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Abstract 

Today's global market means that raw materials are sought and bought from all over the 

world. This creates an higher demand for a well-functioning supply chain. In our thesis we 

have studied a large paper mill in northen Sweden which experiences issues with flow of 

raw material. Our aim has hence been to examine which aspects affect the flow of raw 

materials to the mill, and how these can be adressed using an IT-system. The question we 

sought to answer was; What factors are important to consider and how do these affect the 

ability of an IT-system which will support the flow of raw material at the paper mill? We 

have found that the problems are strongly connected to the low amount of information 

sharing between the mill and the suppliers. We have come to the conclusion that the paper 

mill and the suppliers could benefit from boundary-spanning, and that a so-called 

awareness display which indicates current capacity would support that.  
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1 Introduktion 

1.1 Problemområde 

Skogsindustrin i Sverige har under en lång tid varit en viktig faktor för landets utveckling. 

Från husbehovet i form av ved och byggnadsvirke till 1600-talets start av kommersiell 

verksamhet i större skala genom kol- och tjärframställning. I början på 1900-talet 

expanderade massa- och pappersindustrin på allvar, och har lett fram till den industri vi har 

idag. (Skogsstyrelsen) Den snabba utvecklingen av svensk skogsindustri har medfört en brist 

på råvara. Denna brist har inneburit att en stor del av råvaran importeras. Transporterna blir 

längre vilket medför en försvårad situation för fabriken att uppskatta när en order inkommer. 

En order som kommer från kontinenten är dessutom omfattande vilket leder till att den är en 

enorm belastning under en tidsperiod. Detta ställer högre krav och innebär en större 

utmaning på en väl fungerande logistik för råvaruhantering. 

Denna uppsats föregås av en studie som undersöker råvaruflöde på ett pappersbruk. 

Personal på detta pappersbruk upplever idag flertalet problem. De menar på att 

råvaruinflödet är ojämnt, svårt att förutspå, samt den information som finns gällande 

råvaruflödet är minst sagt bristfällig. Detta har inneburit svårigheter i resursplaneringen, 

dålig arbetsmiljö och ekonomiska förluster. Detta vill de råda bot på genom att skapa ett 

bättre råvaru- och informationsflöde mellan pappersmassabruket och dess 

samarbetspartners. Ledningen på pappersmassabruket vill undersöka möjligheten för 

huruvida ett IT-system kan realisera denna vilja. Ett IT-system som skall vara en 

kommunikationsväg mellan företaget och dess råvaruleverantörer.  

Tanken är att systemet varje gång en lastbil åker till pappersmassabruket skall visa 

lastbilsåkarna en prognos på hur snabbt en lastbil blir lossad vid olika tidpunkter under 

närmaste dagarna. Lastbilsåkarna skall i sin tur ge information om när de tänker besöka 

pappersmassabruket nästa gång. Idag har pappersmassabruket ingen direkt kontakt med de 

leverantörer av råvara som kommer in via lastbil. Detta medför att varken lastbilsåkarna har 

någon vetskap om hur det ser ut på pappersmassabruket eller vice versa.   
Det finns en avsaknad i kunskap om hur ett sådant IT-system bör utvecklas, och vilka 

faktorer som påverkar möjligheten för det. 

 

1.2 Frågeställning 

Vilka faktorer i pappersmassabrukets råvaruinflöde påverkar möjligheten för ett införande 

av ett IT-system, och hur kan dessa faktorer realiseras i IT-systemet? 

Hur kan ett sådant IT-system påverka matrial- och informationsflödet vid 

råvaruhanteringen på pappersmassabruket? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda möjligheten för ett IT-system vars mål är att 

förebygga problemen i pappersmassabrukets råvaruinflöde. Detta vill vi nå genom att fånga 

upp de faktorer som påverkar potentialen för ett sådant system, samt vilken data som är 

viktig och hur denna data kan realiseras i systemet, att undersöka hur detta IT-system kan 

påverka informationsflödet samt det matriella flödet vid pappersmassabrukets 
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råvaruhantering och att utreda de utmaningar och problem som kan uppstå i och med detta 

IT-system. Vår avsikt med att identifiera dessa parametrar är att få en helhetsbild av 

problemet, vilket hjälper oss i vårt syfte att utreda möjligheten för ett IT-system. 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast behandla problemet från pappersmassabrukets synvinkel. 

De ideér som finns beskriva är från pappersmassabrukets syn på problemområdet. I det 

tilltänkta systemet finns det dock fler intressenter, för en fullständig problembild krävs det 

aktivt medverkan från dessa intressenter.  

Personal på pappersmassabruket har uttryck att det finns en vision bland representanter 

på flertalet pappersbruk i norrland om ett gemensamt IT-system för råvaruhantering. Detta 

system är tänkt att innefatta alla råvaruaktörer och dessutom vara sammankopplat med 

övriga IT-system på pappersbruken. Respondenter på pappersmassabruket anser att ett så 

pass tekniskt avancerat system som korsar flertalet företagsgränser är tids- och 

resurskrävande om ens möjligt. Därför vill ledningen på pappersmassabruket i detta skede 

skapa ett enkelt system för att minska de problem som finns inom problemområdet. En 

begränsing har därför varit att till stor del följa det koncept som pappersmassabruket tagit 

fram över hur systemet kan utformas. Begränsning i omfattning har därför gjorts till att 

endast behandla möjligheten för att litet system, avskilt från andra IT-system på 

pappersmassabruket. 

1.5 Nyckelord 

Logistik, råvaruflöde, boundary-spanning, boundary-object, awareness displays 
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2 Relaterad forskning 

2.1 Logistik & IT 

Företag i tillverkningsindustrin är beroende av råvara. Denna råvara utgör grunden för 

verksamheten, och hanteringen av råvara är en viktig komponent för dessa industrier. Att 

råvara erhålls på rätt tidpunkt och i korrekt mängd är en förutsättning för att verksamheten 

skall fungera. Hantering av detta är en del av logistik. Logistik har ett flertal definitioner, 

bland annat en av Fredholm (2006); 

“De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på 

rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad”  

Logistik är ett uttryck som definieras av aktiviteter som behandlar stora flöden och 

innehåller många transaktioner. Att hantera dessa med informationsteknik har blivit ett 

självklart koncept. IT är inte bara ett verktyg för att automatisera processer genom 

effektivisering, det kan även användas som ett verktyg för att förädla processer (Fredholm, 

2006). 

“Ett samlingsbegrepp för teknik som samlar in, lagrar, bearbetar, 

kommunicerar, söker och presenterar data, text, bild och tal.”  Fredholms 

(2006) definition av IT 

Behovet av IT-stöd för att stärka logistiken varierar kraftigt från företag till företag, vilket 

medför att IT är en faktor för att hävda sig i den rådande konkurenssen. Vissa logistikföretag 

är helt och hållet uppbyggda på tekniska lösningar. Dessa företag måste hela tiden använda 

ny teknik till att utveckla sina affärsprocesser. Ett välkänt exempel på ett företag med väl 

utvecklade logistiska IT-system är Posten. Via ett av deras system kan både företaget samt 

kunder spåra sina försändelser för att se var den befinner sig för tillfället. Andra 

transportföretag konkurrerar genom andra nischer såsom att de transporterar farligt gods 

eller att de behandlar geografiskt avskilda platser. I företag som kan konkurrera på 

marknaden via speciella nischer tendera IT-utvecklingen att hamna efter (Fredholm, 2006). 

För att utforma en väl fungerande logistik krävs en ordnad helhet som tillfredställer 

situationen såväl internt inom organisationen som för de externa samarbetspartnerna. En 

viktig byggsten för att lyckas med detta är att åstadkomma ett informationsflöde som stödjer 

matrialflödet. (Closs & Savitskie, 2003) 

En globaliserad marknad ställer större krav på en väl fungerande logistik och innebär 

större utmaningar jämfört med inhemsk handel. En utmaning är att få till ett 

kommunikationsflöde som stödjer logistikprocessen. Fredholm (2006) hävdar att 

informationsflöde ibland är lika viktigt som varuflöde för en tillverkande industri. För 

industrier med flera in- och utflöden är detta ännu viktigare, då kommunikation kan 
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förebygga att problem uppstår som ger negativa konsekvenser för alla parter. 

Informationsteknologi har en betydande roll i ett logistiskt flöde. (Closs & Savitskie, 2003) 

En ny marknad har uppstått genom globaliseringen där vissa företag specialiserar sig till 

att endast fungera som en mellanhand mellan industri och transportföretag. Dessa företags 

uppgift är att optimera transporterna för att kunna maximera förtjänsten både för såväl 

transportbolagen som för industrierna. Genom detta skall det vara möjligt för industrierna 

att veta precis när en beställning kommer att komma. 

2.2 Boundary-spanning, boundary-objects och IT 

En organisation har flertalet “gränser”. Det finns gränser mellan personerna som arbetar 

inom organisationen, mellan de olika avdelningarna samt även en gräns som omsluter 

organisationen. Att behålla information inom en organisations gränser eller att låta 

informationen korsa gränserna är en kritisk del i organisationsdesign (Jonsson et al. 2009). 

För att skapa ett kunskapsbaserat konkurrensövertag kan dessa gränser suddas ut eller 

korsas för att ge kunskapsspridning (Levina & Vaast, 2005). 

