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Sammanfattning 

Lean produktion är en filosofi vars förenklade syfte är att producera mer produkter och 

samtidigt använda färre resurser genom att eliminera slöseri i systemet. I grunden är det 

företag som ägnar sig åt stycktillverkningen som anammat tekniker inom lean men på senare 

tid har denna filosofi spridit sig även till andra branscher. Utvecklingen av lean mot 

processindustrin har däremot gått mycket långsammare vilket medför att den industrin 

fortfarande har mycket att lära när det kommer till lean. En del kritiker menar att möjligheten 

att använda leantekniker i processindustrin är väldigt begränsad medan andra hävdar att det 

bara krävs ett annorlunda angreppssätt och att de olika metoderna måste anpassas efter 

processindustrins förutsättningar. 

 

Då lean syftar till att eliminera olika typer av slöseri ur systemet finns det en generellt 

vedertagen metod som heter värdeflödesanalys. Denna metod används för att kartlägga 

material- och informationsflödet för att man på så vis ska kunna identifiera slöseri som 

existerar i systemet. Det finns väldigt begränsat med litteratur kring värdeflödesanalysens 

applicering i processindustrin, varpå detta examensarbete kommer in. Examensarbetet 

utfördes som en fallstudie på BillerudKorsnäs Skärblacka’s säckpapperstillverkning och syftet 

är att testa hur en värdeflödesanalys kan tillämpas på denna typ av produktion för att 

identifiera slöseri. Studien resulterade i en beskrivning av vilka förutsättningar som krävs för 

att metoden ska kunna användas med ett lyckat resultat, hur de utmärkande egenskaperna i 

processindustrin påverkar värdeflödesanalysen genomförande samt vilka modifieringar av 

metoden som bör göras. 

 

Vid kartläggningen av material- och informationsflöde på fallföretaget identifierades ett flertal 

problemområden där man tydligt kunde se var den största mängden slöseri uppkom. Det 

upptäcktes då att det största fokuset bör ligga på materialflödet och produktionsutrustningen. 

Dessa problemområden mynnade ut i ett antal förbättringsåtgärder som skulle kunna minska 

slöseri i systemet. Även rekommendationer föreslogs för hur de fortsättningsvis ska kunna 

arbeta iterativt med värdeflödeskartläggningar som en del i arbetet med ständiga förbättringar. 

 

Efter utförd värdeflödesanalys kunde slutsatser dras. Tillämpbarheten ansågs god då 

problemområden och slöseri kunde identifieras på ett överskådligt sätt. Dock var 

datainsamling och beräkning av parametrar väldigt tidskrävande moment. Detta på grund av 

att metoden utfördes för första gången på den studerade produktionen och att all data lagrades 

i olika system. Vid fortsatta kartläggningar kommer datainsamlingen att gå snabbare då alla 

formler redan är specificerade och lärdom kan tas från denna studies arbetssätt. Då radikala 

förändringar av layout och flödesmönster är svårt (läs omöjligt) att genomföra i de flesta 

processindustrier bör värdeflödesanalysens fokus vara själva kartläggningen där syftet är att 

identifiera befintliga problem och eliminera olika typer av slöseri. Metoden bör därmed 

användas som underlag för investeringar och förbättringsarbeten.  



 

 

 

 

Abstract 

Lean production is a philosophy which purpose can be simplified as: Produce more products 

with the usage of fewer resources by eliminating waste in the system. At the beginning it was 

part manufacturing companys who started using the different techniques within lean but in 

recent years lean has been widespread and applied in service organizations like health care for 

example. The development of lean against the process industries has however been slower 

which implies that the companys within that industry still have a lot to learn when it comes to 

lean. Some critics argue that the possibilities of applying lean techniques in the process 

industries are limited. Others claim that you just need a different approach and that the lean 

methods might need to be adjusted so that the conditions of the industry are considered. 

 

When the main purpose of lean is to eliminate waste from the system there is a generally 

accepted method called value stream mapping (VSM). The method is used in order to map the 

material- and information flow and hence identify the waste existing in the system. There is a 

limited amount of literature considering the applicability of this method in the process 

industry, whereupon this study comes in handy. This master thesis was carried out as a case 

study at BillerudKorsnäs Skärblacka’s craft paper production and the purpose is to investigate 

how VSM can be applied at this type of production in order to eliminate waste. The study 

resulted in a description of the conditions necessary for the method to be used successfully, 

how the distinctive characteristics of the process industry affect the implementation of the 

method and which modifications that needed to be done. 

 

When the material- and information flow was mapped a number of problem areas were 

identified where the waste in the system was revealed. It was then detected that the biggest 

focus should be on the material flow and the production equipment. The identified problem 

areas lead to a number of improvement suggestions whose purpose is to decrease the amount 

of waste in the system. Recommendations were also proposed, discussing how the company 

henceforth can work iteratively with value stream mapping as a part of a process with 

continuous improvements.  

 

After the method was carried out conclusions could be drawn. The applicability of the method 

was considered as good due to problem areas and waste was identified and presented in a 

lucid way. Though, the data collection and calculation of the included parameters were very 

time-consuming. The reasons for that were that this was the first time the method was used at 

the company and the fact that all the data was stored in different systems. With continued 

mappings of the value stream the data collection and calculation will be less time-consuming 

parts due to all the formulas are already specified and lessons can be learned from the 

performance of this study. Due to the fact that radical changes of layout or flow pattern are 

hard or even impossible to carry out in this kind of industry the main focus of the VSM should 

be the mapping where the purpose is to identify existing problems and wastes. Hence the 

output from this method could be foundation for future investments and improvements. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till detta examensarbete som följs upp med en 

problemformulering som sedan leder till det valda syftet. Därefter avgränsas arbetet och 

kapitlet avslutas sedan med en kort beskrivning av det studerade företaget. 

1.1 Bakgrund 

Efter att ”lean produktion”-filosofin växte fram och  blev internationellt känd 1988 har denna 

filosofi i hög utsträckning använts av företag inom tillverkningsindustrin. Ordet ”produktion” 

i lean produktion omfattar alla funktioner inom en verksamhet. Detta innebär således att all 

verksamhet i ett företag, från produktutveckling till fakturering, täcks in. Allt värdeskapande 

arbete i dessa verksamheter utförs för att det ska gå att producera produkter/varor/tjänster som 

kan generera intäkter. Detta synsätt på lean produktion medför att lean är tillämpbart även 

utanför traditionella tillverkande verksamheter. (Petersson et al., 2008) 

  

Ursprungligen var det bara inom massproduktion och stycktillverkning som det fokuserades 

på att ”vara mer lean”, för att sedan spridas till alla typer av organisationer såsom sjukvård 

och andra tjänsteverksamheter. Utvecklingen av lean mot processindustrin har däremot gått 

mycket långsammare än andra industrier, menar Abdulmalek et al. (2006).  Vidare förklarar 

han att en del chefer anser att processindustrin är mycket effektivare än andra industrier och 

att behovet av att introducera lean därmed inte är lika stort. Melton (2005) menar att 

produktionskulturen inom processindustrin motverkar implementering av leantänkande, detta 

på grund av de långa tillverkningsserierna, minimalt med ställ, ”sluta aldrig producera”-

mentaliteten och filosofin att det är tillverkningen som driver värdekedjan och att alla 

supportfunktioner måste stödja den. Abulmalek et al. (2006) hävdar dock att det är ett misstag 

att inte ta till sig av det som leanfilosofin kan ge och att utmaningen ligger i att anpassa 

idéerna bakom lean produktion för en implementering inom processindustrin.  

 

Petersson et al. (2008) menar att lean handlar om att ständigt sträva efter att driva ut slöseri ur 

verksamheten och King (2009) föreslår metoden värdeflödesanalys som en mycket viktig del 

när det kommer till att identifiera och eliminera slöseri från den befintliga verksamheten. 

Vidare menar King (2009) att tron på att leantekniker bara går att applicera inom 

stycktillverkning förstärks på grund av att det inte finns betydande litteratur om lean inom 

processindustrin. Det finns därmed även begränsat med dokumentation kring 

värdeflödesanalys inom processindustrin men Melton (2005) och Abdulmalek et al. (2006) 

menar att alla de fördelar som finns med lean gör att det inte borde finnas några hinder för att 

anamma leanfilosofier även inom processindustrin. King (2009) förespråkar användandet av 

metoden värdeflödesanalys inom processindustrin men menar att det kan krävas ett modifierat 

angreppssätt. För att kunna utföra värdeflödesanalysen måste man förstå svårigheterna som 

kan uppstå i och med användandet av denna metod i processindustrin. Han beskriver då nio 

unika egenskaper som särskiljer processindustrin från stycktillverkning och montering. Dessa 

egenskaper måste beaktas vid implementering av lean i en processindustri.  

 

Med detta i åtanke kommer examensarbetet in. Genom att kartlägga de befintliga material- 

och informationsflödena i en processindustri kan värdeflödesanalysens tillämparhet testas. 

Skillnader gentemot andra industrier, i genomförande och resultat, kan analyseras för att ge ett 

bidrag till forskningsområdet. De problemområden och slöseri som identifieras och 

visualiseras kan vara ett bra underlag för framtida investeringar och förbättringsarbeten på det 

studerade företaget. 

 



 

 

2 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas i en 

processindustri med kontinuerlig tillverkning för att identifiera slöseri i produktion och 

produktionsplanering. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka problemområden och vilka typer av slöseri identifierades? 

 Hur påverkar och begränsar de unika egenskaperna inom processindustrin utförandet 

av en värdeflödesanalys?  

1.4 Avgränsningar 

 Examensarbetet kommer inte behandla teori och metoder gällande processteknologin.  

 Ramen för arbetet avgränsas till produktionsflödet för tillverkning av säckpapper.  

 Informationsinhämtandet avgränsas till Customer Service Mill i Skärblacka och 

affärsområde Sack solutions.  

 På grund av projektets tidsramar kommer ingen handlingsplan för implementering av 

förbättringsåtgärder att tas fram. Arbetet sträcker sig alltså till framtagning av 

förbättringsförslag. 

1.5 Företagsbeskrivning 

BillerudKorsnäs är ett resultat av ett förvärv när Billerud köpte upp Korsnäs under 2012. Det 

nya bolaget är en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och 

förpackningslösningar. BillerudKorsnäs huvudkontor ligger i Solna, Stockholm.  I dagsläget 

har bolaget ca 14 400 anställda i 13 länder. Bolaget har ett stort kundnätverk med 1000 

kunder och partners i över 100 länder. BillerudKorsnäs verkar inom tre huvudsakliga 

affärsområden: Packaging Paper, Consumer Board och Containerboard.  

 

Packaging Paper
Kraftpapper

Säckpapper 

Consumer Board
 Förpackningskartong

Vätskekartong

BillerudKorsnäs
CEO

Containerboard
 Liner

Fluting  
Figur 1, BillerudKorsnäs uppdelning av affärsområden. 

 

Packaging Paper erbjuder avancerad nyfiberbaserad kraftpapper, säckpapper och 

pappersmassa. Consumer Board innefattar vätskekartong samt förpackningskartong. Det sista 

affärsområdet, ContainerBoard, erbjuder kunderna liner och fluting.  

Anläggningen som denna fallstudie utförs på ligger i Skärblacka väster om Norrköping.  

Skärblacka hade i början på 2014 ca 640 anställda och denna anläggning tillverkar bland 

annat, som visas i figur 1, kraft och säckpapper, och dessa produkter står för ca 30 % av 

försäljningsvolymen för hela Billerudkorsnäs. Detta examensarbete utfördes under 

affärsområdet Packaging Paper och på produkten säckpapper som tillverkas i pappersmaskin 

9, internt kallat PM9. PM9 byggdes år 1961-1962 och är Skärblackas största maskin, den står 

för nästan hälften av pappersbrukets årsproduktion. 
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1.5 Disposition 

Här följer en kort sammanfattning av rapportens ingående kapitel för att läsaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om vilka kapitel som är av intresse. 

2. Teoretisk referensram: 

Här sammanfattas befintlig litteratur om lean produktion, slöseri, värdeflödesanalys samt 

processindustrin rent generellt. 

3. Metod:  

I metoddelen beskrivs vilken forskningsmetod som använts följt av värdeflödesanalysens 

genomförande, analysmetod samt metodkritik. 

4. Nuvarande tillstånd: 

Nuvarande tillstånd i detta examensarbete består av hela värdeflödeskartläggningen med 

datainsamlingen inkluderad. 

5. Analys 

I denna del av rapporten presenteras resultatet i form av de problemområden som identifierats 

i föregående kapitel samt förbättringsförslag. 

6. Diskussion: 

Studiens resultat analyseras, diskuteras och jämförs med vad befintliga teorier sagt. 

Skillnader, likheter och problemområden identifieras. 

