi 

Externt flislager 
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Flistvätt 

Förvärmning 

Externt sågverksflis 

Flislager 1 

Flislager 2 

Raffinörer 

Rejekthantering 

Urvattning ≈ 30 % 

fiber 

 

Massakar K 576 (MC 8-9 %) 

Blektorn K 825  

Skivfilter Sileri 

LC - 99 % vatten & 1% 

fiber 

 

 

 

 

HC 

LC 
R3 

R4 

R5 

R7 

R6 

R2 R1 

Fibrer som blivit avskiljda 

Rejektsileri 

Rejektraffinörer 

Lagringstorn 

K 579 (MC 8-9 

%) 

Latencykar 

Latencykar 

Latencykar 

Basning 

 

Lagringstorn K 518 

PM 10 PM 11 

Ditionit 

START 

Elenergi 

 

Separator 

(ånga och 

fibver) 

Separator 

 

Separator 

 
Elenergi  

Färskånga 10 Bar 

Ditionit 

 

Raffinörånga till återvinning 

ca 40 % 

 

 

TMP 1  
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Elenergi 

Färskånga 10 bar 

 

Ved 

Renseri 

Sliperi 

Externt flislager 

Flis 

 

Flistvätt 

Förvärmning 

Externt sågverksflis 

Flislager 1 

Flislager 2 

Raffinörer 

Rejekthantering 

Urvattning ≈ 30 % 

fiber 

 

Lagringstorn K 700 

Lagringstorn K 577  

MC 8-9% 

Sileri 

LC - 99 % vatten & 1% 

fiber 

 

 

 

 

R13 

R14 

R15 

R12 R11 

Fibrer som blivit avskiljda 

Rejektsileri 

Rejektraffinörer 

PM 11 

Raffinörånga till återvinning ca 

40 % 

 

Ditionit 

Virvelrening 

 

Basning 

 

Latencykar 

Latencykar 

Latencykar 
Elenergi 

Färskånga 10 Bar 

Massakar K 102 

 

Skivfilter 

 

Blektorn K 825 

PM 10 

(Rejekthanteringen är gemensam för TMP 2 News och TMP 2 SC) 

 

START 

Ditionit 

EDTA 

Separator 

(ånga och 

fibver) 

Separator 

 

Separator 

 

Separator 

(ånga och 

fibver) 

Separator 

(ånga och 

fibver) 

Raffinörånga till 

återvinning 

 

TMP 2 News  
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Lagringstorn K 705 

Massatorn K 711  

Mekanisk massa 

Viragrop K 719 

Blandningskar K 714 

Maskinkar K 716 

Blektorn K 707 

TMP 1 TMP 2 News 

Maskinsil 

Inloppslåda 

Blandningspump 1 

Deculator (rening & avluftning) 

Sulfat (kemisk massa) 

Lagringstorn K 579  

PM10 & PM11 
Lagringstorn K 700 

Utskott 

(hantering är gemensam 

för PM10 & PM 11) 

 

 

Lagringstorn K 712 

Blandningspump 2 

EDTA  

Fixeringsmedel  

 

Ditionit  

Stärkelse 

Lera 

Lut  

Färg 1 

Färg 2 

Färg 3 

Färg 4 (reserv) 

Retentionsmedel 

OBA  

Bentonit 

 

 

SLUT 

Skumdämpare 

 

 

PM 11  
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Bilaga B. Insamling och bearbetning av data 
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Bilaga C. Bilder på operatörsverktyg 
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Exempel på hur sidorna för respektive insatsvara ser ut. 