När dessa gränser korsas i syfte till att öka kunskapen kallas detta boundary-spanning. En 

person som utövar boundary-spanning genom att korsa gränser kallas för boundary-

spanners (Jonsson et al. 2009). Exempelvis kan en ingenjör och en person inom 

marknadsföring korsa varandras gränser och på så sätt få kunskapsbaserat övertag inom 

produktutveckling (Levina & Vaast, 2005). Den funktion som denna person har är då två-

delad. Dels är det denna person som tar in information, och får ett stort ansvar. Denna 

person sägs agera både som filter och som beredare (Aldrich & Herker 1976). Det innebär att 

personen har stort inflytande över vilken information som förmedlas in till organisationen 

och vilken som utelämnas. Utöver det så ansvarar även personen över hur och vilken 

information som ska delas från organisationen. Det innebär att denna person ansvarar över 

företagets bild utåt. 
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Figur 1. En illustration för att visa hur boundary-spanning kan se ut. Två 

organisationer där A och B är personer, där de rödmarkerade är 

boundary-spanners. Den röda kvadraten föreställer ett boundary-object. 

Informationstekniken har gett flera fördelar för organisationer då den förkortar avstånd 

samt ger snabb kommunikation. Dessa fördelar har gjort att IT setts som en viktig 

komponent för boundary-spanning (Jonsson et al. 2009). Ett IT-system som exempelvis 

delar information mellan två samverkande organisationer bidrar till boundary-spanning. 

Detta IT-system är då det som kallas för ett boundary-object. Ett IT-system är en typ av 

boundary-object när det delas av två eller fler organisationer, och på så vis spänner över 

gränserna (Jonsson et al. 2009). Ett boundary-object är det “objekt” eller den artifakt som 

möjliggör boundary-spanning. Boundary-objects innehar samma funktion som boundary-

spanners. Information som visas utåt och information som tas in kräver eftertanke och 

behandling. Det handlar om att definiera sin gräns, och att strategiskt besluta sig om vad som 

bör hanteras internt och vad som ska hanteras externt. 

2.3 Awareness displays 

Awareness display (nedan AD) är ett begrepp som innefattar flertalet definitioner. AD har 

ofta använts för att begränsa störningar på arbetsplatser när arbetetsbelastningen är hög 

(Dabbish & Kraut, 2008). I det fallet handlar det om störningar från kollegor emellan, som 

genom att kommunicera med den arbetsgrupp där det råder hög belastning orsakar en 

temposänkning. Ett AD-system ska vid såna tillfällen kunna signalera att det är hög 

belastning och att det vore olämpligt att störa. På samma sätt signalerar systemet vid 

tillfällen då det passar bättre att störa. En AD kan vara både digital och analog, där ett tydligt 

exempel på en AD de flesta kommit i kontakt med är scheman av olika slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En analog awareness display 
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Awareness används i andra begrepp (group  awareness, general awareness, workspace 

awareness med mera). När man pratar om awareness i dessa termer menas: 

“...an understanding of the activities of others, which provides a context 

for your own activity.” (Dourish & Bellotti, 1992) 

Citatet från Dourish & Bellotti (1992) betyder att man genom awareness uppnår en 

förståelse för den andre partens verksamhet, vilket ger ett sammanhang för den egna 

verksamheten. I AD förmedlas exempelvis en medvetenhet om arbetsbelastning enligt ovan 

nämnda definition. Att förmedla information i syfte att öka medvetenhet om en viss 

företeelse kan ses som en definition av AD. En AD kan användas för att delge andra 

information om exempelvis arbetsbelastning, kapacitet eller liknande. 

Schmidt (2002) nämner ett tydligt exempel på en AD som även belyser det förhållande 

som bör finnas mellan berörda aktörer. I ett flygledningssystem signalerar flygplanen till 

flygtornet var dom befinner sig. Flygtornet sammanställer all data från alla flygplan och visar 

dessa utåt. Genom detta system anpassar sedan flygplanen sin inflygning samt utflygning 

från flygplatsen för att undvika kollisioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett exempel på hur en awareness display ser ut inom flygledning. 

Visar de flyg som är inkommande samt utkommande men även passerande 

för att kunna hantera flygtrafiken och leda den utan att riskera 

kollisioner. (Aeroport) 
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Aktörerna, flygledningen och flygplanen, utför sina handlingar så att de signalerar till 

andra att de gör det som ska göras, hur dem gör det, att de klarar det vad gäller tid och 

kvalité samt att det inte kommer att påverka övriga aktörers arbete (Schmidt 2002). I värsta 

fall signalerar de även om risken är stor för att deras tillvägagångssätt kan komma att störa 

andra så att de kan anpassa sig därefter. Detta visar på att båda delarna, visande samt 

övervakning, är komplement till samma process, och inte enskilda aktiviteter. 

 

“My monitoring the activities of others is facilitated by their displaying 

those aspects that are relevant for me and my displaying aspects of my 

work to others presupposes that I am monitoring their activities and 

thereby am aware of their concerns, expec tations, and intentions.” 

(Schmidt 2002) 

Citatet visar på det förhållande som råder mellan mellan aktörer. Det blir något av ett 

symbiosförhållande mellan de olika aktörerna där allas medverkan är viktig. Det visar även 

på vilken funktion en AD har utöver att skapa medvetenhet. Den förmedlar även ett samband 

till de berörda och försöker påverka deras beteende. Detta kan ses i ett schema där den utåt 

ska visa när salen är bokad och förhindra störningar under den tiden. Flygledningssystemet 

visar för flygplanen och flygledningen hur planen förhåller sig till varandra och 

landningsbanan, samt hur detta förändras i och med att planen rör sig. 

Dabbish & Kraut (2008) identifierar två problem som är kritiska i deras undersökning för 

ett AD-system som ska stävja störning på arbetsplatsen. Det första är att det är viktigt att rätt 

information visas, på rätt sätt. Informationen som delas bör vara konkret och lätt att tyda. 

Det andra problemet de identifierat är inkompabilitetsproblem mellan parterna. Det antas 

att varje part ser mest till sin egen vinning, vilket innebär problem då AD-systemet kräver att 

båda parter är delaktiga. 

2.4 Förhållandet mellan dessa begrepp 

Genom att titta närmare på dessa begrepp  har ett samband hittats. Dessa samband kan 

stödja en analys och hjälpa till att uppnå syftet med studien. Att undersöka sambandet och 

utvecklingen av logistik med IT är givet av studiens syfte och problemområde. Som tidigare 

beskrivit är logistik en bransch där IT haft en kraftig påverkan den senaste tiden. IT är ett bra 

verktyg för att dela information och kunskap mellan varandra då den är oberoende av 

distanser, ger möjlighet för snabb spridning, möjliggör allmän tillgång och är  

kostnadseffektiv  (Jonsson et al. 2009). De egenskaper som IT besitter som stödjer logistik i 

är främst möjligheten för snabb spridning och tillgången till information i realtid. Då logistik 

och råvaruflöde ofta innebär ett stort antal transaktioner inom och utanför 

organisationsgränser, krävs ett väl ordnat informationsflöde. IT som material ger stöd åt att 

på ett enkelt och effektivt sätt hantera och söka i stora mängder data vilket lämpar sig till det 

stora antalet transaktioner. Kunskap om när, vad och hur råvara inkommer kan ge stora 

fördelar. Lalonde & Masters (1990) menar även att logistik kommer att gå mer mot ett 

boundary-spanning perspektiv. För att främja boundary-spanning krävs en kommunikation 
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mellan olika parter. Vilken information som går in och ut från en organisation kan styras 

med  IT som med enkla restriktioner kan begränsa åtkomsten av information för olika 

intressenter. 

Att sammanställa och presentera data på ett sätt som möjliggör åtgärder är därför 

önskvärt. Ett sådant system kan innebära besparingar för en organisation då resurshantering 

kan optimeras. Att sammanställa samt redovisa data, tydliggöra samband och påverka 

beteende är något som kan främja logistik och råvaruhantering. Dessa funktioner kan stödjas 

av en AD. Även AD kan stödjas av de egenskaper som IT besitter, och  främst genom 

möjligheten att snabbt och enkelt  kunna tillgängliggöra data till berörda parter.  
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3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Begreppet fallstudie saknar en bestämd definition, utan är till viss del ett samlingsbegrepp 

för undersökningar som inte är karaktäriserade av experiment, enkäter eller historisk 

dataanalys (Merriam, 1988, s. 9). För att avgöra om undersökningen kunde stödjas av en 

fallstudie granskades följande frågor: 

Vilken typ av frågor gäller det? 
Vilken grad av kontroll av variablerna finns det? 
Vilket resultat eftersöks? 
Finns ett avgränsat system? 
Studien syftar på att besvara frågor av karaktären “varför” och “på vilket sätt” i motsats till 

“vad” och “hur många” vilket gör att en fallstudie eller en historisk metod är bäst lämpad 

enligt Yin (1984).  

Studien kommer att ha liten, eller ingen kontroll över de påverkande variablerna. I 

motsats hade ett experimentellt upplägg av studien inneburit en möjlighet att ändra variabler  

som påverkar slutresultatet  och på så sätt finna ett orsakssamband (Hudson & Butler, 2010). 

I och med de opåverkade variablerna blir studien därför av icke-experimentell art.  

Det resultat som förväntas uppnås är en holistisk beskrivning av en nutida företeelse som 

belyser samspelet mellan faktorer. En sådan holistisk beskrivning byggs genom insikt, 

upptäckt och tolkning.  

En avgörande faktor för att avgöra om en fallstudie är lämplig är om ett avgränsat system 

kan identifieras (Merriam, 1988, s. 24). I och med valet att avgränsa studien till att endast 

behandla situationen från pappersmassabrukets perspektiv, kan det ses som ett avgränsat 

system.  

Utifrån dessa perspektiv kan det fastställas att en fallstudie kan vara till hjälp för att  få en 

djupare förståelse för verksamheten och de faktorer som påverkar den. 