7. Slutsats: 

Slutsatserna svarar på det angivna syftet och frågeställningarna. 
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1.6 Ordlista 

Clupak – En delprocess i torkpartiet i pappersmaskinen som microcreppar pappret för att det 

ska få en längstöjning. Används till alla produkter utom produktgruppen produkt D. 

 

Moderrullar - Pappersrullar som ska skäras i omrullningsmaskinen, till bredder som den 

vanliga rullmaskinen inte klarar av. 

 

PIA – Produkter i arbete 

 

Pope – Cylindern varpå tambourn rullas upp efter pappersmaskinen. 

 

Set – En tambour rullas oftast om till fyra stycken set. 

 

Stycktillverkning – Innefattar både stycktillverkningen och monteringsprocesser i detta 

examensarbete. 

 

Tambour – Pappersrullen som rullas upp efter pappersmaskinen och som sedan rullas till set i 

rullmaskinen. 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en kort beskrivning av lean som följs upp med en 

allmän beskrivning av processindustri och vad som särskiljer den från andra industrier. Detta 

övergår sedan till lean i processindustrin. Sedan beskrivs lean’s åtta typer av slöseri och hur 

de generellt framträder i processindustrin. Slutligen följer en definition av ett värdeflöde och 

beskrivning av värdeflödesanalys och hur den ska tillämpas.  

2.1 Lean produktion  

Lean produktion härstammar från den Japanska bilindustrin, utvecklad av Toyota, och är även 

känt under namnet Toyota Production System (TPS). TPS är ett strukturerat ramverk av 

principer vars syfte är reducera tiden från order till leverans genom att eliminera slöseri i 

systemet. Resultatet är en lean process som levererar hög kvalitet till kunden till ett lågt pris, 

utan att behöva hålla enorma lager (Liker & Meier, 2006). 

 

För att kunna konkurrera inom bilindustrin i slutet på 1940-talet, efter andra världskriget, 

insåg Toyota att var tvungna att anpassa sig efter sitt lands förutsättningar, Japan hade brist på 

naturresurser och var tvungen att importera både material och mat. Det var därför viktigt att 

försöka producera produkter med bättre kvalitet till en längre produktionskostnad (Sugimori 

et al., 1977). Detta resulterade i att Taiichi Ohno presenterade en ram av principer som Toyota 

kallades ”Toyota Production System”.  

 

När Japanerna började ta över mer och mer av marknaden inom bilindustrin, framförallt från 

USA, startade MIT en forskningsstudie som utredde skillnaderna mellan Toyota och 

västerländska biltillverkare. Resultatet av forskningsstudien presenterades i boken ”The 

Machine that Changed the World” (Womack et al., 1990) och det var där uttrycket ”Lean 

Production” myntades. Uttrycket ”lean” var bokens term för att beskriva Toyota’s sätt att 

producera resurseffektivt. 

 

Utifrån studier som gjorts har följande parametrar identifierats som påverkats positivt av en 

framgångsrik leansatsning (Petersson et al., 2008):  

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Flexibilitet 

 Leveranssäkerhet  

 Leveranstid 

2.2 Processindustri 

Företag som tillverkar tandkräm, färg, syntetiska fibrer, pappersprodukter och kemikalier är 

alla exempel på vad som benämns processindustrier. Deras tillverkningsprocesser är väldigt 

annorlunda från processer som tillverkar delar och monterar dem till bilar, vitvaror, telefoner 

och liknande produkter. Något signifikant är att produktionsutrustningen i processindustrier 

oftast är mycket större, dyrare och har mycket större inverkan på prestandan och 

produktionen. Detta gör att implementering av diverse leanverktyg blir en större utmaning än 

för andra industrier. (King, 2009) 

 

Nedan presenteras ett ramverk med egenskaper som skiljer processindustrin från 

stycktillverknings- och monteringsindustrin. Det är viktigt att förstå dessa underliggande 
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skillnader mellan industrierna för att olika leanverktyg ska kunna fungera lika bra i 

processindustrin. 

2.1.1 Materialflödesmönster  

Den kanske största skillnaden mellan stycktillverkningen och processindustrins anläggningar 

är hur flödet av material ser ut. I början av en monteringsprocess kan det finnas hundratals, 

tusentals eller tiotusentals individuella skruvar, muttrar, bultar, fjädrar, och så vidare. Dessa 

delar bearbetas och monteras in i delsystem, till ett större system, och slutligen till den färdiga 

produkten, vilket leder till att antalet slutprodukter minskar dramatiskt jämfört med antalet 

produkter in i systemet. Processindustrin följer i allmänhet det motsatta flödesmönstret, 

processen börjar med få råvaror, som kan blandas, gjutas eller extruderas som fibrer, ark, eller 

pellets, som sedan bearbetas vidare för att skapa en bred flora av slutprodukter (King, 2009). 

Abdulmalek, et al. (2006) skriver dock att det finns företag inom processindustrin som även 

kan ha en bred mängd råmaterial i början av processen, matvaruindustrin är ett exempel på 

det. Stålindustrin och pappersindustrin är däremot bra exempel på industrier där det är få 

råmaterial i början av processen och många produkter i slutet (King, 2009). 

2.1.2 Volym, variation, och variabilitet 

De marknader som processindustrin levererar till ställer högre och högre krav på att företagen 

måste kunna leverera stora volymer och även större variation av produkter. Förutom stor 

volym och variation i produktfloran måste processindustrier hantera en hög variabilitet (King, 

2009). Enligt Liker & Meier (2006) kan variabilitet vara relaterat till kund, leverantör men 

även variation som är inbyggt i produkten och processerna. Nästan alla processer får sina 

råmaterial från gruvor, skog osv. Då är det ofta stor skillnad på råmaterialets kvalitet vilket 

leder till att denna variabilitet påverkar kvaliteten på slutprodukten (Abdulmalek et al. 2006; 

Mahapatra & Mohanty, 2007). Tidigare kännetecknades processindustrin av en låg 

produktvariation men numera kräver kunderna ett större produktutbud. Ta pappersindustrin 

som ett exempel, där det nu finns en uppsjö av olika kvaliteter på pappret beroende på 

applikation. Ju fler alternativ företaget ger sina kunder gällande produktutbud, desto mer 

sannolikt är det att efterfrågan på produktnivå kommer att vara mer varierande och med en 

större osäkerhet (King, 2009).  

2.1.3 Kapitalintensiv kontra arbetsintensiv 

En annan stor skillnad med processindustrin, och en som har en betydande inverkan vid 

tillämpning av lean, är att processerna tenderar att vara kapitalintensiva medan 

stycktillverkning- och monteringsprocesser tenderar att vara arbetsintensiva (Mahapatra & 

Mohanty,  2007). Mycket av leantänkandet syftar till att reducera slöseri med arbetskraft och 

att förbättra arbetsproduktiviteten. När det kommer till processindustrin behöver detta fokus 

lyftas ut till produktionsutrustningens produktivitet, som i de flesta fall är den begränsande 

resursen snarare än arbetskraften i form av personal/operatörer (King, 2009).  

2.1.4 Genomloppstiden begränsas av utrustningen 

En naturlig särskiljande faktor i processanläggningar är att utrustningen ofta är den primära 

hastighetsbegränsande faktorn, snarare än arbetskraft som är fallet i en stycktillverkning. I 

många monterings/tillverkningsprocesser kan du eliminera flaskhalsar och öka produktiviteten 

genom att lägga till resurser, detta är sällan fallet på processlinjer. Processanläggningar kör 

ofta 24/7, det finns därmed inga extra skift att lägga till för att täcka en ökad efterfrågan. 

Dessutom, eftersom utrustningen oftast är begränsningen, kommer övertid eller ökning av 

arbetskraft inte minska genomloppstiden/öka produktflödet. För att kunna minska 
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genomloppstiden måste fokus lyftas från arbetskraften till produktionsutrustningen. (King, 

2009) 

2.1.5 Oflexibel utrustning  

En stycktillverkningsindustri består oftast av små, lätta maskiner att flytta, såsom pressar, 

borrar, slipmaskiner, svarvar och i viss mån även robotar. De flesta maskiner i 

processindustrin är däremot ofta stora och har processrör, hydraul ledningar, och komplexa 

elektriska ledningar, vilket gör det mycket svårt att flytta utrustningen för att förbättra flödet. 

(King, 2009; Mahapatra & Mohanty, 2007) Vissa maskiner i en processindustri kan stå på 

ytor som kan vara så stora som tusen kvadratmeter och väga otaliga ton (King, 2009). Av 

denna anledning har vissa experter dragit slutsatsen att cellbaserad tillverkning har en liten 

applikation i processindustrin jämfört med industrier med stycktillverkning (Mahapatra & 

Mohanty, 2007). 

2.1.6 Processerna är svåra att stoppa och starta 

Maskinerna som normalt återfinns i stycktillverkning är lätta att starta och stoppa. Detta är 

inte alltid fallet i processindustrin. Maskinerna i processindustrin är ofta tidskrävande och 

kostsamma att stoppa och starta, samt att stoppen kan skapa stora logistiska problem 

(Abdulmalek et al. 2006). Detta tenderar att driva överproduktion och onödigt stora lager. 

Införande av ett dragande system försvåras också i och med detta faktum. (King, 2009; 

Abdulmalek et al. 2006). 

2.1.7 Produktomställningar är komplext 

I processindustrin är omställningar mellan olika produkter oftast bara en liten del av det totala 

slöseriet i jämförelse med stycktillverkning där omställningar sker frekvent. Det faktum att 

omställningarna är färre i processindustrin är en motverkande kraft för en lyckad leansatsning, 

menar Melton (2005). 

 

Omställningar leder till förlorad produktivitet, och slöseri med arbetskraft. I processindustrin 

kan det krävas betydande tid i ett testlaboratorium för att kunna avgöra om till exempel 

kvaliteten på den nya produkten nått upp till kundens krav efter ett ställ. Eftersom 

processutrustningen oftast är stor och utformad för en speciell produktgrupp, körs den med en 

massa olika inställningar, omställningar och justeringar och dessa tenderar därför att ta 

mycket längre tid än omställningar vid stycktillverkning. På grund av detta tenderar det ofta 

till att uppmuntra personalen att köra stora serier innan man byter till nästa produkt. Detta 

leder till överproduktion, vilken i sin tur resulterar i höga färdigvarulager samt begränsat flöde 

av andra produkter. (King, 2009) 

2.1.8 Färdigvarulager kontra PIA 

I stycktillverkning kan produkter i arbete (PIA) byggas upp i stora mängder om du inte har ett 

utjämnat flöde. I processindustrin kommer dåligt flöde också leda till höga PIA- nivåer, men i 

de flesta fall kommer färdigvarulagret att bli ännu mycket större. Inom processindustrin finns 

det en tendens att vilja hålla material och produkter i rörelse och detta leder till att de negativa 

effekterna av dåligt flöde och dålig planering trycks ända fram till färdigvarulagret. (King, 

2009) 

2.1.9 Gömda produkter i arbete 

I stycktillverkning ligger ofta produkter i arbete på golvet i lagerplatser, på pallplatser eller i 

vagnar där de är väl synliga, medan de i processanläggningar oftast är utom synhåll eller 
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gömda i till exempel rör, silos, tankar och så vidare. Att gå utefter linan i en processindustri 

för att samla in data till en värdeflödeskarta är inte lika effektivt som det är i en mer ”synlig” 

monteringsprocess. Detta hinder kan dock övervinnas, då det finns andra sätt att samla in data 

som inte kräver att man observerar på plats, såsom olika datasystem. (King, 2009) 

2.1.10 Underhåll i processindustrin 

Till skillnad från andra industrier går de flesta processindustrianläggningar mer eller mindre 

24 timmar om dygnet, varje dag året runt. Detta sätter extra hård press på 

underhållsavdelningen som är en kritisk supportfunktion till produktionen. Deras utmaning 

ligger i att hålla utrustningens tillgänglighet i denna kapitalintensiva industri på en hög nivå. 

Detta för att stopp är så oerhört kostsamma, varför underhåll bör vara högt prioriterat i denna 

typ av industri. (Johansson, 2012) 

 

Då tillgängligheten och tillförlitligheten är kritisk i processindustrin, på grund av den 

bristande flexibiliteten, leder det till att företaget måste fokusera på verktyg som TPM (Total 

Productive Maintenance) (Abdulmalek et al., 2006). TPM är en filosofi och en specifik metod 

för att förbättra sättet att underhålla utrustningen/maskinerna. Den utvecklades i Japan på 

1960- och 1970-talet och innefattar alla delar och nivåer i organisationen. Målet är att allt 

underhåll ska vara självstyrande och att ge direkt ansvar för mycket av underhållsarbete till 

personerna närmast produktionen, alltså operatörerna. Om denna process fungerar 

oproblematiskt, kan underhållsavdelningen arbeta mer med att förbättra tillförlitligheten i 

utrustningen. (King, 2009) 

 

Målet med TPM kan beskrivas som att utveckla ett robust och stabilt värdeflöde genom att 

maximera uptime i varje process. King (2009) nämner nedan de delar som innefattas i TPM: 

 

 Förebyggande underhåll: Tidsbaserat underhåll, underhåll utförs efter ett schema som 

syftar till att förhindra haverier innan de förekommer  

 Förutsägande underhåll: Att med hjälp av instrument och sensorer försöka förutse när 

utrustningen är på väg att gå sönder och sedan hinna reperara innan haveri. 