3.2 Datainsamling 

Studien syftar på att besvara frågor av karaktären “varför” och “på vilket sätt”, samt uppnå en 

djupare förståelse för verksamheten på pappersmassabruket. Kvalitativ data kallas 

information som förmedlas via ord i motsats till kvantitativ information som presenteras som 

siffror. 

“Kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av situationer, 

händelser, människor, samspel och observerade beteenden, av direkta 

citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och 

tankar samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register och 

fallbeskrivningar” (Merriam, 1988, s. 83).  

En kvalitativ datainsamling är lämpad för undersökningar av djupgående karaktär, där 

fokus ligger på att förstå något som kan vara svårt att mäta eller att få insikt och kunskap om 
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något osynligt. Det finns ett flertal insamlingsmetoder för kvalitativ data, där intervjuer, 

observationer och dokumenthantering är de tre vanligaste.  

En intervju är vanligtvis ett möte mellan två personer i syfte att få information men det 

kan även ske i grupp eller panel. Personen som lämnar ifrån sig information kallas 

respondent och personen som tar emot information kallas intervjuare. Informationen delas 

genom samtal och syftet är för intervjuaren att ta reda på vad någon annan vet, tycker, vill 

eller tänker på (Merriam, 1988, s. 86).  

Observation som insamlingsteknik innebär att forskaren är med ute på fältet och får på så 

vis direkt erfarenhet jämfört med andrahandsinformation som en intervju ger.  

Att samla sin information från dokument innebär sökning i befintliga dokument, 

rapporter och liknande för att hitta data som kan användas i forskningen. 

Vid valet av insamlingsmetod togs flera faktorer i beaktning. En aspekt var tidsramen, då 

en begränsad tid för att utföra studien fanns, och en observation kan ta mycket tid i anspråk. 

En observationinsamling förlitar sig på att det fenomen man vill utreda sker under 

observationstillfället. Lossningen på pappersmassabruket är svår att förutspå, och då pengar 

samt tid är knappa resurser valdes observation bort som insamlingsmetod. Dokumentation 

som finns tillgänglig från pappersmassabrukets sida var data av kvantitativ karaktär, och var 

inte användbar i detta fall.  

En metod som ger en möjlighet att få en holistisk men samtidigt djupgående inblick i 

verksamheten trots de förutsättningarna är intervjumetoden. Intervjuer kan vara utformade 

på olika sätt beroende på dess syfte. En välstrukturerad intervju liknar en skriftlig enkät och 

innehåller få öppna frågor. En intervju av denna karaktär används ofta vid ett stort urval av 

människor eller när man vill pröva hypoteser. Motsatsen är ostrukturerade intervjuer som 

används i de fall där en forskare inte vet tillräckligt för att kunna ställa relevanta frågor. 

Delvis strukturerade intervjuer innebär att frågeställningar och följdfrågor är fastställda i 

förväg, men i vilken ordning de ställs bestäms under intervjuns gång. I denna studie har den 

senare metoden anänts eftersom den ger en möjlighet att anpassa intervjun efter hur den 

utvecklas och även en möjlighet att reagera på respondentens svar (Merriam, 1988, s. 88). 

Via dessa intervjuer fås primära källor, förstahandskällor. I studien har två olika sorters 

intervjuer genomförts, en gruppintervju med alla ansvariga för de avdelningar berörda på 

pappersmassabruket samt två enskilda intervjuer. Dessa intervjuer har utförts på 

pappersmassabruket och intervjuguiden kan ses i appendix.  

Utöver dessa primära källor har data insamlats från sekundära källor. Sekundära källor är 

källor där informationen består av en sammanställning av primära källor, andrahandskällor. 

Denna data har tagits fram genom en litteraturstudie för att hitta relaterad forskning på de 

identifierade nyckelorden. Denna relaterade forskning kommer att ligga som grund för den 

slutgiltiga analysen. Denna forskning kommer tillämpas för att stödja fallstudie. 

3.3 Urval 

Urvalet, de personer informationen samlats från, är styrt av målet och syftet med 

undersökningen. Genom ett första möte  med representanter från pappersmassabruket 

skapades en översikt över alla områden och deras syn på systemet. Därifrån kunde personer  

intressanta för en djupgående intervju väljas ut. I och med att alla ansvariga på företaget på 
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ett eller annat sätt berörs av problemet som systemet ämnar att lösa gav det första mötet en 

möjlighet att inte bortse från deras synvinkel. Urvalets har grundats på vilka som kommer att 

arbeta direkt mot systemet, antingen att lämna data eller att avläsa data. Detta medför en 

holistisk bild utan att gå miste om den djupa förståelsen.  De ansvariga som deltog vid ett 

första möte var en virkesinköpare, en asvarig för vedgården,  en ansvarig för hamnen, en 

ansvarig för vedlogistik och en ansvarig för den operativa verksamheten med flödet av båtar. 

Efter detta valdes den ansvarige för vedgården, virkesinköparen och en ansvarig för 

virkesmätesföreningen ut för att genomföra djupgående intervjuer med.  

3.4 Databehandling 

De data intervjuerna renderat i har hanterats med så kallade case studies (Patton, 2002, 

s.447). En case study syftar till att ge en bild över hur en situation ser ut. Varje enskild 

intervju har använts som ett case. Genom att leta efter mönster och kategorisera de data som 

dessa renderat i erhölls en klarare bild över bland annat vad som är det egentliga målet vid 

införande av ett sådant system för de enskilda aktörerna. Dessa gav en klar bild över vilken 

data de olika aktörerna på pappersmassabruket kan bidra till i systemet. 

Därefter jämfördes de olika casen och de enskilda aktörernas data slogs samman till ett 

gemensamt case. Detta case gav en efterfrågad holistisk bild. Av denna bild har de dolda och 

outtalade problemen kunnat identifieras och redas ut. Efter problembilden blivit klar har de 

faktorer som är viktiga att beakta vid fallstudiens råvaruhantering identifieras. Denna 

problembild har sedan tillsammans med den relaterade forskningen som presenterats 

analyserats induktivt. Med ett induktivt tillvägagångssätt skapas teorier genom analyserarens 

interaktion med data. Detta till skillnad från ett dektuktivt tillvägagångssätt där teorier ligger 

till grund för analysen. (Patton, 2002)  

3.5 Metodkritik 

Problemsituationen som denna empiriska studie grundar sig i innefattar ett antal 

organisationer. Undersökningen kommer endast betrakta pappersmassabrukets syn på 

problemet. Detta leder till en förlust av data som skulle kunnat reda ut situationen på ett mer 

objektivt sätt. 

Data har till stor del samlats in via intervjuer med personal på pappersmassabruket.  Då 

tid är knappa resurser för respondenterna har det funnits begränsningar för hur många 

intervjuer som varit möjliga att göra. Även om samtliga respondenter varit öppna och 

uttryckt att det inte är något problem att ringa, så har allas resurser varit en flaskhals för 

insamlande av data. Detta har medfört att möjligheten till att göra iterationer i fallstudien 

inte funnits. Vid analys av data uppkom kunskap som skulle kunnat varit till hjälp vid 

utformandet av intervjuerna. 
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4 Norrländskt pappersbruk 

4.1 Organisationsbeskrivning 

Pappersmassabruket är byggd 1918 och byggdes på sin plats främst på grund av att två åar 

har sina utlopp kring denna vik, samt att det fanns en bra hamn här med ett djup på över 10 

meter. Ända fram till 1996 togs stor del av veden via sjöbogsering från åarna medan idag 

kommer råvara in via båt, tåg och bil. Cirka sjuttio procent av veden kommer från den lokala 

svenska virkesmarknaden medan trettio procent importeras från Ryssland och baltikum. 

Till skillnad från de flesta konkurrerande skogsindustrier äger bolaget ingen egen skog, 

och är därför helt beroende av affärer med skogsbolag. Detta medför problem i att bruket 

även måste köpa ved då priserna är höga. Då det dessutom generellt är brist på ved runt 

östersjön har pappersmassabruket idag en av de dyraste vedkostnaderna i världen. Detta har 

lett till att andra vägar för att kunna konkurrera om råvaran måste hittas. En av 

respondenterna menar på att bra service mot lastbilsåkarna är en viktig del i deras 

konkurrensstrategi. 

4.2 Lossningsprocessen 

Vedmassan införs via tre flöden; lastbil, båt och tåg. Det som kommer in via lastbilar körs via 

virkesmätesförening där det mäts och vägs, innan det slutligen lastas av på vedgården. 

Trämassa som kommer in via båt lastas av via kranar, transporteras med interna lastbilar in 

till vedgården för avlastning. Tågen åker in direkt till vedgården. Då massaved kommer till 

vedgården lossas det av med truckar. Veden lagras därefter på vedgården i så kallade vältor. 

Lastning på vedgården och lastning på hamnen sker till viss del med samma truckar. 

Personalen i vedgården har som rutin att köra truck i två timmar sedan arbeta med andra 

icke tidskritiska sysselsättningar i två timmar. De har dock som prioritet att köra truck, om 

kö bildas går det ut en extra man och lossar. Den maximala kapaciteten begränsas av antalet 

truckar som finns att tillgå samt att personaltillgången under vissa tider. En av 

respondenterna med stor inblick på vedgården uttrycker att det inte bör vara någon svårighet 

att uppskatta hur mycket som maximalt kan lossas under en tidpunkt, och på så sätt kunna 

generera information på hur mycket som maximalt kan lossas på vedgården för stunden. 

Personalen på vedgården har dessutom tillgång till information gällande hur lång kö det för 

närvarande är. 

Detta pappersbruk är den enda fabriken inom närområdet som tar emot råvara dygnet 

runt, detta på grund av påtryckningar från råvaruleverantörerna. Det har medfört att 

pappersmassabruket är det enda avlastningsställe i närheten som erbjuder avlastning av 

råvara dygnet runt. Flera respondenter menar på att detta, i kombination med att man inte 

äger någon skog och att man inte tar emot timmervirke, medfört att pappersmassabruket 

blivit en slasktratt inom skogsindustrin.  En av respondenterna som har bra inblick bland 

åkarna menar på att pappersmassabruket har ett gott rykte bland lastbilsåkarna då servicen 

anses vara bra. Det enda klagomål som han upplevt är det vid skiftbyten kan vara obemannat 

på vedgården under upp till en halvtimme. 
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4.3 Råvaruinflöde 

Råvaruinflödet till pappersmassabruket består av tre källor. Båtar som kommer från 

Ryssland och baltikum, tåg och lastbilar från lokalområdet. Den största delen av inflödet är 

den med lastbilar som uppgår till ungefär sextio procent av det totala inflödet. Import via båt 

uppgår till trettio procent och resterande del kommer in via tågtransporter. 

Bolaget har som mål att köpa så mycket ved som möjligt på den lokala marknaden. Detta 

främst på grund av att den totala vedkostnaden blir billigare, då transportkostnaderna är 

mindre än för ved köpt från baltikum. Trots det kommer ungefär trettio procent av veden till 

pappersmassabruket på import. En av respondenterna med stor inblick i upphandlandet av 

ved anser att det inte finns tillräckligt mycket ved på den lokala marknaden för att kunna 

stilla det behov pappersmassabruket har. Han uttrycker att det givetvis inte är omöjligt köpa 

all ved som behövs på den lokala marknaden. Detta skulle dock innebära att konkurrensen på 

denna marknad skulle öka. Priset för trämassa skulle stiga vilket i slutändan medför att man 

betalar mer pengar utan att få mer ved. Han anser att pappersmassabruket har en bra balans 

mellan att ta så mycket som möjligt från den lokala marknaden utan att pressa marknaden 

för hårt. Pappersmassabruket har dessutom långtidsavtal med bland annat lettiska staten. 

Detta visar på att pappersmassabruket även i framtiden kommer att importera en stor del av 

råvaruinflödet via båt trots ett dyrare pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bilden visar kostnadsförhållandet mellan lokalt och globalt inköp 

av råvara. 

Marknaden för råvaruinflöde beskrivs från en respondent med stor inblick över 

vedmarknaden som omvänd på grund av bristen av ved runt östersjön. Det medför en 

svårighet för personal på pappersburket att ställa krav på råvaruleverantörerna. 
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“Den här branschen är helt omvänd. Jag är leverantör av en tjänst mo t 

råvaruleverantörerna. Jag tar emot ved dygnet runt och försöker jag vara 

bättre än konkurrenterna. Det är som omvända världen.” - Respondent om 

marknaden. 

4.3.1 Tåg 

För anländande tåg finns det information hos pappersmassabruket över vilket vedslag, volym 

samt vilken tid tåget anländer. Flera respondenter anser att den informationens 

tillförlitlighet är godkänd, trots vissa differenser. Informationen blir dessutom ständigt 

bättre.  

Personal på pappersmassabruket menar på att tågen är nästintill omöjliga att styra, de 

ankommer på tider inte går att råda över. För att tågtransporter skall vara ekonomiskt 

lönsamt krävs det att transporterna är längre än trettio mil. Just nu pågår en byggnation av 

en ny terminal i Bastuträsk. Detta kommer medföra en uppsving för tågtransporter av ved. 

Dessutom skall det köpas in en större truck som kan lossa tågen på ett snabbare och mer 

lönsamt sätt. En av respondenterna berättar att andra industrier som har bättre logistiska 

resurser gällande tåg har en kortare transportsträcka för att tågtransporter skall vara 

lönsamt. Detta tyder på att det i framtiden kommer vara en större volym vedmassa som 

kommer in via tåg.  Resursmässigt är det inga problem för vedgården att klara av fler tåg. En 

större volym råvara inkommande via tåg skulle dock medföra att pappersmassabruket måste 

minska inflödet vid båt eller lastbil, då fabriken går på maxkapacitet. 

4.3.2 Lastbil 

Lastbilar står för det största inflödet av råvara till pappersmassabruket. Personal på 

pappersmassabruket får ingen som helst information om när enskilda lastbilar kommer eller 

vilken typ av ved de innehåller. Den enda information som finns är de affärskontrakt som 

finns mellan pappersmassabruket och skogsbolagen. Historiskt sett vet man från 

pappersmassabrukets sida även att lastbilar kommer att anlända, men inte under vilka tider. 

Personal på pappersmassabruket har försökt hitta mönster under vilka dagar och tider 

lastbilar anländer utan resultat. 

Affärer mellan pappersmassabruket och skogsbolagen är inklusive transport till fabriken. 

Det finns således inga direkta avtal med lastbilsåkare eller åkerier. Detta medför svårigheter i 

att ställa krav på lastbilsåkarna. Kontrakten som skrivs över hur mycket ett skogsbolag skall 

leverera till  pappersmassabruket skrivs på månadsbasis. En av respondenterna uttrycker att 

man försöker korta ner detta till veckobasis då ledningen på pappersmassabruket anser att 

trettio dagar är en lång tidsrymd för dessa affärer. Detta medför att lastbilsåkarna fritt kan 

bestämma när på månaden de vill köra till pappersmassabruket. En av respondenterna som 

har god inblick bland lastbilsåkarna uttrycker att lastbilsåkarna under första delen av 

månaden tenderar att köra de enklaste lassen, sedan kommer kravet på att de måste fylla 

kvoterna på samtliga bruk och därmed blir de tvugna att pussla ihop sina körscheman. 

En av respondenterna på pappersmassabruket menar på att lastbilsåkarna verkar vara fria 

att själv bestämma sina körscheman. Råvaruinflödet med lastbil verkar följaktligen vara 

flexibelt. En av respondenterna talar om att i fall personal på pappersmassabruket meddelar 
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åkarna att man har vedbrist så tenderar det i att åkarna snarare väljer att inte köra till 

fabriken. Detta tror en respondent beror på att åkarna gör den tolkningen att fabriken 

kommer ha behov av vedmassa under en lång tid framöver. Åkarna väljer då istället att köra 

till andra bruk för att hinna köra in sina kvoter där innan dessa bruk slår i taket och stänger 

grindarna. Idag försöker personal på pappersmassabruket inte påverka lastbilschaufförernas 

körschema på ett systematiskt sätt. 

4.3.3 Båt 

För båtar som kommer till pappersmassabruket finns listor på vilken last samt vilken tid en 

båt skall ankomma. Personal på pappersmassabruket menar på att dessa listor vanligtvis 

stämmer överens med verkligheten, men att det dock finns yttre faktorer som påverkar 

båtarna. Väder och vind är en av dessa omständigheten då det skapar förseningar i de 

förväntade ankomsterna. Personal på pappersmassabruket menar på att båtarna således är 

svåra att styra. Inflödet via båt påverkar vedgården då de interna lastbilar som transporterar 

bort ved från hamnen lossar av den på vedgården. 

De resurser som används i hamnen används både till att lossa av råvara samt att lasta på 

båtar med färdiga produkter. Prioriteringen om det står flera båtar i hamnen är att 

pålastningar skall göras före avlossningar. Detta på grund av att det sitter en kund och väntar 

på produkterna som skall skickas från fabriken. Konsekvensera av att en båt avlossas 

långsamt drabbar endast ekonomin på pappersmassabruket. Denna prioritetsordning är 

dock inte alltid möjlig att följa. Vid regnväder får pålastning inte ske då det skadar 

emballagen som skall sändas iväg. Detta medför att det är svårt för personalen i hamnen att 

göra en uppskattning om hur mycket ved som kommer skickas ner till vedgården. Denna 

prioritering medför dessutom ett problem för jämnheten i råvaruinflödet till vedgården. 

Hamnens resurser används först till att lasta på en båt. När det är färdigt läggs resurserna till 

att lossa av en båt. Detta medför att råvaruinflödet från hamnen först är en dal sen en topp 

för belastningen på vedgården. Optimalt för råvaruinflödeskedjan vore att hamnpersonalen 

kunde styra sina resurser efter hur det ser ut på vedgården.  

4.4 Problem i råvaruinflödet 

Det problem som personal på pappersmassabruket upplever med råvaruinflödet kan sorteras 

i två kategorier. Råvaruinflödet är ojämnt, det är en stor skillnad på inflödet under toppar 

och dalar. Detta resulterar i problem för en rad olika aktörer inom pappersmassabruket. Den 

personalstyrka som jobbar i vedgården där råvaruflödet omhändertas påverkas av detta till 

en stor utsträckning. En respondent med stor insyn i deras arbete hävdar att det ryckiga 

råvaruinflödet inte innebär några större problem för den operativa verksamheten. Däremot 

innebär problemen som råvaruinförseln dras med en försämring av arbetsmiljön vilket i 

förlängningen kan leda till negativa konsekvenser. Framför allt nämns stress, vilket 

respondenten säger till slut kan innebära en fara för övriga då irrationella handlingar kan 

utföras. Då inflödet av råvara är mindre blir det en enorm överdimensionering på vedgården 

vilket till viss del drabbar pappersmassabruket ekonomiskt. Detta skapar dock inga större 

problem då vedgårdspersonalen ofta har andra icke tidskritiska arbetsuppgifter som de kan 

utföra, dock kan det ses som ett problem för resursplaneringen i vedgården. Ett jämnt flöde 

skulle minimera båda dessa problem för personalen i vedgården.  
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Det ojämna råvaruflödet påverkar hamnarbetet då båtar inte kan lossas i den hastighet 

som önskas. När en båt kommer lastas veden av till interna lastbilar som åker in till 

vedgården för avlastning. Är det då redan lastbilar som står i kö renderar det i att personalen 

som kör de interna lastbilarna blir stillastående i vedgården. Lastbilarna hinner då inte 

tillbaka i den tid som önskas. Detta resulterar i att de som lossar ved från båtarna blir 

stillstående i sitt arbete. Summan blir att båtar inte lossas i den hastighet som önskas och att 

personalen i hamnen får kritik för detta. Ett ojämnt flöde skapar problem i hamnpersonalens 

uppskattning om hur snabbt som en båt kan lossas och det medför även svårigheter i 

beräkningen av hur mycket ved som kommer köras ner från hamnen till vedgården under en 

viss tid.  