 Underhåll efter haveri: Reparera utrustningen efter att ett haveri har inträffat  

 Korrigerande underhåll: Pågående förbättringar av utrustningen för att minska 

frekvensen av haverier och göra dem lättare att reparera  

 Rätt utrustning från början: Installera utrustning som sällan går sönder och är lätt att 

reparera när den väl havererat. 

 Självstyrande underhåll: Underhållet utförs i första hand av operatörerna. 

 

Den absolut viktigaste delen av TPM enligt King (2009) är att det måste ske en 

kulturförändring på företaget gällande underhåll. Företaget måste gå från ett synsätt där 

underhållsavdelningen har allt ansvar för underhållet till ett synsätt där alla personer runt 

tillverkningen är ansvariga.  

 

Traditionellt har det funnits en uppfattning att tillförlitlighet och tillgänglighet bara kan ökas 

genom investeringar i utrustningen. Med hjälp av TPM kommer man ifrån den paradigmen. 

Faktum är att TPM ofta kan minska totalkostnad av underhåll, samtidigt som den ökar 

utrustningens totala produktionstid. Eftersom operatörerna nu gör allt rutinunderhåll, behövs 

ett mindre antal underhållspersonal. Även med mindre frekventa haverier och en minskning 

av inköpta reservdelar som resultat. Genom att arbeta med TPM kan man öka den tillgängliga 

produktionstiden vilket leder till att värdeflödet blir stabilare med mindre flaskhalsar, vilket 

resulterar i en kortare ledtid. (King, 2009) Johansson (2012) skriver också att underhåll är en 
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kritisk faktor för företag som konkurrerar inom områden som kostnad, kvalitet och 

leveransprestanda. Det är viktigt för företagen att veta innebörden av underhåll och 

kostnaderna som uppstår om det finns brist på underhåll. 

2.3 Lean i processindustri 

Enligt King(2009) finns det en del kritiker som anser att det inte finns några fördelar med att 

implementera lean i en processindustri då flödet i processindustrin redan är kontinuerligt, ty 

målet med lean är att skapa ett kontinuerligt flöde. King (2009) anser dock att en stor del av 

flödet i processindustrin inte är kontinuerligt, och att mycket material ligger lagrade i tankar 

och silos. Abdulmalek et al. (2006) säger att anledningarna till att processindustrin inte 

implementerat lean i samma utsträckning beror på att deras produktionssystem inte är lika 

flexibla och att deras möjligheter att tillverka mindre partier är sämre, och det är dyrt/svårt att 

göra omställningar mellan produktgrupper. King (2009) menar dock att även i helt 

kontinuerliga processer kan det finnas mycket slöseri och stora möjligheter till förbättringar. 

 

Abdulmalek et al. (2006) nämner att en stor utmaning med lean i processindustrin är att 

identifiera leantekniker från stycktillverkningsindustrin som lätt kan appliceras i 

processindustrin. På grund av att processerna i en processindustri skiljer sig jämfört med 

processerna där lean vanligtvis brukar implementeras måste implementering ske med ett annat 

perspektiv och angreppsätt då leanverktyg och metoder ska användas (Abdulmalek et al., 

2006). Tron att lean endast kan användas på stycktillverkande industrier har förstärkts av att 

det inte finns någon betydande litteratur om lean inom processindustrin (King, 2009). King 

(2009) säger dock senare i sin bok ”Lean for the Process Industries: Dealing with 

Complexity” att ett antal företag inom processindustrin med stor framgång implementerat 

lean. Melton (2005) skriver också om många exempel där leanimplementeringen varit 

framgångsrik i processindustrin. Detta medför att  möjligheterna för lean är väldigt stora även 

i processindustrin. Melton (2005) skriver dock om några krafter som motverkar möjligheterna 

till en lyckad implementering av lean inom processindustrin: de långa tillverkningsserierna, 

att det sker få omställningar och att den består av kontinuerliga processer som alltid 

producerar. 

 

Då processindustrin har stora variationer i råmaterial och produktvolymer så hävdar man att 

många av leanverktygen egentligen inte borde fungera så bra. Detta säger dock inte att lean 

inte går att implementera på processindustrin utan istället måste varje leanverktyg utvärderas 

och analyseras för att utreda vilka som är och vilka som inte är lätta att applicera (Abdulmalek 

et al., 2006). Vidare skriver han också att pappersindustrin tenderar till att ha höga 

produktvolymer vilket resulterar i att processerna flödar kontinuerligt. Detta gör att det blir 

svårt (läs omöjligt) att placera tillverkningsutrustningen i en cellbaserad layout. Det är också 

orealistiskt att introducera ett kanban och pull-system i en sådan omgivning. King (2009) 

trycker också på att ett pull-system först kan implementeras efter att processerna är stabila och 

att variationerna har minimerats i högsta möjliga mån. Fortsättningsvis säger King (2009) att 

om någon form av dragande system såsom kanban ska användas måste produktions-

utrustningen kunna stoppas och startas beroende på vad som ska produceras och när. Detta är 

ett stort problem för många företag inom processindustrin då dessa stopp kan kosta otroligt 

mycket pengar. Många företag inom processindustrin använder sig därmed av ett samspel 

mellan push och pull där material trycks genom de maskiner som är svåra att stoppa för att 

sedan mellanlagras. Från detta mellanlager kan sedan material dras för att förse nedströms 

processer med material då behov uppstår. (Mahapatra & Mohanty, 2007) 
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I processindustrin tillverkas olika produkter vilket leder till svåra ledningsbeslut gällande hur 

stora tillverkningsserierna ska vara. Om ställen är långa och dyra finns tendenser till att vilja 

köra långa serier. Detta skapar en massa slöseri i processen, överproduktion, större lager, 

transporter, kassationsnivåer ökar och det kan ta längre tid att hitta defekter i processen. Dock 

så är det största problemet med långa tillverkningsserier att utrustningen blir oflexibel, vilket 

gör att företaget blir sämre på att reagera på kundens behov. Detta leder till att företagen 

måste minimera ställtiden så att man kan köra kortare serier. En vanlig och effektiv metod 

inom lean för att reducera ställtider är SMED, eller Single Minute Exchange of Die (King, 

2009). Abdulmalek et al. (2006) hävdar å andra sidan att ställtidsreduktion inte är kritiskt i 

processindustrier då omställningarna är få och utnyttjandegraden hög. 

 

Nedan presenteras fyra grundläggande idéer inom SMED för att reducera ställtider: 

 

1. Flytta alla inre ställ till yttre ställ (Gör klart allt som är möjligt innan man stannar 

maskinen) 

2. Bestäm om de resterande inre ställen går att modifiera för att bli yttre ställ 

3. Gör alla inre ställ lätta och smidiga att utföra 

4. Försöka att utföra alla inre ställ parallellt. 

 

Enligt King (2009) är det en bra start att identifiera tidskrävande moment vid ställ genom att 

rita upp en processkarta över alla processteg. Sedan är det bra att få en bild över hur ställen 

går till, detta kan dokumenteras genom att till exempel filma eller någon som observerar. Efter 

att man utvärderat ställen kan företaget dokumentera, standardisera och förbättra 

ställprocessen för att minska ställtiderna.  

 

Ställtiderna innefattar tiden det tar för processen att komma tillbaka till att producera 

produkter i bra kvalitet. I en processindustri ingår labbtiden (undersöka om produkten når rätt 

kvalitet), och bör därför också ses över gällande förbättringar i snabbare arbetssätt. (King, 

2009) 

 

Det viktigaste i industrier där produkterna rör sig kontinuerligt är att utrustningen har hög 

pålitlighet och detta kan nås genom ”total productive maintenance” (TPM) som innebär att 

man ska jobba för att få störningsfria processer. Det finns dock leanverktyg som lätt kan 

implementeras på vilken industri som helst och stödja andra leanverktyg som redan används. 

Den kanske viktigaste av dessa verktyg är värdeflödesanalys, som kan användas på alla 

sorters organisationer och ger en utmärkt start för att kunna identifiera slöseri, överkapacitet 

och flaskhalsar (Abdulmalek et al., 2006). 

2.4 Slöseri 

För att nå målet att kunna leverera produkter med högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst 

kostnad måste företaget eliminera de olika typer av slöseri som finns i deras egna processer. 

Det är viktigt att företaget kan skilja på vad som tillför värde och sådant som är slöseri utifrån 

ett kundperspektiv, detta görs genom att dela upp tid och resurser i värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter. Målet är att kunna reducera eller helt eliminera alla aktiviteter i 

processerna som inte tillför värde för kunden (Bicheno, 2004). Det är därför viktigt att förstå 

de olika typer av slöseri, muda på japanska, som finns i processindustrin. Toyota har 

identifierat åtta olika typer av slöseri som går att identifiera i en organisation (Liker & Meier, 

2006). 
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Utifrån Toyotas åtta typer av slöseri har King (2009) identifierat samt applicerat dessa på 

organisationer inom processindustrin. Nedan presenteras först en kort beskrivning av Toyotas 

definition sen en djupare förklaring om King’s definition av slöseri i en processindustri:  

2.4.1 Överproduktion 

Med överproduktion menas att det tillverkas fler produkter än det finns aktuella kundorder 

för. Överproduktion ses som det värsta slöseriet då det kan generera ytterligare slöseri till 

exempel större lager och extra transporter till och från lager (Liker & Meier, 2006). Om 

produktionsplaneraren tar beslut utifrån prognoser snarare än efter den verkliga efterfrågan, 

kan det lätt ske överproduktion. Detta gör att både produkter-i-arbete och färdigvarulagret 

ökar. En annan orsak som ger överproduktion är om omställningstiderna mellan produkterna 

är tidskrävande och kostsamma, detta leder till att produktionsplaneraren gärna kör långa 

serier. Ett annat kännetecken hos processindustrin som driver överproduktion är när 

processerna har låg efterfrågan. Till exempel när processen tillverkar en primaprodukt, finns 

det en tendens att fortsätta att köra den produkten så länge det går bra. Istället för att byta till 

en annan produkt som efterfrågas av kunden och som skulle kunna sänka produktiviteten 

(King, 2009). 

2.4.2 Väntan 

Detta slöseri innehåller den tid som produkter väntar på att få bli bearbetade samt när 

personalen inte har något arbete och väntar på att den föregående processen ska blir klar 

(Liker & Meier, 2006). Det traditionella tillvägagångssättet för lean när slöseriet ”väntan” ska 

elimineras är att balansera linan, vilket betyder att man omfördelar arbete så att man får en 

jämn beläggning över alla stationer och operatörer. I processer där det är höga 

tillverkningshastigheter och stora volymer räcker det inte att bara upptäcka ett fel och stoppa 

processen, problemet måste lösas snabbt för att minimera tiden som processen står still. 

Eftersom många anläggningar har begränsad kapacitet kan även korta stopp resultera i 

förlorad produktion som aldrig kan tas igen. Kostnaden för väntan anses liten i jämförelse 

med förlusten man gör i potentiella intäkter när produktionen står stilla (King, 2009). 

2.4.3 Transport 

Detta slöseri innehåller all förflyttning av produkter och material i en process. Det innefattar 

bland annat förflyttning av produkter-i-arbete mellan processer och färdiga produkter in och 

ut från lager (Liker & Meier, 2006). Teoretiskt sett kan allt transportslöseri elimineras genom 

att placera all processutrustning i samma form som en lina, detta leder till att material kan 

flöda genom maskinerna helt utan transporter. Dock är det svårt och dyrt, då utrustningen i 

processindustrin är  stor och omlokalisering är därmed komplext. Ytterligare ett 

transportslöseri som finns mer i processindustrin än i stycktillverkning, är resultatet av att PIA 

inte lagras mellan processtegen, utan utanför huvudflödet i ett avlägset lager/förråd. Dessa 

lager ligger långt ifrån huvudprocessen, till exempel råmateriallagret, och det kan leda till 

många onödiga transporter (King, 2009) 

 

2.4.4 Omarbete 

Att producera produkter med högre kvalitet än vad kunden efterfrågar. (Liker & Meier, 2006) 

Slöseri genom omarbete kan skapas på olika sätt (King, 2009):  

 Bygga mer värde i produkten än vad som efterfrågas av kunden. Detta inkluderar att 

lägga till funktioner till en produkt som inte har något värde för kunden.  