Det ojämna flödet skapar problem för lastbilsåkarna. Ibland kommer det för många 

lastbilar på samma gång vilket gör att det blir stockningar i vedgården. Lastbilarna måste då 

stå i kö. En av respondenterna menar på att företaget inte direkt förlorar pengar på att 

lastbilarna får stå i kö men att de tror att ett gott samarbete med lastbilschaufförerna 

genererar ett mervärde för hela råvarukedjan vilket i slutändan även skall främja 

pappersmassabruket. För att minimera de problem som uppstår med det ojämna flödet finns 

idag en överdimensionering av kapacitet på vedgården. 

Det andra delen av problembilden är att personal på pappersmassabruket har dålig 

information för inflödet av råvara. I flödet från lastbilar som även är det största finns det 

ingen information över när råvara kommer att ankomma. Detta skapar problem för 

lastbilsåkarna då de inte kan veta när det är kö på vedgården. Det skapar även problem för de 

som jobbar med vedlogistik inom pappersmassabruket. Den bristfälliga informationen är 

även ett problem för de som jobbar med inköpen av ved. Då avtal med skogsbolaget görs på 

månadsbasis kan det inträffa att det kommer in lite ved under en relativt lång tid. För att 

undvika att det blir slut på ved finns det stora lager vid pappersmassabruket. Även om 

representanterna på pappersmassabruket är medveten om att lagerhållning är dyrt så ser 

man värde i att ha ett stort lager av ved. Ett stort lager medför ett bra utgångsläge i dessa 

förhandlingar. Det är viktigt i förhandlingar av vedköp att inte vara beroende av en enskild 

affär. En av respondenterna menar på att pappersmassabruket i dagsläget har lämplig storlek 

på sina lager. För personalen på vedgården medför den bristande informationen svårigheter i 

resursplanering. Trots allt detta beskrivs problemen i råvaruinflödet som relativt små i det 

stora hela. 

4.5 Hur vill respondenterna på pappersmassabruket förändra 
informationsflödet 

Personal på pappersmassabruket har i dagsläget inget organiserat informationsflöde mot 

lastbilsåkarna och åkeriföretagen, och liten kommunikation överhuvudtaget. Detta trots att 

de står för störst inflöde av råvara.  

I och med att det är en nischad bransch är detta inte ovanligt enligt Fredholm (2006). 

Detta är en av orsakerna till varför det inte gjorts något åt detta tidigare, då lastbilsåkarna 

tack vare den omvända marknaden som råder inom just vedbranschen inte haft ett behov av 

ett förbättrat informationsflöde. Personal på pappersmassabruket är i en helt annan 

situation, de känner att lösningar måste hittas för att konkurera i det rådande läget. 
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Personalen vill genom ett större organisationsöverskridande informationsflöde skapa 

medvetenhet om varandras situation. De vill göra detta med hjälp av ett IT-system, något 

som Fawcett (1992) menar är vanligt inom vissa branscher. Företag som är kritiskt beroende 

av in- och utflöden tenderar att använda IT som en faktor för att få en fördel jämte andra 

konkurrerande företag. 

Ledningen på pappersmassabruket vill skapa ett organiserat informationsflöde via ett 

framtida IT-system. I konceptet som en av respondenterna tagit fram så skall 

arbetsbelastningen på vedgården för den närmsta tiden visas på en skärm i i 

virkesmätesstationen. En awareness display som fungerar som ett gränssnitt mellan 

pappersmassabruket och dessa råvarutransportörer gör detta möjligt. Informationsutbytet är 

tänkt till att skapa medvetenhet över de organisatoriska gränserna om varandras dagliga 

verksamhet. Lastbilsåkarna skall kunna interagera med denna awareness display genom att 

delge information om när de skall komma nästa gång. Personal på pappersmassabruket vill 

få till ett ökat informationsflöde där både personal på pappersmassabruket och åkarna ger 

information till varandra. Informationen bearbetas och sammankopplas i systemet. En av 

respondenterna som varit delaktig i framtagandet av idéen menar på att de även har finns 

tankar på att systemet skall expandera i funktion.  

Responenterna på pappersmassabruket vill i dagsläget inte förändra informationsflödet 

med tåg- och båtinförseln. De ser inte att det i dagsläget är möjligt att ett förändrat 

informationsflöde skulle kunna ge ett mervärde. Personal på pappersmassabruket vet när tåg 

och båt inkommer samt med vilken last. Att välja att inte delge tåg och båt information om 

pappersmassabrukets kapacitet kan vara ett strategiskt val i utformandet av det tilltänkta 

systemet. Aldrich & Herker nämner detta som ett viktigt avgörande när organisationer 

bedriver boundary spanning; vad, hur och vilka ska vi dela med oss information till samt vad, 

hur och från vilka ska vi ta in information från? För pappersmassabrukets del finns det liten 

vinning i att dela med sig av den prognos de framställer i detta system till tåg och båt, då 

dessa till stor del är okontrollerbara.  
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Figur 6.Visar ett exempel på hur ett schema med som visar arbetsbörda 

kan se ut.  

En av respondenterna på pappersmassabruket har uttryckt en önskan om att kunna 

använda detta system till att förbättra informationsflödet internt. Kommunikationen 

fungerar i daglsläget bra inom företaget, men sker enbart genom muntlig kommunikation. 

Jonsson (2009) har identifierat flera positiva effekter de kan dra nytta av genom att 

kommunicera detta via ett IT-system. Dels går informationen snabbt att dela effektivt till alla 

parter. Istället för att ringa eller gå runt till alla berörda kan informationen knappas in i 

systemet och delas omedelbart. Ingen behöver lämna sin arbetsstation heller för att ge eller få 

information. Vedgården kan exempelvis på ett ögonblick meddela övriga stationer om att en 

truck gått sönder och därför beräknas det bli lång kö.  

4.6 Hur vill pappersmassabruket förändra råvaruinflödet 

Personal på pappersmassabruket vill styra inflödet av råvara för att det skall bli jämnare. 

Givet att lastbilarna är det råvaruinflöde som har störst potential att förändras, är det här 

som fokuset ligger. Genom ett utökat informationsutbyte mellan pappersmassabruket och 

lastbilsåkarna vill personalen systematiskt styra råvaruinflödet från lastbilar. Man vill både 

kunna styra lastbilarna att komma när det är belastningen på vedgården är låg och styra 

undan dom då den är hög. Dock finns det restriktioner kring till hur stor del som man vill 

göra detta. De tror inte att det är fördelaktigt med ett just-in-time flöde av råvara inom 

träindustrin. De förstår inte hur det kan vara billigare i hela kedjan att styra en 

överdimensionering av hela lastbilsflottan i jämförelse med en överbemanning på vedgården. 

Då transportkostnaderna för råvara är en stor del av den totala råvarukostnaden, menar 
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representanter för pappersmassabruket på att den kostnaden bör minimeras. En respondent 

betonar att kostnaden av de förändringar i råvaruflödet som detta medför inte får vara större 

än vinsten som effekterna resulterar i.  

“Jag har den filosofin om att det måste vara billigare att styra en 

vedgårdstruck än att styra hundra lastbilar. Det som SCA försöker göra i 

Bollsta är en slags just-in-time-lösning. De styr alla lastbilar för att passa 

en vedgårdstruck. Jag förstår inte hur den kalkylen går ihop.”  

“Jag tror att det går att styra dessa hundra lastbilar litegrann ganska 

gratis.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Visar pappersmassabrukets tankar kring hur mycket det kostar 

att styra lastbilar strikt i förhållande till mindre strikt.  

Representanter för pappersmassabruket vill följaktligen att lastbilsåkarna fortfarande 

skall ha stor kontroll över sina körscheman. Är det fullt på vedgården skall lastbilsåkarna 

ändå ha möjligheten att transportera råvara till pappersmassabruket. De riskerar då att 

tvingas stå i kö under en tid men pappersmassabruket anser att det bör vara lastbilsåkarens 

bedömningar som skall ta beslut om det är lönsamt eller inte. En av respondentera menar på 

att om lastbilschaufförerna har denna möjlighet så kan det komma att medföra ekonomiska 

fördelar på dem, vilken i sin tur kan ge mervärde åt pappersmassabruket. Detta är ett resultat 

av ett synsätt där man ser hela råvarukedjan som ett system. En av respondenterna menar på 

att systemet framförallt är tänkt att minska lastbilsåkarnas kostnad för att stå i kö. Detta som 

ett konkurrenssverktyg för att bli mer attraktiv på marknaden. 
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Ett flöde som följer förbrukningen av råvara på pappersmassabruket är inte önskvärt, då 

det skulle innebära att volymen inkommande ved är densamma alla dagar dygnet runt. Det 

flöde som eftersträvas är inte baserat på teorier om just-in-time utan snarare efter 

arbetskapacitet som finns på vedgården.  

En av respondenterna menar på att som det är idag finns inget effektivt tillvägagångssätt 

att styra lastbilsåkarna till pappersmassabruket vid låg lagerhållning. I fall 

pappersmassabruket har ett sinande lager och vill öka inflödet av ved meddelar personal på 

pappersmassabruket lastbilsåkarna om detta. En av respondenterna menar på att detta dock 

ger motsatt effekt. Lastbilsåkarna gör då bedömningen att pappersmassabruket kommer ha 

ett behov av ved under en längre tid och väljer då att köra till andra fabriker för att hinna dit 

före de slår i taket och stänger grindarna.  
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5 Faktorer och dess påverkan 

Givet data från undersökningen och som presenterats ovan har ett antal faktorer som 

bedöms som viktiga för systemets framgång identifierats. Med framgång menas att uppnå det 

mål som pappersmassabrukets representanter uttalat. Det vill säga att systemet kan tjäna ett 

syfte även om dessa faktorer förbises eller inte hanteras på rätt sätt, men inte nödvändigtvis i 

den funktion eller mån det var tänkt. Varje enskild faktor i sig är inte avgörande för systemets 

framgång. Däremot är dessa faktorer grunden på vilket systemet är uppbyggt kring, och  

varje faktor måste därför beaktas och bearbetas. Med det sagt tas faktorer nedan upp som 

påverkar systemet, men i vilken utsträckning är det svårt att sia om. Det kan vara möjligt att 

en viss faktor i slutändan påverkar resultatet lite och på så vis kunnat förbises med marginell 

skillnad på systemets framgång. Därför läggs liten vikt vid varje enskild faktors påverkan 

utan dess möjligheter och konsekvenser påvisas istället. De faktorer som identifierats är 

dessa; datakvalitet, vilken data som visas och förankring hos lastbilschaufförerna. 

5.1 Data i systemet 

Givet datan är det lossningskapaciteten på vedgården som bör visas i systemet för att 

systemet skall kunna påverka lastbilsåkarna. För att beräkna lossningskapaciteten krävs data 

dels över hur mycket som maximalt kan lossas på vedgården under en tid, dels storleken på 

inflödet av råvara. En av respondenterna som har stort ansvar på vedgården menar på att det 

bör vara enkelt att göra en beräkning på hur mycket som kan lossas under en tid. Detta styrs 

av antalet truckar och personal som finns tillgänglig.  Samma respondent menar på att även 

om det finns scheman över hur det kommer se ut över en längre tid så kan det ske 

förändringar med kort varsel. En truck kan exempelvis gå sönder, eller behöva användas på 

en annan avdelning. Detta kommer att skapa störningar i systemet vilket medför en lägre 

datakvalitet. Problemen som uppstår ifall det tilltänkta IT-systemets datakvalitet är låg och 

inte ger en verklighetsförankrad bild är att förtroendet för det tilltänkta systemet sjunker 

vilket kan leda till att det inte används. 

Personalen på vedgården har möjlighet att bestämma hur mycket resurser som används 

på vedgården under en specifik tid. Detta kan användas för att styra undan lastbilsåkare om 

vedlagren håller på bli fulla. Genom att dra ner på resurser i vedgården kommer det bli 

mindre plats för inföde av råvara,  vilket kan innebära att lastbilschaufförer kommer välja att 

köra till ett annat bruk under den tiden. Detta kan användas i andra riktningen genom att 

tillsätta mer resurser på vedgården under en tid med sinnande lager. 

Beräkningen av hur stort inflödet kommer vara under en viss tid bestäms av summan av 

alla tre inflöden som finns vid pappersmassabruket. Grundtanken från den respondent på 

pappersmassabruket som skapat idéen för ett IT-system i råvaruhanteringen på 

pappersmassabruket var att lastbilschaufförerna själv skulle lägga in data över den volym 

som kommer köras in av samma chaufför samt vilken tid. Konkret finns ett förslag som säger 

att detta skall ske genom att chauffören bestämmer vilken dag och tid denna kommer 

anlända till pappersmassabruket nästa gång. Detta skall göras när lastbilschauffören befinner 

sig vid virkesmätesstugan för mätning och invägning av nuvarande lass. Det skall  inte vara 

något problem att förmå åkarna att göra detta. De står sysslolösa under ett par minuter vilket 

medför att det inte kommer att vara någonting som kolliderar med deras arbete. Enligt en 
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respondent med stor inblick över personalen på virkesmätesföreningen ser arbetarna positivt 

på systemet, det är därför sannolikt att de kommer att hjälpa till att fylla i data om en 

lastbilschaufför inte förstår hur detta går till eller tycker att det känns jobbigt. Personalen på 

virkesmätesföreningen är de som kommer att komma i närmast kontakt med 

lastbilschaufförerna under deras kontakt med systemet, denna personal kommer därför få 

feedback om hur lastbilsåkarnas tänkar kring systemet. Arbetarna på vikesmätesförening 

kommer därför spela en stor roll vid vidare utvecklande av en informationskanal mellan 

representanter på pappersmassabruket och lastbilsåkarna. Det är viktigt att de är positivt 

inställda till det tilltänkta systemet. Det finns dock flertalet problem med denna lösning. Den 

lämnar ingen öppning för ändringar ifall det sker förändringar i lastbilsåkarens arbetsgång 

och kan då vara svårt för lastbilchaufförerna att hålla de tider som de själva har matat in i 

systemet. Det är också problematiskt ifall en lastbilsåkare inte säger sig veta när han eller hon 

kommer anlända nästa gång. Det finns dessuttom svårigheter i förankringen av systemet hos 

lastbilsåkarna som kan medföra stora störningar. Givet dessa avvikelser är uppfattningen att 

datakvalitén skulle vara lika bra om det tilltänkta systemet innehöll statistisk data istället för 

lastbilsåkarnas prognoser. Det finns andra fördelar med att använda lastbilsåkarnas 

prognoser. Genom att lastbilsåkarna aktivt medverkar i prognostiseringen är det sannolikt 

att de i en högre grad tar till sig den information som systemet visar. Deras medverkan 

öppnar dessutom för en diskussion, vilket kan vara ett incitament för en bättre 

kommunikation mellan åkare och personal på pappersmassabruket. Samma respondent har 

även haft tankar om att lastbilschaufförerna istället skall lägga in data med hjälp av sina 

mobiltelefoner. Ifall lastbilschaufförerna skulle ha möjlighet till detta skulle det innebära att 

datakvaliten för varje enskild inmatning av data skulle öka, det skulle ge högkvalitativ 

information gällande leveranser av råvara till pappersmassabruket. Lastbilschaufförerna 

skulle ha möjlighet att ändra felaktig data samt mata in data i den stund när dom själv med 

säkerhet vet att dom kommer anlända till pappersmassabruket. En risk med detta är att 

användandet av systemet skulle minska på grund av komplikationerna i användandet. Detta 

skulle innebära att en stor mängd data skulle kunna bli obefintlig i systemet. Dabbish & 

Krout (2008) menar på att det är en kritisk faktor och en av utmaningarna med ett AD-

system är att få alla att medverka och bidra till system. I dagsläget skulle det vara omöjligt att 

förmå lastbilschaufförerna att använda ett mobilt system eftersom samarbetet är bristfälligt 

och att det inte heller kan ställas större direkta krav. Fredholm (2006) menar på att tekniken 

blir allt mer utbredd och fungerar som ett verktyg för att optimera transporter mellan 

transportföretag och industri. I framtiden kommer det säkert finnas mobila tekniskt 

avancerade system mellan pappersmassabruket och lastbilåkare. 

För den ved som kommer med båt måste personal i hamnen lägga in data till systemet. 

Personalen i hamnen kan via andra system se när en båt kommer inkomma samt med hur 

stor volym. Det viktiga för lossningskapaciteten är dock inte när en båt anländer till hamnen 

utan hur mycket ved som körs från hamnen till vedgården under en viss tid. En av 

respondenterna menar på att det är svårt att göra en långsiktig prognos över denna volym 

under korta tidsintervaller. Det finns flertalet faktorer som påverkar hur mycket som kan 

köras ut från hamnen. Hur lossningskapaciteten ser ut på vedgården har betydelse i 

beräkningen av hur stor volym som kan köras från hamnen till vedgården under ett 
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tidsintervall. En tungt belastad vedgård medför att de interna lastbilarna som körs från 

hamnen tar längre tid att lossa i vedgården, vilket i sin tur innebär att de inte kommer 

tillbaka till hamnen för pålastning av nästa lass lika fort som om det skulle vara låg 

belastning på vedgården. En annan faktor som försvårar hamnpersonalens förmåga att ställa 

en långsiktig prognos är väder och vind. När ett regnoväder kommer kan personalen i 

hamnen bli tvungna att fördela om alla resurser, då det inte är möjligt att lasta båtar med 

färdiga produkter vid regn. Detta medför att det från en timme till en annan kan skifta från 

att inga resurser läggs ner på lossa fartyg till att alla resurser gör det. Givet dessa 

komplikationer kommer det vara svårt för personalen i hamnen att ställa en detaljerad 

träffsäker prognos över en så lång tid så att det påverkar lastbilschaufförerna. Det är dock 

troligt att i grova drag kan visa att det exempelvis kommer att lossas stora mängder ved 

under en hel dag senare under veckan. Den ved som kommer via tåg kommer personal på 

pappersmassabruket att mata in till systemet. Flera respondenter menar på att den 

information som finns på när tågen kommer att anlända är så verklighetsförankrad att det 

kan ställas en prognos över en lång tid framöver. 