 Bearbetning som blir nödvändig för att identifiera brister. 
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 Bearbetning som blir nödvändigt för att korrigera fel. 

 

Då avancerad testutrustning och testlaboratorier måste undersöka och godkänna materialet för 

att säkerställa att den uppfyller kravspecifikationen, räknas det som onödigt arbete. Andra 

exempel på omarbete är när material inte uppfyller kraven gällande kvalitet. Detta material 

kan "räddas" från kassering genom att plockas ut det från huvudflödet, och sedan blandas det 

tillbaka in i flödet, antingen i den form den är eller efter att den har gått igenom ett antal 

processer till exempel. upplösning, filtrering. Dessa processer utförs oftast på annan plats, 

utanför huvudflödet, vilket leder till transporter i form av lastning och lossning av materialet. 

(King, 2009) 

2.4.5 Lager 

Alla sorters lager ses som slöseri. Stora lager leder till längre ledtider, skadat gods, onödiga 

transporter samt ökade lagerkostnader. Lager kan även gömma problem som sena leveranser 

från leverantörer, defekter, stillastående maskiner och långa ställtider. (Liker & Meier, 2006) 

I processindustrin är produktionsutrustning oftast den hastighetsbegränsande faktorn, inte 

arbetskraften. Med andra ord är kapaciteten hos utrustningen en flaskhals. Eftersom de flesta 

processutrustning tenderar att vara stora och dyra, är det vanligtvis inte ett ekonomiskt 

hållbart alternativ att lägga till ytterligare utrustning för att lösa en flaskhals. Således blir 

flaskhalshanteringen en kritisk fråga. För att skydda en flaskhalsresurs från störningar både 

uppström och nedströms i värdekedjan kan man bygga lagerbuffertar runt flaskhalsen. Detta 

är en vanlig lösning för att hantera flaskhalsar, dock så är dessa lagerbuffertar onödigt slöseri. 

Produktionsplaneraren planerar utifrån prognoser (push) i stället för att planera efter den 

verklig efterfrågan (pull) vilket leder till överproduktion som således leder till större lager 

(King, 2009). 

2.4.6 Rörelse 

Onödiga rörelser av anställda som inte tillför något värde till produkten till exempel hämta 

verktyg och förflytta sig mellan maskiner. Dessa rörelser kan inte elimineras helt då de är 

nödvändiga för att tillverka produkten men tiden för dessa rörelser ska minskas så gott det går. 

(Liker & Meier, 2006) I processindustrin, är de primära rörelserna promenader. På grund av 

storleken på utrustning som finns i processindustrins anläggningar, slösar operatörer bort en 

massa tid genom att gå från ena änden av en maskin till en annan (King, 2009). 

2.4.7 Produktion av defekta produkter 

När processerna producerar defekter eller när produkterna måste ombearbetas för att uppfylla 

kundens krav. Arbete med reparationer, tillverka nya produkter och kvalitetskontroller är 

slöseri både gäller extra hantering av produkterna samt tid. (Liker & Meier, 2006) Material 

som produceras av processanläggningar har ofta defekter som inte klarar specifikationen: Till 

exempel papper kanske har fel tjocklek, bredd, likformighet eller rätt kvalitet. Att upptäcka 

defekter är oftast svårare och mer tidskrävande inom processindustrier på grund av att det tar 

lång tid att utföra prover på produkterna. Testresultaten fås inte alltid direkt utan kan behöva 

skickas till labb för analys. Mycket av de variationer som upplevs i processindustrin 

härstammar från det faktum att många processer har naturresurser som input i process, såsom 

trä till papperstillverkning och malm till framställning av metall. Dessa naturresurser har olika 

grader av renhet och koncentration som kräver omfattande tester och sortering m.m. för att 

förhindra att för stora variationerna kommer in i processerna och gör att man tillverkar defekta 

produkter (King, 2009). 
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2.4.8 Outnyttjad kompetens 

Det sista slöseriet är att företag inte utnyttjar, lyssnar  och engagerar sig i sina medarbetare. 

Företaget går miste om sina medarbetares idéer, kompetens och förbättringsförslag.(Liker & 

Meier, 2006) Många företag i både monterings-och processindustrin har en kultur av att 

värdera tillverkningsanställda främst för sin förmåga att utföra manuellt arbete. Det faktum att 

de har en god förståelse för de processer som de utför, att de lätt kan se och hitta slöseri i 

processerna, att de har idéer för förbättring och ett engagemang att genomföra dem förbises 

ofta.  

 

King (2009) sammanfattar, i nedanstående tabell, de vanligaste grundorsakerna till de olika 

slöserierna i montering och stycktillverkning kontra processindustrin. 

 

Tabell 1, Sammafattande tabell om grundorsakerna till slöseri i montering och 

stycktillverkning kontra processindustrin. 

Typ av slöseri Montering och stycktillverkning Processindustrin 

Överproduktion 

 Opassande mätning av 

produktivitet 

 Långa körningar p.g.a. 

långa ställtider. 

 Prognoser 

 ”Stora serier”-mentalitet vid 

design av 

produktionsutrustningen 

 Opassande mätning av 

produktivitet 

 Dyra ställ  långa runs 

Väntan 

 Dålig linjebalansering 

 Försenad ankomst av delar 

 Tillfällig lagerbrist 

 Behov av snabb respons vid 

processproblem 

 Många arbetsuppgifter vid 

start och slut av batch, få 

under tillverkningen 

Transport  Dålig fabrikslayout 

 Utspridd 

produktionsutrustning 

 Stora buffertsystem avlägset 

lokaliserade 

Omarbete 

 Hårda specifikationer 

 Överspecificerade krav 

 Tillverkning av defekt 

mtrl. 

 Tillverkning av defekt mtrl. 

 Testning av –”-- 

 Sortering av –”— 

 Omarbete av –”— 

 Hantering av defekt mtrl., 

skärning, upplösning etc. 

Lager 

 Överproduktion 

 Buffring för att 

kompensera för defekter 

 Osynkroniserat flöde 

 Överproduktion 

 Skillnader i partistorlekar 

 Skillnader i takttid 

 Osynkroniserat flöde 

 Långa körningar 

 Buffring mot processproblem 

och efterfrågevariation 

Rörelse 

 Dålig processlayout 

 Ineffektiv design av 

arbetsstationer 

 Leta efter verktyg 

 Stor processutrustning 

 Kontrollrum avlägsna 

 Leta efter verktyg 
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Typ av slöseri Montering och stycktillverkning Processindustrin 

Produktion av 

defekta 

produkter. 

 Utslitna verktyg 

 Felaktigt utförda ställ 

 Bristande arbetsstandard 

 Inkonsekvent råmaterial 

 Känsliga processer 

 Processparametrar svåra att 

kontrollera 

 Stress till marknaden innan 

produkterna är 

färdigutvecklade. 

 Bristande arbetsstandard 

Outnyttjad 

kompetens 
 En kultur som inte 

involverar personalen 

 En kultur som inte involverar 

personalen 

2.5 Värdeflöde 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter, både värdeskapande och icke värdeskapande, som i nuläget 

krävs för att föra en produkt genom de nödvändiga flödena för respektive produkt. Ett 

produktionsflöde innefattar alla aktiviteter från råmaterial till färdig produkt i armarna på 

kunden. Nedanstående figur illustrerar hur värdet flödar genom processerna i systemet. 
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Figur 2, Exempel på ett värdeflöde genom ett antal processer.  

 

Genom att titta från ett värdeflödesperspektiv innebär det att man försöker skapa en 

helhetsbild över det totala flödet, istället för att bara försöka optimera individuella processer. 

När ett värdeflöde ska studeras bör man se det från kundens perspektiv, alltså från efterfrågan, 

leverans till kund och sedan hela vägen tillbaka till leverantör. Detta för att upptäcka om 

produkten “dras” (pull) från föregående process eller om den “trycks” (push) fram i 

värdekedjan. Om ett push-system används tas ingen hänsyn till om nästkommande process är i 

behov av material eller inte. Däremot om ett pull-system används kommer enbart, av kund, 

efterfrågade produkter att tillverkas i just den mängd som kunden efterfrågar (Liker & Meier, 

2006; Rother & Shook, 1998; Petersson, et al., 2008). 

 

Vanligtvis när man tänker på tillverkning är det materialflödet som kommer upp i första hand. 

Det finns ett annat flöde som är minst lika viktigt, och det är informationsflödet. Det talar om 

för varje processteg vad som ska tillverkas och i vilken mängd. Bicheno (2004) skriver att 

produktion  inom industrin bara är en liten del av helhetsbilden och att informationsflöden 

som binder ihop processtegen är minst lika viktiga. Det är viktigt att hänsyn tas till båda dessa 

flöden och att båda kartläggs (Rother & Shook, 1998). Enligt Petersson et al. (2008) är det 

mycket viktigt att veta hur informationsutbytet går till inom företaget för att nå ett bra resultat. 

En vanlig slutsats, enl. Petersson et al. (2008), är att informationsflödet är betydligt mer 

komplicerat än vad som är nödvändigt. 
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2.6 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en vanlig metod för att kartlägga flöden och eliminera slöseri (Rother & 

Shook, 1998). Metoden härstammar från Toyota och Taiichi Ohno och kallades då “Material- 

och informationsflödesdiagram”. Metoden användes för att visualisera dessa flöden och få en 

övergripande bild av det totala flödet. Metoden fanns inte dokumenterad förrän Rother & 

Shook skrev Learning to see (1998) och döpte metoden till just Värdeflödesanalys (Liker & 

Meier, 2006). Mahapatra & Mohanty (2007) förklarar att VFA innebär att man arbetar med en 

övergripande bild istället för att titta på individuella processer och därmed försöker optimera 

hela flödet istället för de små delarna. King (2009) påpekar att det finns en stor risk att det blir 

svårt att se och förstå det totala flödet om värdeflödesanalysen utförs på en alltför detaljerad 

nivå. VFA är enligt Rother & Shook (1998) ett verktyg som bör användas som ett första steg 

för att bli mer ”lean” i och med att analysen lägger grunden för planering av förbättringar.  

 

En värdeflödesanalys består av tre steg; Kartlägga nuvarande tillstånd, hitta brister och ta fram 

ett framtida tillstånd och slutligen en handlingsplan för hur man ska nå till det framtida, 

förbättrade, tillståndet.  Enligt Rother & Shook (1998) ska man ha en vision av ett idealt 

tillstånd men man ska ta sig mot det genom att kontinuerligt kartlägga framtida tillstånd med 

mindre, genomförbara, förbättringar av de befintliga flödena. Petersson et al. (2008) anser att 

ur ett förbättringsperspektiv bör nästa framtida tillstånd inte ligga mer än 6-12 månader framåt 

för att handlingsplanen ska vara hanterbar för organisationen. Man kartlägger alltså nuvarande 

tillstånd, därefter kartläggs ett önskvärt framtida tillstånd och när detta framtida tillstånd 

uppnåtts börjar man om och sätter upp nya mål. Detta är en viktig del i “Kaizen”, arbetet med 

ständiga förbättringar.  

 

Vid kartläggning av ett värdeflöde är det viktigt att fokusera på en produktfamilj i taget. Det 

blir alldeles för komplicerat och inkonsekvent om flera produktflöden ritas upp på en och 

samma karta. Då en produkt eller produktfamilj är kartlagd kan nästa kartläggas och så vidare, 

ända tills alla produkter i fabriken är kartlagda. (Liker & Meier, 2006; Rother & Shook, 

1998). Dock när det gäller processindustrin anser King (2009) att det kan leda till förvirring 

om endast en specifik produktfamilj kartläggs på grund av att många produktfamiljer flödar 

genom samma produktionsutrustning. Han menar då att om enbart en del produkter inkluderas 

kan en missvisande bild skapas av hur stor beläggningen är på en viss process och det finns 

även en risk att flaskhalsar blir “gömda”.  

 

Enligt King (2009) kan en korrekt utförd VFA uppfylla tre värdefulla funktioner: 

 

1. Den tydliggör hur väl det nuvarande systemet presterar och varför. 

2. Den belyser områden där förbättringar bör utföras. 

3. Den ger en mall som kan användas för dokumentation av ett idealt framtida tillstånd. 

 

Vidare menar King (2009) att om bara den första funktionen skulle uppfyllas är det 

fortfarande värt den tid och möda som lagts på arbetet. Dock anser han att det är dumt att 

stanna där med tanke på hur mycket mer denna metod kan ge. Rother & Shook (1998) menar 

å andra sidan att nulägeskartan är rent slöseri såvida den inte används för att kartlägga och 

förverkliga ett framtida tillstånd. Även Liker & Meier (2006) är inne på samma spår, att 

nutidskartan bara ska användas för att möjliggöra förbättringar som leder till ett bättre 

framtida tillstånd. 
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King (2009) sammanfattar ett antal fördelar med en värdeflödesanalys och varför metoden bör 

vara en av de första som används i en leansatsning: 

 

 Den ger de anställda en känsla av flöde, lager och flaskhalsar. Dessa är ofta svåra att 

se i en typisk processindustri, varpå VFA:n har ett extra stort värde här. Metoden 

visualiserar även ”end-to-end”-flödet, som kan vara väldigt svårt att se genom att gå 

utefter tillverkningslinan. 

 Den ger en förståelse för hur värde skapas för kunden under tillverkningen. 

 Metoden för samman de anställda mot en gemensam förståelse för hela processen. 

Vanligtvis förstår de anställda sitt arbetsområde väl, men är inte lika medvetna om 

processtegen upp- och nedströms. 

 Den belyser områden med slöseri i processen. 

 Den skildrar både material- och informationsflödet, som endera möjliggör eller 

begränsar materialflödet, på ett sätt så att alla samspelspunkter blir synliggjorda. 

 Den ger en bild av grundorsakerna till slöseri, såsom felbehandling av information, 

funktionsrubbningar i planeringen och så vidare. 

 Den ligger även som mall för utformning av förbättringsarbeten. Den är startpunken 

för ett framtida förbättrat tillstånd. 

2.6.1 Nuvarande tillstånd 

Då en design av ett framtida värdeflöde ska tas fram måste man börja med en analys av den 

nuvarande situationen (Rother & Shook, 1998). Petersson et al. (2008) menar att om det inte 

finns en korrekt bild av dagens verksamhet löper man stor risk att vidta fel 

förbättringsåtgärder vid utformningen av ett framtida värdeflöde. Bland andra Rother & 

Shook (1998) och Liker & Meier (2006) är eniga om att analysen ska starta vid den process 

som är länkad direkt till kundens behov, vanligtvis vid utlastningen. Dock när det gäller 

processindustrin där det är ett få antal råvaror som förädlas till en större produktmix anser 

King (2009) att det blir förvirrande att starta vid utlastningen, och att det därmed är att föredra 

att starta analysen där råmaterialet kommer in i processen. Därefter bör en vandring ske längs 

flödet där alla processteg identifieras. King (2009) förespråkar användning av bl.a. Microsoft 

Visio då processerna ska kartläggas. Rother & Shook (1998) menar däremot att en 

värdeflödeskarta ska ritas för hand med blyertspenna för att ändringar lätt ska kunna göras.  

 

När processerna är kartlagda bör alla lager och buffertar, före och efter respektive processteg, 

inventeras. Under denna fas bör även relevant information om processens egenskaper samlas 

in, såsom cykeltider, processtider, Uptime, antal operatörer och ställtider med mera. Denna 

information kan behöva kompletteras eftersom beroende på vad som är intressant att studera 

närmare. King (2009) hävdar exempelvis att maskinernas utnyttjandegrad är en mycket 

viktigare parameter än antal operatörer inom processindustrin. En annan mycket viktig 

parameter att inkludera då värdeflödesanalys utförs i processindustrin är uptime. Uptime är ett 

mått på utrustningens prestanda och effektiviteten på företagets processer. Uptime används av 

en del företag med syftet att förbättra tillförlitligheten på deras utrustning. Denna parameter är 

väldigt viktig att inkludera då downtime (den tid då utrustningen står stilla eller producerar 

defekta produkter) oftast är väldigt kostsamt inom processindustrin. (King, 2009) 

 

Förluster som inkluderas i Uptime enligt King (2009): 

 Oplanerade driftstopp (oftast på grund av underhåll efter haveri).  

 Förebyggande underhåll, inklusive tid för större driftstopp och reparationer.  
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 Ställtider/Omställning. Antas vara tiden från den sista korrekt tillverkade produkten av  

nuvarande tillverkningsserie till den första korrekt tillverkade produkten i den nya 

tillverkningsserien. 

 Om processen körs på 80 procent av planerad hastighet på grund av till exempel 

problem med utrustningen, blir 20 procent rena förluster. 

 Kassationer på grund av dålig kvalitet, materialförluster och material som måste 

kasseras på grund av omställningar/ställ. 

 

Detta leder till att Uptime beräknas enligt följande formel (King, 2009): 

 

       
                              

                                        
 

 

Enligt King (2009) ska Uptime ingå i varje processteg i VFA:n. Eftersom en viktig funktion i 

VFA:n är att belysa slöseri i processen, och då uptime identifierar utrustningsrelaterade 

slöseri, är det väldigt relevant att ha med Uptime för att få full förståelse för allt slöseri i en 

process.  

 

Enligt Rother & Shook (1998) är cykeltid en mycket viktig parameter som bör inkluderas i 

informationsboxarna för respektive process. I de flesta processindustrier säger dock en 

cykeltid på ”2 min/ton” inte särskilt mycket, enligt King (2009). Vidare förslår han därmed ett 

alternativt sätt att presentera denna parameter, som en kapacitet. Detta innebär att man istället 

kan uttrycka  sig som 30 ton/h, vilket blir lättare att förstå i en kontinuerlig process som 

producerar i en hög hastighet.   

 

Enligt Rother & Shook (1998) ska man endast lita på information som personligen 

införskaffats genom exempelvis tidtagning och observationer. King (2009) hävdar däremot att 

det i processindustrin ibland inte är genomförbart att personligen samla in dessa data på grund 

av den kontinuerliga tillverkningen. Det behöver dock inte vara ett problem då pålitlig data 

kan införskaffas genom de datasystem som finns tillgängliga.  

 

Då samtliga processteg är kartlagda, från leverantör till kund, är det dags att kartlägga nästa 

mycket viktiga del i värdeflödet: Informationsflödet. Genom att kartlägga hur information 

utbytes mellan avdelningar och processer skapas en bild över varför de olika produkterna 

tillverkas och i vilken mängd de tillverkas (Rother & Shook, 1998). King (2009) påpekar att i 

många fall är materialflödet inte begränsat av fysiska flaskhalsar eller bristande prestanda i 

produktionsutrustningen, snarare är det bristfälligt informationsflöde som är orsaken. Vidare 

förklarar han att då material- och informationsflöde kartläggs på samma karta framhävs 

interaktionen mellan flödena och det blir enklare att fokusera på sådant som stör det totala 

flödet och skapar slöseri, såsom kommunikationssammanbrott som gör att personal som 

arbetar med planering inte får den information de behöver. 

 

Liker & Meier (2006) poängterar vikten av att ha ett framtida tillstånd i åtanke då det 

nuvarande tillståndet kartläggs och utvärderas. För att kunna identifiera problemen i det 

nuvarande tillståndet är det viktigt att förstå vad man vill uppnå med värdeflödesanalysen. Då 

det nuvarande tillståndet kartläggs finns det ett antal karaktäristiska mål som Liker & Meier 

(2006) anser bör finnas i åtanke, dessa är:  

 

1. Flexibla processer  

2. Korta ledtider 
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3. Sammankopplade processer  

4. Identifiering av processbegränsningar såsom separata “flödesloopar”  

5. Förenklat informationsflöde  

6. En tydlig medvetenhet om kundens krav  

7. Identifiera vilken process som är “pacesetter” (Den process som sätter takten för alla de 

andra operationerna). 

 

Figur 3 nedan  är ett exempel på hur en karta över det nuvarande tillståndet kan se ut. 

Informationsflödet och materialflödet är tydligt avgränsat för att man ska få en förståelse över 

hur de delarna hänger ihop. De olika symbolernas betydelse finns beskrivna i Bilaga A. 

 

 
Figur 3, Exempel på värdeflödeskarta (Penfield D., 2013) 

 

Innan det är dags att rita upp ett framtida tillstånd måste en analys av det nuvarande tillståndet 

utföras, menar King (2009). Detta för att få en bild av hur det nuvarande systemet presterar 

och vilka möjligheter det finns att eliminera slöseri. När denna analys ska utföras kan det, 

enligt King (2009), vara en fördel om det nuvarande tillståndet utvärderas från olika 

synvinklar. En synvinkel är att man studerar flödet från kundens perspektiv och därmed 

analyserar kundspecifika parametrar såsom leveransprecision, servicenivå med mera. 

Slöseriperspektivet är en annan synvinkel som kan användas för att upptäcka icke-

värdeskapande aktiviteter eller slöseri. Några andra synvinklar som kan användas är ”flöde 

och flaskhalsar” samt ”variabilitet”. 

2.6.2 Framtida tillstånd 

Nästa steg i metoden värdeflödesanalys är att skapa en karta över ett önskvärt framtida 

tillstånd för att ge en bild av vad förbättringsarbetet ska leda till. Syftet med att kartlägga 

värdeflöden är bland annat att upptäcka orsaker till slöseri och att sedan eliminera dessa 

genom skapa ett effektivare framtida värdeflöde. Beroende på vilka sorts slöseri som 
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identifieras kan målen för det framtida flödet vara en del av de som Liker & Meier (2006) 

specificerar (se föregående kapitel “Nuvarande tillstånd”). Enligt Petersson et al. (2008) är 

reducering av ledtid ett vanligt mål vid en värdeflödesanalys. Vanligtvis kräver det att alla 

processteg knyts närmare varandra, ett kontinuerligt flöde är det man då strävar efter. Detta 

gäller inte bara fysiska produkter, även processer för informationsutbyte bör länkas närmare 

varandra. Rother & Shook (1998) menar att då alla processer länkas samman kan ett flöde 

erhållas som ger den kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta totala kostnaden. 

Frågan är då hur man ska få verksamhetens processer att producera det som nästa process 

behöver och när den behöver det? Rother & Shook (1998) rekommenderar då ett antal 

riktlinjer som bör följas för att ett önskvärt framtida tillstånd ska uppnås. 

 

Producera enligt takttid. 

Takttiden beräknas enligt följande formel (Rother & Shook, 1998):  

 

        
                              

                               
 

 

Takttiden är en central del i arbetet med lean i en stycktillverkning, dock så är den ganska 

okänd och svårdefinierad i en kontinuerlig tillverkning. Detta leder till förvirring när takttiden 

ska användas i processindustrin (Mahapatra & Mohanty, 2007). Vidare skriver Rother & 

Shook (1998) att det kan krävas en viss kreativitet att definiera kundbehovet i “enheter” i 

några branscher såsom processindustrin. Ett sätt kan vara att definiera en ”enhet” som den 

arbetsinsats som krävs i en flaskhalsprocess under en takttid på cirka 10 minuter och därefter 

kan order delas upp i enheter som motsvarar denna takttid. Takttiden anger hur ofta en 

produkt ska tillverkas för att kunna motsvara kundernas behov. Den används för att 

synkronisera produktionstakten med försäljningstakten. För att kunna producera enligt takttid 

måste processerna klara snabba reaktioner vid problem, orsaker till oplanerade 

produktionsstopp måste elimineras och även omställningstider måste elimineras. (Rother & 

Shook, 1998) 

 

Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt. 

Att producera artiklarna i ett kontinuerligt flöde innebär att ingen mellanlagring krävs mellan 

förädlingsprocesserna. Detta är därmed mest effektiva sättet att producera. (Rother & Shook, 

1998) 

 

Använd supermarkets för att styra produktionen där det inte är möjligt att utvidga det 

kontinuerliga flödet uppströms. 

Det förekommer ofta områden i värdeflödet där det inte är möjligt att ha ett kontinuerligt flöde 

och en viss mellanlagring blir då ofrånkomlig. Rother & Shook (1998) anser att dessa 

processer inte bör planeras med hjälp av en oberoende planeringsfunktion, istället bör 

produktionstakten styras genom att länka processen till kunderna nedströms med hjälp av ett 

dragande system i form av en supermarket. Vanligtvis installeras ett dragande system i varje 

punkt där det kontinuerliga flödet är avbrutet. En supermarket fungerar så att då en process 

nedströms supermarketen hämtar det som behövs signaleras detta uppströms för att den 

processen ska producera och återställa det som har hämtats.  

 

Försök att sända kundens beställning till bara en produktionsprocess. 

Om ett dragande system med supermarkets används, behövs värdeflödet bara planeras i en 

enda punkt. Den punkten kallas för pacemakerprocessen. Hur produktionen styrs i denna 

process sätter takten och varierar tillverkningshastigheten i alla processer uppströms. 
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Produktionsvolymen i pacemakerprocessen påverkar även kapacitetsbehovet i alla uppströms 

processer. (Rother & Shook, 1998) 

 

Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över tiden i pacemakerprocessen. 

Att jämna ut produktmixen innebär att fördela tillverkning av olika produktvarianter jämnt 

över en bestämd tidsperiod. Om produktmixen kan jämnas ut i pacemakerprocessen kommer 

den att motsvara förändringar i kundbehov på ett bättre sätt. (Rother & Shook, 1998) 

 

Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga arbetsmängder vid 

pacemakerprocessen. 