Prognoser som ställs för den volym ved som kommer in via tåg och båt kan komma att 

behöva förändras. Systemet måste därför  vara försedd med en funktion för att kunna radera 

data. Blir en båt en dag försenad måste personalen i hamnen kunna visa detta. Detta genom 

att ta bort den data över att det skulle köras upp ved från hamnen under dag ett och lägga till 

data på dag två. För att förenkla detta och förhindra att personalen i hamnen raderar data 

över lastbilstrafikeringen så bör data i systemet vara märkt. Denna märkning ska för och 

främst visa om en transaktion gäller båt, tåg eller lastbil. Märkning av data som för 

råvarutransporter som fraktas in via båt anser vi bör vara än mer specificerad. Förutom att 

märkningen skall innehålla att råvaran inkommer via båt bör den innehålla information över 

vilken båt veden lossas från. Detta därför att personalen i hamnen enkelt skall kunna 

identifiera vilken data som skall flyttas ifall de får beskedet att en båt är försenad. En 

liknande märkning anser vi bör finnas på data som tillhör råvaruinflöde via tåg.  

Väder och vind är någonting som respondenterna talat om som en stark faktor för 

helheten i råvaruinflödet. Det påverkar inte bara på- och avlastning av fartygen utan även hur 

lång tid det tar för fartyg och lastbilar att ta sig till pappersmassabruket. Personal på 

pappersmassabruket verkar ha bra kännedom över väderprognoserna, dessa behöver därför 

inte hanteras separatat i systemet. Det behandlas istället erfarenhetsmässigt genom den 

personal som infogar data i systemet är medveten om vädersituationen. Att inte direkt 

inkludera väderprognoserna är ett sätt att hålla systemet så enkelt som möjligt. 

Vid skapande av systemet måste man ta hänsyn till hur stort tidsintervallet för data skall 

vara. Respondenterna på pappersmassabruket menar på att för att lastbilschaufförerna skall 

ha någon nytta av informationen som systemet åtminstone visa intervaller ner mot en timme. 

En av respondenterna som har nära kontakt med åkarna menar på att det är skiftande längd 

mellan återkomsten för en åkare. Ofta kan samma åkare komma flera dagar i rad för att 

sedan inte dyka upp på en vecka. Givet att lastbilschaufförerna skall ge information när dom 

besöker pappersmassabruket så tror vi att det ibland kan vara svårt för alla åkare att göra en 

bedömning på vilken timme de nästa gång kommer anlända. Alternativet blir då att 

slumpmässigt välja en timme eller att hoppa över att mata in någon data i systemet. Ett annat 
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exempel kan vara att en åkare med säkerhet vet att han eller hon skall komma till 

pappersmassabruket klockan elva imorgon förmiddag. Chauffören måste då välja mellan 

10:00 - 11:00 och 11:00 - 12:00 trots att han eller hon med stor säkerhet vet ankomsttiden. 

Den data som matas in i systemet skall vara mer precisiserad än en timmes mellanrum men 

att lastbilschaufförerna skall ha möjlighet att bestämma tidsintervallet själva för varje enskild 

ankomst. Chauffören som visste att han eller hon skulle komma imorgon klockan elva kan då 

anse sig ha en beräknad felmarginal på plus minus tio minuter, han eller hon matar då in i 

systemet att en lastbil kommer att anlända mellan 10:50 och 11:10 imorgon förmiddag. För 

en åkare som inte kommer att komma tillbaka till pappersmassabruket på över en vecka blir 

det svårare. Det är dock osannolikt att en chaufför inte har någon information alls över när 

nästa besök kan tänkas bli. Han eller hon kan exempelvis veta att nästa återbesök kommer att 

ske i slutet på nästa vecka och därmed mata in i systemet torsdag 06:00 - fredag 18:00. Ur en 

datakvalitetsynpunkt är det bra att åkarna får använda så mycket av den information som 

han eller hon besitter som möjligt. Detta görs i och med att lastbilchaufförerna själva får 

definera tidsintervallet för ett specifikt besök. Det finns fler positiva effekter med att åkarna 

själva får definera tidsintervallet. Lastbilsåkarna måste tänka till före de ger ifrån sig sin 

prognos vilket vi tror medför att prognoserna grundas på eftertänksamma beslut, vilket leder 

till att datakvalitén ökar.  

5.1.2 Visning av data 

Det tänkta systemet kan påverkas av vilken data det innehåller och dess kvalité. Hur datan 

visas och till vilka är ett viktigt strategiskt beslut som kan påverka hur väl systemet kommer 

att uppnå sitt syfte. För att systemet skall kunna påverka när lastbilschaufförer anländer till 

pappersmassabruket måste de få ta del av prognosen för lossningskapacitet. Detta skall ske i 

samband med att chaufförerna befinner sig på virkesmätesföreningens mätstuga, genom att 

på en stor monitor visa prognosen kommer åkarna enkelt kunna betrakta informationen. Då 

åkarna dessutom under ett par minuter står sysslolösa vid stugan ser vi det sannolikt att de 

kommer ta till sig informationen i sitt egna sammanhang för att bestämma när de skall köra 

tillbaka till pappersmassabruket. Givet  data  finns det risker med att låta en lastbilsåkare ha 

möjlighet att se hur lossningskapaciteten ser ut vid ett senare tillfälle, exempelvis via sin 

mobiltelefon. Chauffören kan då komma att välja att anlända på en annan tid än den som han 

eller hon aviserat till systemet därför åkaren ser att det kommer vara kö under denna tid. 

Detta medför att den data som lastbilschauffören har infogat i systemet blir felaktig. Detta 

skulle  nog inte skapa några större störningar i prognosen då det är långt ifrån alla 

lastbilsåkare som både använder sig av mobil för att kolla prognosen för lossningskapacitet 

och dessutom har möjlighet att ändra sitt körschema under denna tidpunkt. I detta scenario 

finns det en positiv effekt i att råvaruflödet skulle bli jämnare, vilket är ett av målen med 

systemet. De ändringar i prognosen behöver inte ske dagar i förväg för att kunna ge en effekt. 

De som använder mobiltelefon för att se lossningskapaciteten skulle därtill få ett överläge, 

vilket kan medföra att fler och fler använder systemet mobilt. Detta skulle kunna vara en 

början för lastbilsåkare att inse att det finns stora fördelar i en utveckling av deras 

verksamhet, vilket skulle borga för ett vidare samarbete. Dessa fördelar med att visa systemet 
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mobilt väger upp för de störningar som det medför att informationen om enstaka lastbilar 

blir felaktig. 

Huvudtanken från den respondent på pappersmassabruket som skapat idén för IT-

systemet var att data ska visas med hjälp av ett schema. Där beläggningen ska visas med 

hjälp av färger. Visar prognosen på att det kommer vara fullt i vedgården under en viss tid 

skall systemet visa detta genom att denna tid är rödmarkera, för att gå mot nyaser av gult och 

slutligen grönt vid mindre belastning på vedgården. Detta förslag ger en snabb och enkel 

översikt hur lossningskapacaiteten ser ut. Den data som visas för lastbilsåkarna blir enkel att 

förstå vilket motverkar ett av de problem som Dabbish & Kraut (2008) beskriver vid 

skapande av ett AD-system. 

Givet är att lastbilsåkarna bör få ta del av information gällande rådande och 

prognostiserad lossningskapacitet, men det är den enda information som behöver delas 

mellan lastbilsåkarna och pappersmassabruket. Dabbish & Kraut (2008) har identifierat att 

utformningen av informationsdelningen är en kritisk faktor för ett AD-system. De hävdar att 

det är av stor vikt att rätt information visas på rätt sätt för att ett AD-system ska kunna stävja 

störning på arbetsplatser. Information utöver det som påverkar lastbilsåkarnas arbetsgång är 

därför överflödig och riskerar att stjälpa systemets tänkta AD-funktion. En sådan information 

är illustrationen om att visa hur stort behovet av ved är på pappersmassabruket. Systemet 

kommer här att agera som ett filter i den mening som Aldrich & Herker (1976) benämner. 

Den kommer underhålla att information som lastbilschaufförerna inte har någon nytta av. 

Sådan överflödig information riskerar även att göra datan i systemet svår att tyda vilket kan 

ge flertalet negativa konsekvenser. En sådan negativ konsekvens kan vara att lastbilsåkarna 

tolkar informationen fel och då planerar sin nästa rutt efter detta. Systemet riskerar då att 

bidra till ökad köbildning eller en felaktig justering av kapaciteten på vedgården.  En annan 

konsekvens kan vara att systemet inte används då det upplevs som svårt eller tidskrävande 

med hög inlärningskurva.  

En annan viktig punkt att beakta är vilka som bör få ta del av informationen i systemet. 

Det kan innebära en viss problematik med att dela informationen med vissa parter. Båtarna 

ses främst som en sådan aktör som kan innebära komplikationer om de får ta del av 

informationen. Det är pappersmassabruket som skall göra bedömningen hur mycket 

massaved som förväntas köras in till vedgården från hamnen under en viss tidsperiod, inte 

personalen i båtarna. Det finns dock ett intresse för personalen i båtarna att deras båt blir 

avlossad så snabbt som möjligt. Ett möjligt fall är att en båt förväntas inkomma en viss 

tidpunkt. Hamnarbetarna beräknas kunna lossa av denna båt med alla resurser som finns i 

hamnen. Personalen i båten ser att det kommer vara fullt på vedgården under den tid som 

man förväntas ankomma. Man väljer därför att dra ner på bränsleförbrukningen och sakta in. 

Detta medför att båten kommer tre timmar sent. Under dessa tre timmar då hamnperonalen 

hade förväntats att köra lastbilar mellan vedgården och hamnen har man nu istället inte kört 

alls. Det finns här tydliga kompabilitetsproblem i den mening Dabbish & Kraut (2008) 

beskriver om att alla aktörer vill se till sin egna vinning. Detta har medfört brus i systemet 

enbart på grund av att man visat information till en aktör. Det som Aldrich & Herker (1976) 

benämner som ett viktigt ställningstagande vid boundary spanning- vilka som ska få ta del av 

informationen - tydliggörs i och med detta scenario.Det finns inte för pappersmassabrukets 
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någon vinning i att dela med sig av den prognos som framställs i detta tilltänkta system till 

personal på båtar och tåg, då systemet inte är format för dessa aktörer vilket medför risker. 