Om en konsekvent och utjämnad produktionstakt etableras skapas ett tillverkningsflöde vars 

resultat går att förutse. Flödet ger då impulser att tidigt upptäcka problem som kan kräva 

snabba åtgärder, menar Rother & Shook (1998). 

 

Utveckla förmågan att tillverka “varje artikel-varje dag”, därefter ”varje skift”, sedan “varje 

timme” eller lastpall, eller sats uppströms räknat från pacemakerprocessen. 

Då ställtider och partistorlekar i uppströms tillverkningsprocesser minskar blir dessa allt 

snabbare på att anpassa sig till förändrade behov nedströms. Därmed kommer de att behöva 

mindre volymer material mellanlagrade i deras supermarkets. Detta gäller, enligt Rother & 

Shook (1998) både företag i stycktillverknings- och processindustrin. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken typ av studie som utförts och alla ingående moment som utförts i 

studien. 

 

Detta examensarbete har valts att utföras som en fallstudie. Då examensarbetet syftar till att 

undersöka om värdeflödesanalys är applicerbart för att hitta slöseri i en specifik miljö samt att 

forskningen och utbudet av litteratur kring värdeflödesanalys i processindustrin är begränsad 

ses denna forskningsmetod som ett bra metodval för detta examensarbete. Detta styrks av 

Merriam (1988) som säger att fallstudie är en forskningsmetod som undersöker ett specifikt 

fenomen (applicering av värdeflödesanalys) i en realistisk miljö (en processindustri med 

kontinuerlig tillverkning). Hon menar också att fallstudie är en metod som används för att 

systematiskt studera ett fenomen. I detta fall studeras vilka unika egenskaper i 

processindustrin som påverkar användandet av värdeflödesanalysen samt vilka begränsningar 

som identifierades. Detta systematiska angreppssätt syftar till att ge djupgående och 

detaljerade kunskaper om metodens styrkor och svagheter i den specifika miljön, samt även 

vilka modifikationer som måste göras för ett framgångsrikt användande av metoden. 

 

Thomas (2011) rekommenderar också att använda fallstudie då problemen eller 

frågeställningarna är invecklade eller okända. Detta är fallet i detta examensarbete, då 

problemet är relativt outforskat. Vidare skriver Thomas (2011) att fallstudie till exempel kan 

användas då syftet är att fördjupa sig i studien och utveckla begrepp och teorier, men även för 

att identifiera eller stärka hypoteser. Fokuset för en fallstudie bör ligga på EN studie, som bör 

studeras på djupet för att få bra kunskaper. 

  

Yin (2009) säger att  en fallstudie ska användas om målet är att förklara nuvarande 

omständigheter och frågor såsom ”hur” och ”varför” ska besvaras. Merriam (1988) är inne på 

samma linje och säger att fallstudien fångar in data/problem genom att ställa frågor som rör 

processen (varför eller hur något sker) och frågor som rör förståelse (vad, varför och hur). 

Detta stämmer in på syftet med detta examensarbete, då frågor i stil med ”hur ska 

värdeflödesanalys appliceras i processindustrin?” och ”varför uppstår dessa skillnader och 

problem?”, ska besvaras. 

3.1 Val av case 

För att kunna svara på det givna syftet utfördes en värdeflödesanalys på BillerudKorsnäs 

Skärblacka’s säckpapperstillverkning. Handledare på BillerudKorsnäs ansåg att denna 

tillverkningslina var lagom komplex i jämförelse med andra linor på bruket, både gällande 

processer och antal produkter. Om den studerade produktionen består av alltför många 

processer och ett väldigt stort antal produkter försvåras utförandet av värdeflödesanalysen och 

det skulle då bli svårt att hinna analysera det totala flödet. Enligt Rother & Shook (1998) är 

det viktigt att det totala flödet, från dörr till dörr, kartläggs vid utförandet av en 

värdeflödesanalys. 

3.2 Litteraturstudie 

Merrian (1998) menar att en litteraturgranskning tolkar och sammanställer vad forskningen 

har kommit fram till och vad som publicerats inom ett visst område. I det initiala skedet av 

examensarbetet gjordes därför en litteraturstudie för att fördjupa kunskaperna inom det 

studerade området. För att kunna förstå problematiken med utförandet av värdeflödesanalys 

på en processindustri behövdes litteratur som speglar skillnaderna mellan processindustri och 
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stycktillverkning granskas. Detta för att få en förståelse över hur dessa skillnader påverkar 

införandet av leanverktyg i allmänhet och värdeflödesanalys i synnerhet. Även allmän 

litteratur om lean, värdeflödesanalys och lean i processindustrin studerades för att fördjupa 

kunskaperna inom dessa områden och skapa sig en helhetsbild. Att få en bra insikt i dessa 

områden var nödvändigt vid utformandet av problemformulering och frågeställningar. De 

sökord som främst användes vid sökande efter litteratur var: Lean, Lean in process industries, 

process industries, value stream mapping och value stream mapping process industries. 

Merriam (1988) styrker det faktum att teorier och tidigare forskning kan vara till stor hjälp vid 

avgränsning och formulering av det problem som ska studeras. Vidare förklarar hon att en 

funktion som litteraturgranskning har är att ge forskaren möjlighet att bidra med något till 

forskningsområdet och dess kunskapsbas. Detta är även syftet med detta examensarbete, att på 

grund av bristande litteratur om värdeflödesanalys i pappersindustrin, ge ett bidrag till, eller 

utvidga, den befintliga forskningen inom det studerade området.  

3.3 Datainsamling 

Detta examensarbete utfördes ute på ett fallföretag och i deras produktion, vilket Thomas 

(2011) säger är rätt miljö för att utföra en fallstudie då den ska utföras empiriskt i en verklig 

miljö. I en fallstudie kan man använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper 

– vilket oftast resulterar i ett bättre resultat på fallstudien och analysen. Den ger också en bred 

bild av fenomenet och lägger en bra grund för analyser (Thomas, 2011). I detta examensarbete 

användes en rad olika datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer, dokument med 

mera. Merriam (1988) nämner detta som en av fallstudiens stora styrkor, det faktum att 

studien kan utnyttja många olika typer av empiriskt material, både kvalitativt och kvantitativt. 

Nedan beskrivs respektive datainsamlingsmetod och hur de applicerades i fallstudien. 

3.3.1 Intervjuer 

För att skapa en bild av det befintliga informationsflödet kring PM9 intervjuades linjechef, 

chef över customer sales, produktionsplanerare, lead planner, leveransplanerare, 

underhållschef, labbchef samt chef över technical sales. Syftet med dessa intervjuer var att 

samla in kvalitativ primärdata för att kunna rita upp en skiss över informationsflödet. 

Intervjuerna var semistrukturerade där ett antal relativt öppna frågor hade förberetts till 

respektive intervju. Björklund & Paulsson (2012) förklarar att en intervju ger tillgång till 

information som är av direkt relevans för studiens syfte i och med att den ger en möjlighet till 

en djupare förståelse då frågorna kan anpassas till varje individuell respondent. Från dessa 

intervjuer erhölls information om hur de olika avdelningarna, och personerna inom dessa, 

kommunicerade med varandra. Intervjuer användes även för att få information om problem i 

produktionen som upplevs av operatörer och annan insatt personal. Denna typ av information 

kan ibland vara en aning subjektiv, men för att verifiera information som erhållits vid dessa 

typer av intervjuer har samma problem diskuterats med minst en till person med kunskap 

inom området. Merriam (1988) menar att användandet av intervjuer i en fallstudie syftar till 

att få reda på vad någon annan vet, tycker eller vill och att intervjuerna kan utföras för att få 

reda på information som inte kan iakttas direkt. 

3.3.2 Observationer 

När materialflödet skulle ritas upp i det inledande skedet av studien användes observation som 

främsta metod. Alla ingående processer observerades för att skapa en bild av hur materialet 

flödar genom hela värdekedjan utan att bli påverkad av åsikter från operatörer och annan 

personal. Kylén (2004) menar att observation är den mest grundläggande metoden för att få en 

beskrivning av det som händer just nu. Vidare förklarar han att då en människa utför en 



 

 

23 

 

 

observation kan vi få med mer än vad som setts, även värderingar, tolkningar och slutsatser 

kan inkluderas i en observation.  Även senare i studien då mer ingående delprocesser skulle 

beskrivas och analyseras, observerades operatörernas arbete vid utförande av ställ och annat 

manuellt arbete. Detta för att få en objektiv syn på hur dessa moment utförs rent praktiskt, och 

på så vis kunna identifiera brister i genomförande. Björklund & Paulsson (2012) säger att 

observation ofta är en tidskrävande datainsamlingsmetod men att metoden kan ge relevant och 

objektiv information. Att använda observation i ett initialt skede förespråkas av Rother & 

Shook (1998) vid kartläggning av materialflödet. 

3.3.3 Dokument 

I examensarbetet har interna dokument använts för att samla in information om bland annat 

produktfamiljer, tillverkningsvolymer, lagernivåer och kapaciteter. Dokumenten har hämtats 

från företagets olika datasystem som loggat en mängd olika parametrar såsom 

produktionsvolymer, olika typer av förluster och ställtider med mera. Enligt Merriam (1988) 

är dokument, efter intervjuer och observationer, den tredje huvudsakliga informationskällan i 

en fallstudie. Det som innefattas i dokument är till exempel interna dokument och offentliga 

handlingar. Ofta har dokument uppkommit av andra skäl som inte har med forskningen att 

göra. Detta gör att dessa dokument har en stark empirisk grund i det fenomen som studeras. 

3.3.4 Arkivmaterial 

Yin (2009) nämner arkivmaterial som en datainsamlingsmetod och syftar då på bland annat 

kartor över företagsområdet, var enheter finns placerad i produktionen eller i lokaler. 

Arkivmaterial, i form av processkartor, har främst använts vid utformningen av materialflödet 

för att verifiera den uppskissade materialflödeskartan. 

3.4 Analysmetod 

Merriam (1988) menar att analys av resultatet i en fallstudie går ut på att skapa mening till 

studien genom att koppla samman informationen till en berättelse som är meningsfull för 

läsaren. Målet för analysen är att komma fram till trovärdiga slutsatser och generaliseringar 

som har sin grund i empirisk data. Vidare förklarar hon att tolkningsnivån i analysen styrs av 

studiens syfte. En del forskare anser att det räcker med en berättande, eller deskriptiv, nivå 

medan andra anser att man med en deskriptiv nivå inte kan göra rättvisa åt den insamlade 

informationen. För att bestämma analysnivå bör studiens frågeställningar granskas. Även om 

man under studiens gång lämnat dessa måste man återgå till dem för att jämföra slutresultaten 

med den initiala problemformuleringen eller frågeställningen. (Merriam, 1988)  

 

Genom att studera examensarbetets syfte och frågeställningar inser man att analysen bör ligga 

en abstraktionsnivå över ’analys av data’. Detta på grund av att studiens syfte är att testa hur 

en viss metod kan tillämpas i en specifik industri, snarare än att genomföra metoden precis 

som tidigare författare beskrivit. För att kunna svara på syfte och frågeställningar gjordes då 

en jämförelse mellan teori och empiri med ett visst ramverk som grund. Detta ramverk (King, 

2009) bestod av ett antal, för processindustrin, unika egenskaper som särskiljer denna industri 

från stycktillverkning och montering. Utifrån dessa unika egenskaper analyserades hur dessa 

påverkade värdeflödesanalysens genomförande och resultat. Även begränsningar, som 

upptäcktes i och med användandet av metoden, analyserades. 
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3.5 Metodkritik 

Enligt Svenning (2003) finns det en uppsjö av förklaringar till vad validitet egentligen är för 

något. Till en början brukar man skilja på en undersöknings inre och yttre validitet, även 

Merriam (1994) förespråkar denna uppdelning.  

3.5.1 Inre/Intern validitet 

Merriam (1994) beskriver förenklat att den inre, eller interna, validiteten handlar om frågan i 

vilken mån ens resultat stämmer överrens med verkligheten. Yin (2009) tar upp två viktiga 

punkter som beskriver den interna validiteten. Den första är hur säker man är på att händelse x 

leder fram till y. Om det skulle visa sig att en tredje faktor z påverkat resultatet har forskaren 

misslyckats med att hantera något av hoten mot den interna validiteten. Den andra är kopplat 

till slutsatserna och huruvida dessa är korrekta 

 

Vid kartläggning av materialflödet har observation använts initialt och sedan verifierats 

genom intervju med personal samt jämförelse med interna dokument i form av processkartor. 

Även parametrar som samlats in via datasystem såsom material- och tidsförluster har 

verifierats med produktionstekniker och annan personal som är insatt i produktionen. Detta 

kallas för metod-triangulering. Merriam (1994) förklarar att metod-triangulering används för 

att kombinera olikartade metoder såsom observation, intervju och dokument för att undersöka 

samma fenomen. Vidare menar hon att då man använder sig av flera datainsamlingsmetoder 

kan man utnyttja respektive metods fördel samtidigt som man kontrollerar dess nackdelar. En 

svaghet i denna studie är att en del data som hämtats från vissa affärssystem inte alltid varit 

helt pålitlig, vilket leder till en aning lägre trovärdighet trots triangulering. Då kvalitativ data 

samlats in via intervjuer har mer än en respondent fått svara på samma fråga för att öka den 

interna validiteten. Yin (2009) förespråkar användandet av flera respondenter vid utförande av 

fallstudier. 

3.5.2 Yttre/Extern validitet 

Den yttre validiteten beskrivs som i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning 

är tillämpbara i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur pass generaliserbara 

resultaten från den vetenskapliga undersökningen är. (Yin, 2009; Merriam, 1994) 

 

I denna studie kan datainsamling och resultat ej anses generella i och med att datainsamlingen 

anpassats till det specifika företaget och resultatet innebär förbättringar för just det studerade 

företaget. Yin (2009) menar att möjligheten till generalisering i en fallstudie ofta är kritiserad 

och att teorin behöver testas i fler situationer för att få reda på om det finns någon 

generaliserbarhet. Detta examensarbete har dock en viss generaliserbarhet i och med att 

företag inom processindustrin, med liknande produktion som den studerade, kan ta lärdom av 

studiens slutsatser då de ämnar att utföra en värdeflödesanalys i deras produktion. Yin (2009) 

beskriver detta som analytisk generalisering, vilket innebär att studien ger ett bidrag till den 

samlade teorin inom forskningsområdet. Vidare är detta case beskrivet på ett så utförligt och 

tydligt sätt som möjligt för att läsaren därmed ska kunna avgöra om metoden går att 

generalisera till dennes specifika behov. 

3.5.3 Reliabilitet 

När man pratar om reliabilitet kopplat till undersökningar menar man att resultaten ska vara 

tillförlitliga. Om en studie har en hög reliabilitet innebär det att om samma procedur upprepas, 

erhålls fortfarande samma slutsatser som vid första tillfället studien utfördes. Förenklat så 
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kommer undersökningen att generera samma resultat och slutsatser om samma metod används 

igen. (Yin, 2009) 

 

Tillvägagångssätt och metod är väl dokumenterat i större delen av detta examensarbete, dock 

är inte intervjuerna fullständigt dokumenterade vilket kan ses som en svaghet ur 

reliabilitetssynpunkt då Yin (2009) menar att det är viktigt att alla steg i metoden 

dokumenteras för att reliabiliteten ska vara hög. Det viktigaste från intervjuerna är samlat i 

resultatdelen men de exakta frågorna och svaren har inte inkluderats i rapporten, enbart 

intervjuguider (se bilaga E). Skulle denna studie utföras igen finns det alltså en möjlighet att 

resultat och slutsatser kan variera beroende på vilken information som erhålls från intervjuer. 

Detta gäller främst kvalitativ information om problem som operatörer och annan personal 

upplever i arbetet. Beroende på hur intervjufrågor är formulerade kan erhållen information 

variera från ett intervjutillfälle till ett annat. När det kommer till beräkning av diverse 

parametrar till värdeflödeskartan är dessa väl dokumenterade, vilket kan ses som en styrka 

gällande reliabiliteten. 
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4. Nuvarande tillstånd 
Detta kapitel består av beskrivningar av alla ingående processer i värdeflödet och även vilka 

produkter som inkluderades i kartläggningen. All insamlad data och parametrar som ingår i 

processboxarna sammanställs också i detta kapitel. En del värden och parametrar är 

konfidentiella och har då ersatts med ett X. 

4.1 Val av produktfamilj 

Då alla produkter flödar genom samma produktionsutrustning valdes samtliga produkter att 

inkluderades i värdeflödesanalysen, sex stycken produkter där det finns mellan två och sex 

olika ytvikter per produkt. En annan anledning till att det var intressant att titta på alla 

produkter var att en av produkterna har ett processteg mindre, clupak, som är en del av 

torkprocessen. Detta innebär att det krävs ett längre ställ då denna produkt ska köras i och 

med att pappersmaskinen måste stoppas.  

 

I tabell 2 nedan sammanställs samtliga produkter och tillverkningsvolymen för respektive 

produkt. 

Tabell 2, Sammanställning av produkter och respektive tillverkningsvolym under 2013 

(Bilaga C). 

Produkt Tillverkningsvolym 2013 [% av årlig volym] 

A 40 

B 29 

C 22 

D 4 

E 0,9 

F 0,8 

ÖVRIGT 3,3 

4.2 Materialflöde   

Efter observationer skissades materialflödet för hand och verifierades sedan av anställda och 

av flödeskartor på intranätet. Då kartan ritats för hand och verifierats användes Microsoft 

Visio för att skapa värdeflödeskartan. I figur 4 nedan kan materialflödet skådas. 

 

TambourMassalager Mellanlagret Färdigvarulagret

Mälderi Pappersmaskin

Laboratorium 

Rullmaskin 

Omrullning

Centralpacken

  

Utskott

 

Figur 4, Karta över processer, lager och materialflödet i det studerade området. 
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Tabell 3,  Några huvudprocesser som behöver brytas ner till delprocesser. 

Huvudprocess Några ingående delprocesser 

Mälderi HC-kvarnar, LC-kvarnar, inloppslåda, valspress, utskottshantering 

Pappersmaskin Vira-, press- och torkparti, Clupak-aggregat en del av torkpartiet 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika produktionsstegen i säckpapperstillverkningen: 

 

Mälderi 

Massan kommer in till mälderiet från två stycken lagringstorn. Mälderiet består av en mängd 

delprocesser som inte kommer beskrivas djupgående, men några funktioner är avvattning, 

högkoncentrations- och lågkoncentrationsmalning samt tillsättning av olika kemikalier. I 

slutet av mälderiet sprutas massan genom en inloppslåda ut på virapartiet.  

 

Pappersmaskin 

Virapartiet som tillhör pappersmaskin transporterar den vidare för ytterligare avvattning 

genom press- och torkpartiet. Efter ungefär två tredjedelar av torkpartiet finns ett Clupak-

aggregat som alla produkter, utom produkt D, flödar genom. Detta innebär att 

pappersmaskinen måste stoppas vid kvalitetsbyte till/från produkt D. Clupak-aggregatets 

funktion är att ge pappret ytterligare styrka genom att bygga in en längstöjning. När pappret 

passerat torkpartiet är det en väldigt låg fukthalt och det rullas då upp på pope till en tambour.  

 

Laboratorium 

Från varje tambour som tillverkas tas en tvärsprofil ut och skickas via rörpost för analys på 

produktlab. På labbet görs ett flertal olika provningar för att säkerställa papperets kvalitet. 

Innan provsvaren kommit tillbaka till PM 9 får inte papperet rullas i rullmaskinen. Papperets 

transport till labb tar ca 10 minuter, därefter ska papperet konditioneras i 10 minuter för att 

säkerställa samma klimat vid all provning. Provningen i den automatiska provbänken tar ca 12 

minuter. Detta gör att det i bästa fall tar 32 minuter för maskinföraren att få provsvaret. Då 

labb ansvarar för samtliga pappersmaskiner kan det ta längre tid att genomföra proverna 

beroende på hur mycket de har att göra.  

 

Rullmaskin 

När maskinföraren väl fått provsvaret kan tambourn rullas ner till rullar i rullmaskinen. 

Papperet rullas upp på hylsor i de bredder som kunderna beställt och oftast till en diameter av 

1200 mm. I normalfallet ger en tambour fyra set med ca 6 rullar per set, alltså 24 rullar. I 

rullmaskinen skärs även bort lite papper från vardera kanten av tambourn. Detta eftersom 

kvaliteten inte är tillräckligt bra där och denna förlust kallas för rems. Mellan varje set görs ett 

setbyte och om inga omställningar görs är det i stort sett inga materialförluster i detta moment, 

däremot förekommer tidförluster vid start, stopp och då rullarna knuffas ut.  

 

Om inte kvaliteten skulle uppnås enligt labs resultat försöker PM 9 alltid i första hand klassa 

ner papperet till en lägre kvalitet. Finns det inget att klassa om till eller rullarna av någon 

annan anledning inte uppfyller ställda kvalitetskrav, så kasseras rullen. Den kasserade rullen 

matas in i processen igen som utskott. Om kund efterfrågat väldigt smala rullbredder är inte 

rullmaskinen kapabel att skära till dessa och måste då skicka moderrullar till 

omrullningsmaskinen. Omrullningsmaskinen är en liten rullmaskin som kan skära väldigt 

smala rullar. Samtliga rullar märks med en för varje rulle unik etikett. Denna informerar om 

kund, kvalitet, position, tambour etc. Denna etikett gör att rullen alltid är spårbar vid 

eventuella problem hos kund. Alla godkända rullar går vidare till centralpacken.  
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Centralpacken 

I packen blir rullen först scannad och diameter, bredd och vikt kontrolleras. Därefter packas 

rullarna. En robot börjar med att placera en innerrondell mot rullens gavlar, varpå 

omslagpapperet rullas runt rullen. Det utstickande papperet viks in och en ytterrondell limmas 

på gavlarna. Den färdigpaketerade rullen märks med bläckskrivare på manteln samt två 

etiketter sätts på rullens utsida.  

 

Färdigvarulagret 

Rullen transportas med hiss nertill magasinet där den placeras i ett för denna order avsedda 

fack. Magasinet har en kapacitet på 2000 ton. Rullarna plockas sedan från facket och 

transporteras antingen med bil eller tåg till respektive kund. 

4.3 Takttid 

Utpackad produktion svarar mot nettoproduktionen, alltså den mängd prima papper, i ton, 

som skickats till kund under 2013. 

 

Att definiera takttiden som 
               

           
 i denna processindustri skulle bli missvisande 

eftersom pappermaskinen går med femskift dygnet runt. Inkommande order planeras in i olika 

”runs”(En månad är uppdelad  i två runs) beroende på en mängd faktorer såsom produkt, 

ytvikt, leveranstid med flera. Om efterfrågan skulle vara väldigt hög för en viss månad skulle 

det ge en takttid som är omöjlig att uppnå på grund av begränsande produktionskapacitet. 

Därmed planeras inkommande order in där de passar, i befintligt ”run” eller längre fram i 

tiden. Med detta i åtanke, och det faktum att data från år 2013 användes, definierades istället 

en produktionstakt enligt nedan: 

  

                                                             
 

Detta för att få ett mått på i vilken takt produkterna producerats. Det vore felaktigt att kalla 

denna parameter för takttid, således kommer takt eller produktionstakt att användas 

fortsättningsvis. Från årsrapporten hämtades data på total utpackad produktion under året. 

Denna dividerades sedan med den tillgängliga produktionstiden som i detta fall definierades 

som: 

 

                                                                      ,  

 

Det årliga storstoppet var ovanligt långt under 2013 på grund av stora insatser i företagets 

sodapanna. Takttiden motsvaras alltså av den utpackade nettoproduktionen per timme i detta 

examensarbete.  

 

                
                         

                           
  

   

 
 

 

Det är alltså i denna takt som varor producerats under 2013 och därmed den produktionstakt 

respektive process måste hålla för att tillgodose kundens behov. 

4.4 Kapacitet 

I examensarbetet valdes det att använda sig av kapacitet istället för cykeltid. Den maximala 

kapaciteten för varje process varierar beroende på den kvalitet och ytvikt som produceras. På 
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grund av detta faktum kommer ett kapacitetsspann att definieras för respektive process, med 

en kapacitet för den ”långsammaste” produkten som nedre gräns och den ”snabbaste” som 

övre gräns. Vid insamling av kapacitetsdata användes främst ett program som bland annat 

mäter aktuell produktion. Insamlad data verifierades även med personal som var insatt i 

respektive process.  

 

Nedan följer omräkningar av kapaciteten för de processer där enheterna inte kunde erhållas i 

ton/h. Sammanfattning av kapaciteter kan ses i tabell 4.  

4.4.1 Mälderiet 

Kapacitetsbegränsare i mälderiet är HC-kvarnarna och inloppslådan. I ett av affärssystemen 

hämtades data på produktionskapaciteter för de olika kvaliteterna och man kunde då se att 

produkten D maximalt körs i hastigheter runt X ton/h medan resterande kvaliteter körs 

ungefär 50 procent snabbare. Efter att ha rådgjort med utvecklingsingenjör, med mycket 

kunskap om mälderiet, kunde det konstateras att produkten D skulle kunna köras i samma 

hastighet som resterande kvaliteter men att det är pappersmaskinen som begränsar 

hastigheten. Kvarnarnas kapaciteter begränsar alltså hastigheten i mälderiet i och med att 

malningen skulle bli för dålig om hastigheten ökades. Vidare kan det konstateras att 

inloppslådan heller inte skulle kunna köras i högre hastighet.  