5.2 Förankring hos lastbilsåkarna 

Om syftet med systemet är att signalera rådande lossningskapacitet på vedgården och på så 

vis styra lastbilsåkarna är det givet att systemet måste förankras hos lastbilsåkarna. Givet 

data ses det att det kan finnas värde i ett system som fungerar internt, men för att det 

tilltänkta IT-systemet skall kunna gå behövs det med all sannolikhet djup förankring hos 

chaufförerna. Systemet kan  minska alla de problem som finns på pappersburket genom att 

lastbilschaufförerna tar till sig olika delar av systemet. Om lastbilsåkarna inte anammar 

systemet förblir läget oförändrat på pappersmassabruket gällande det råvaruinflödet och 

informationsflöde. Det bör dock finnas ett incitament hos lastbilsåkarna att använda 

systemet, då det i slutändan bör gynna dem genom att kan optimera sina rutter. Systemet bör 

inte vara någon typ av begränsning för lastbilsåkarna. Även om det visar på att det kommer 

vara lång kö under en viss tid skall det inte vara ett hinder för någon lastbilsåkare att komma 

under den tiden.   

En liten andel deltagande innebär att prognoserna blir missvisande och att de som 

använder systemet kan uppleva det som meningslöst. Det är av stor vikt att systemet 

utformas på ett sätt som innebär minimal arbetsinsats av lastbilsåkarna för att öka deras 

deltagande. Dabbish & Krout (2008) menar på att det är en kritisk faktor och en av 

utmaningarna med ett AD-system: att få alla att medverka och bidra till systemet.  

Det är viktigt för lastbilsåkarna att endast ta del av information som är vikt för dem. Det är 

viktigt att datan är lätt att utläsa för att informationen ska nå fram, och detta är viktigt om 

systemet ska förankras hos lastbilsåkarna. Är  datan  i systemet svår att tyda kan det utöver 

riskerna med felaktig tolkning av data och dess konsekvenser innebära att färre lastbilsåkare 

använder systemet. Informationen som delas bör vara konkret och lätt att tyda, inte enbart 

för att motverka det problem Dabbish & Kraut (2008) tar upp med en utebliven 

störningsminskning utan även för att öka deltagandet från lastbilsåkarna. Är informationen 

inte lätt att tyda kan det innebära att lastbilsåkarna endast för in data om deras nästa 

leverans men inte planerar sin rutt efter prognosen. Det innebär att råvaruinflödet 

fortfarande är ojämnt och den funktion som systemet var tänkt att ha med att styra 

lastbilsåkarna inte uppfylls. Detta är givetvis inte önskvärt men fortfarande kan de på 

pappersmassabruket ta nytta av systemet genom att planera sin bemanning och kapacitet 

efter prognosen.  Ett annat scenario är att lastbilsåkarna inte vill ge ut uppgifter om när de 

kommer nästa gång, men att de planerar sin rutt efter prognosen. Det tänkta systemets 

funktion med att kunna öka resursoptimering på pappersmassabruket fallerar då, men 

lastbilsåkarna anpassar sina rutter efter den prognostiserade kapaciteten och minskar då 

köbildning vilket är önskvärt.  

Att problemet i råvaruinflödet inte ses som någonting kritiskt i det stora hela på 

pappersmassabruket anser vi vara gynnsamt vid införande av ett system av detta slag. Det 

finns inga stora risker med att använda det tilltänkta systemet, då det inte skulle kunna 

innebära en försämring av situationen. Kostnaden för uppbyggnad och drift av systemet ses 

som små. Det medför att systemet till en början inte behöver fungerar felfritt, man kan 
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istället låta systemet utvecklas i det tempo som krävs för att ett gott samarbete skall växa 

fram. Representanter på pappersmassabruket behöver således inte ställa några direkta krav 

på lastbilsåkarna. Ett sådana krav skulle skapa irritation bland chaufförerna vilket kan 

medföra att de ställer sig mot systemet. Systemet bör förankras genom att det skall vara 

enkelt att använda. Vid samtal med respondenter på pappersmassabruket har det talats 

mycket om det är möjligt att kontrollera hur systemet efterlevs. Flera respondenterna har 

menat på att det kanske utdelas något typ av morot för de som använder systemet. Ett 

konkret exempel som tagits upp är att det skall finnas två köer på vedgården. En för de som 

använder systemet och en för de som inte gör det. Det kan snabbt bli så att det inte ses som 

en morot att använda systemet utan att det istället ses som ett straff att inte göra de. Man bör 

istället gå på den linje att inte ställa några krav överhuvudtaget utan istället göra systemets 

användande så enkelt som möjligt och därmed öka förankringen.  
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6 Slutdiskussion 

Givet målet att skapa ett jämnare materiellt flöde samt informationsutbyte anses det att IT-

system som beskrivits kan uppnå de mål som krävs för att dämpa de problem som 

pappersmassabruket beskriver. Flertalet komplikationer som påverkar huruvida det är 

möjligt för systemet att ge en verklighetsförankrad bild har beskrivits. Det är nästintill en 

omöjlighet då det finns så många olika faktorer som är osäkra. Även i fallet att alla 

inblandade aktörer använder systemet efter deras förmåga så är det inte säkert att systemet 

visar en verklighetsförankrad bild. Detta på grund av de opåverkbara faktorerna såsom väder 

och vind samt svårigheter i uppskattning av tider. En fråga som bör ställas är till hur stor 

gräns måste bilden som systemet ger vara förankrad i verkligheten för att ge värde. En aspekt 

som pappersmassabruket bör ha i åtanke är att detta tilltänkta system inte är kritiskt för 

företaget. Systemet skall endast fungera som ett stöd för råvaruflödet. För den händelsen att 

pappersmassabruket signalerar en hög belastning i vedgården under en eftermiddag då det 

förväntas inkomma ett fartyg och att det därmed kommer köras interna lastbilar mellan 

hamnen och vedgården. Det är mycket troligt att denna information skulle medföra att ett 

par lastbilar skulle välja en annan destination. Är detta fallet så har systemet bidragit till ett 

jämnare råvaruflöde. Då arbetsbördan detta system medför är tänkt att vara låg ses stora 

möjligheter att systemet ger mervärde. 

Ett IT-system som sträcker sig över de organisatoriska gränser mellan 

pappersmassabruket och åkerierna kan ses som ett första steg på en förbättrad 

kommunikation mellan åkare och representanter på pappersmassabruket. Även om systemet 

inte skulle fungera på ett önskat sätt i målet att skapa ett jämnare flöde kan det tänkas att det 

ändå skapar mervärde då en kommunikationskanal öppnats mellan pappersmassabruket och 

lastbilsåkare. En förhoppning med detta informationsutbyte är att lastbilsåkarna får insikt i 

att det finns förbättringsmöjligheter i deras och pappersmassabrukets gemensamma 

aktiviteter.  

I och med att undersökningen endast fokuserat på kontakt med representanter från 

pappersmassabruket är bör nästa steg vara att undersöka hur lastbilsåkarnas situation ser ut 

och hur de ställer sig till det tänkta  IT-systemet. Det kan finnas möjligheter och 

motsättningar som inte fångats upp i och med avgränsningen att enbart titta på problemet 

från pappersmassabrukets perspektiv. Då det tilltänkta systemet inte skulle innebära höga 

kostnader i drift, risk eller uppförande, samt att ledningen på pappersmassabruket vill 

försöka bota problemen så snabbt som möjligt skulle denna undersökning  kunna ske genom 

en testperiod där pappersmassabruket och lastbilsåkarna kan utvärdera systemet och komma 

fram till vilka faktorer som faktiskt påverkar systemet och hur dessa bör hanteras. 

Under studiens gång har ett nära samband mellan de uttalade problemet med jämnhet i 

råvaruinflödet och det mindre uttalade problemet med informationsflöde hittats. I början av 

studien var uppfattningen att ett beskrivet tilltänkt IT-system endast skull kunna innebära 

ett jämnare flöde men resultatet gav uppfattningen att den största fördelen med system kan 

vara början till en diskussion som kan bidra till en omstrukturering av vedmarknaden. 
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Appendix 

Intervjuguide  

Problembakgrund  

- Vilka problem upplever pappersmassabruket idag med lossningen?  

- Vilka konsekvenser får det för dig/din avdelning?  

- Varför har inget/Har något gjorts tidigare för att stävja dessa problem?  

Systemet  

- -Vad vill ni (pappersmassabruket samt respondent personligen) få ut av systemet?  

- Vad kan ni bidra med till systemet?  

- Finns det några förhinder för er att bidra till systemet? (Osäker data, etiska skäl?)  

- Vad tror ni är viktigt för systemets framgång?  

- Hur bra behöver systemet fungera för att ni ska kunna dra nytta av det?  

- Vad tror ni kan få åkarna till att använda systemet?  

- (Följdfråga) Kan systemet fylla en funktion utan åkarnas input?  

Övrigt  

- Finns det möjligheter för er att gå mot ett Just-In-Time/minska lagren med ett system?  

- Hur viktigt är ert förhållande med åkarna och med skogsägarna?  

- Hur mycket ved kommer in? Vad är er maxkapacitet?  

- Vilka prioriteringar finns när det gäller lossning?  

- Hur påverkar det omvända marknadsförhållandet er och till vilken grad? 