4.4.2 PM9 

Data över kapaciteten i PM9 hämtades från rapporter i produktionssystemet och verifierades 

med drifttekniker som följer PM9:s produktion dagligen. I PM9 måste produkten D köras med 

lägre hastighet, maximalt X ton/h, medan andra kvaliteter kan uppnå hastigheter på som är 

ungefär 50 procent snabbare ton/h. Produkten D har en lägre kapacitet på grund av att 

pappersarket är skörare än övriga kvaliteter. 

4.4.3 RM9 

När kapaciteten beräknades i rullmaskinen erhölls värden i enheten meter/minut, dessa 

räknades om till ton/timme genom att multiplicera värdet med medelytvikten på pappret för 

2013 och en approximativ bredd på tambouren. Detta värde multiplicerades sedan med 60 för 

att omvandla ton/min till ton/h.  

 

                   [
 

   
]             [

   

  
]              [ ]       

   

 
  

 

Kapaciteten i rullmaskinen är betydligt högre än i pappersmaskinen, både för produkt D och 

övriga produkter, och borde därmed inte vara begränsande för den totala produktionen. 

4.4.4 Centralpacken 

I centralpacken anges kapaciteten i rullar/h vilket även det räknades om till ton/h. Enligt 

specifikation från leverantör har centralpacken en kapacitet på X rullar/h men denna siffra har 

justerats till 85 procent av kapaciteten då specifikationskapaciteten ansågs för hög. 

 

Kapacitet [rullar/h] ≈ X 

 

Enligt produktionspersonal är den genomsnittliga tambourvikten ungefär 25 ton, och om varje 

tambour resulterar i fyra set som sedan skärs till sex stycken rullar får vi: 
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4.4.5 Sammanställning kapacitet 

Mälderiet och pappersmaskinen har ungefär likadan maxkapacitet medan rullmaskinens 

kapacitet är den dubbla. Centralpackens kapacitet är nästan tre gånger så stor som mälderiets 

och pappersmaskinens. Då ska det tilläggas att centralpacken även hanterar rullar från 

pappersmaskin 7 och 8. 

4.5 Ställtid 

Ställtider, eller tid för kvalitetsbyten, i pappermaskinen översätts till materialförluster Ställen 

tar olika lång tid beroende på mellan vilka kvaliteter och ytvikter maskinen ställs om till. I 

Rullmaskinen utförs ställ vid tambourbyte och setbyte. Dessa ställ innebär att korrekta hylsor 

sätts in och skärbredder  justeras. 

4.5.1 PM9 

Ställ eller kvalitetsbyten i PM9 sker utan att maskinen behöver stoppas mellan alla produkter 

utom då byten till/från produkten D utförs. Detta i och med att produkten D inte går igenom 

delprocessen Clupak. Då kvalitetsbyten utförts utan att maskinen stoppats och det inte 

producerats något utskott kallas ställen för ”flygande”. Om pappersmaskinen måste stoppas i 

och med ett ställ blir det en större mängd utskott på grund av ingångkörningsrelaterade 

materialförluster. Dessa uppstår på grund av att det tar ett tag innan pappret uppnår rätt 

kvalitet efter ett stopp.  

 

Ställen mellan övriga produkter kan utföras utan att maskinen behöver stoppas vilket leder till 

att ställtiden då är noll. Dock kan det ändå bli en del utskott i och med att det tagit för lång tid 

att uppnå rätt kvalitet efter kvalitetsbytet. Utskottet som produceras rullas av rullmaskinen och 

kasseras sedan för omarbetning. När byten sker mellan de olika produktgrupperna och 

ytvikterna försöker produktionsplaneraren att, utifrån efterfrågan, planera körställningar där 

ställen sker mellan liknande produkter och att man i första hand gör ställ där ytvikten 

höjs/sänks med maximalt 5 gram för att minimera utskott. I vissa fall, då exempelvis 

efterfrågan är sämre, kan ställen göras mellan produkter som har 10 gram i ytviktsskillnad, 

vilket kan leda till att en del utskott produceras, alltså papper som kasseras för omarbetning. 

Data på ställtider och mängden utskott hämtades från produktionssystemet och verifierades av 

produktionspersonal. I nulägeskartan kommer enbart ställtiden till/från produkten D vara 

angiven i informationsboxen under PM9 i och med att det inte blir något riktigt ställ mellan 

övriga produkter. 

 

Tabell 4, Sammanställning av ställtid och utskott mellan olika produkter. 

Ställ Ställtid [min] Utskott [Antal set] 

Till/från produkten D ≈ 20-40 1-2 

0 gram ytviktsskillnad mellan produkter 0 0-1 

5 gram ytviktsskillnad 0 0-1 

≥10 gram ytviktsskillnad 0 1-2 

 

Utskottet kan alltså uppgå till två set (en halv tambour) vid ett kvalitetsbyte, vare sig det är 

produkten D eller inte. Det är då ungefär 12 ton av rent slöseri som producerats och måste 
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kasseras för att återigen bli pappersmassa. Om kvalitetsbytena däremot kan utföras mellan 

produkter med små ytviktsskillnader behöver det inte produceras något utskott, då allt gått 

som planerat det vill säga. Dessa utskott kan alltså till stor del påverkas av 

produktionsplaneringen. Ett återkommande problem som inte kan påverkas av planeringen är 

när produktionsprocessen inte uppnår den specifika kvalitet som efterfrågats. Detta trots att 

samma inställningar använts som vid tidigare tillfällen då den kvaliteten producerades. 

Orsaker till detta är  möjligtvis variabilitet i den inkommande massan eller variabilitet i någon 

av produktionsprocesserna. 

4.5.2 RM9 

Ställen i rullmaskinen, i form av setbyten och tambourbyten, står för en väldigt omfattande del 

av tidsförlusterna i denna process. Data samlades in via produktionssystemet samt från en 

intern rapport, (Tambourbyte RM9, 2013). 

 

Tabell 5, Ställtiden för tambour- och setbyte. 

Ställ Ställtid [min] 

Tambourbyte 6-40 

Setbyte 2-9 

 

Ett tambourbyte sker från när man rullat klart allt papper på den nuvarande tambouren till man 

lyft in nästa tambour för rullning i rullmaskinen. Först måste tambouren lyftas bort från 

rullmaskinen med en travers till en ställning mellan PM9 och RM9 där alla tambourer 

förvaras. Samma travers hämtar sedan en full tambour som legat och väntat i mellanlagringen, 

ibland händer det att den kommer direkt från PM9. Traversen lämnar sedan tambouren vid 

rullmaskinen som börjar rulla upp nästa set. Ett normalt tambourbyte brukar ta mellan 8-13 

minuter. Tiden för tambourbyten varierar även mellan skiftlag, och om det uppstår stora 

problem vid ett byte eller om tambourbytet inte kan utföras av någon annan orsak, som 

operatörerna inte registrerat, kan tiden för bytet uppgå till 40 min.  

 

Setbyten går till så att det rullade setet, som är uppskuret i rullar, fälls ut i en vagga. Då sätter 

rulloperatören en tejpbit i slutet av pappret på varje rulle och knuffar rullarna till ett 

transportband för transport till centralpacken. Även tiden för setbyten varierar, ett normalt 

setbyte brukar ta 3-4 minuter. Även här kan man se skillnader mellan olika skiftlag och vissa 

setbyten kan ta uppemot 9 minuter. 

4.6 Förluster 

Definitionerna för Materialförluster, Tidsförluster och Hastighetsförluster har hämtats från  

en intern rapport från BillerudKorsnäs Skärblacka. Dessa förluster beskrivs nedan. 

4.6.1 Materialförluster 

Materialförluster eller utskott är papper som, av någon anledning (se bilaga C 

Kassationsorsaker) måste kasseras och göras om till massa för att sedan användas till 

produktion av nytt papper. Det finns tre olika typer av materialförluster: Längdsförlust, trim 

och rems förlust samt kassationer och dessa mäts i ton. 

 

  Trim och rems förluster innefattar materialförluster utmed kanterna av banan som 

trimmas bort i rullmaskinen. Dessa uppstår då papperskvaliteten vid kanten av banan 

är för låg och olyckliga setbredder som kräver trimning. Med olyckliga setbredder 
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menas att pappersmaskinen har en bestämd bredd på banan som inte alltid 

överensstämmer med de bredder som kunden efterfrågar. Trimning av kanterna sker 

då i rullmaskinen. 

 

 Kassationer är all materialförluster som sker efter rullmaskinen. Kassationerna 

fördelas, i affärssystemet, av operatörerna på en mängd kassationsorsaker som i de 

flesta fall kan härledas till grundorsaken för kassationen. Några exempel på 

kassationsorsaker är kupig rulle, fläckar, hål och veck. Dessa förluster kommer att 

belasta respektive process, beroende på vilken process som orsakat kassationen, vid 

beräkning av Uptime. Fördelningen av kassationsorsaker på respektive process kan ses 

i Bilaga C. 

 

 Med längdsförlust avses materialförluster som uppstår i samband med inkörning, 

kvalitetsbyten, tambourrest m.m. Dessa mäts före rullmaskinen. Längdsförlusterna 

orsakas alltså av pappersmaskinen, dock måste rullmaskinen rulla upp pappret för att 

sedan skicka det vidare som utskott (kassera). 

4.6.2 Tidsförluster 

Tidsförluster delas upp i interna och externa tidsförluster och mäts i timmar. Tidsförlusterna 

är olika för de olika processtegen, PM9, RM9 och Centralpacken, och kan ses i bilaga B. 

 

De externa tidsförlusterna exkluderades vid beräkning av verkningsgraden på grund av att de 

inte orsakats av någon process inom säckpapperstillverkningen. 

4.6.3 Hastighetsförluster 

Hastighetsförlusterna delas även de upp i interna och externa orsaker. Interna 

hastighetsförluster uppdelas enligt följande: omställningsorsakade, processorsakade, 

maskinorsakade och övriga orsakade. Massabegränsning är en typ av extern orsak. Med 

hastighetsförlust menas produktionsförluster, i ton, där pappersmaskinen inte kunnat köras i 

nominell hastighet. Då den nominella hastigheten medvetet sätts på en hög nivå, för att 

utmana och motivera operatörerna att köra fortare, kommer dessa förluster inte att inkluderas 

vid beräkning av Uptime i någon av processerna. Om hastighetsförlusterna inkluderas 

kommer Uptime att få ett missvisande lägre värde på grund av att den nominella hastigheten 

satts ”för högt”. 

4.7 Uptime 

Vid beräkning av Uptime på den studerade tillverkningen beräknades ett värde för respektive 

process, alltså Uptime för mälderiet, pappersmaskinen (PM9), rullmaskinen (RM9), 

packningen samt lagret där det kan förekomma kassationer i form av hanteringsskador. 

Hänsyn togs till material- och tidsförluster genom beräkning av verkningsgrader, tids- och 

materialförlustrelaterade, för respektive process.  

 

Formeln för                                har hämtats från Skogsindustriernas teknik AB 

(1997) och ser ut enligt nedan: 

 

                  
                  

               
 

 

Denna formel anpassades till de parametrar som samlades in under arbetet vilket resulterade i: 
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När det kommer till kassationer, som är en materialförlust, kommer de att belasta olika 

processer beroende på kassationsorsak. Vilken kassationsorsak som belastar vilken process 

specificeras i Bilaga C. Uppdelningen verifierades av utvecklingsingenjör samt drifttekniker. I 

följande stycken kommer det därför enbart att stå ”kassationer” istället för specifik 

kassationsorsak. 

 

Även för beräkning av                            har inspiration hämtats från 

Skogsindustriernas teknik AB (1997)  och ser ut enligt nedan: 

 

                  
                                        

                          
 

 

Tillgänglig produktionstid definieras enligt följande (Skogsindustriernas teknik AB, 1997): 

 

                                                               
 

Externa stopp och det årliga storstoppet dras bort från den tillgängliga produktionstiden i och 

med att maskinen då står stilla på grund av faktorer som maskinen själv inte orsakat.  

Tidsförluster innefattas av planerade och oplanerade underhållsstopp och avbrott, dessa 

specificeras i resultatkapitlet. 

 

I pappersmaskinen, rullmaskinen och centralpackningen finns det både material- och 

tidsförluster vilket leder till att dessa verkningsgrader multipliceras för att erhålla Uptime. Vid 

beräkning av Uptime i mälderiet kommer hänsyn endast tas till de materialförluster som går 

att härleda till den processen. 

 

Uptime beräknas alltså genom att multiplicera verkningsgraderna kopplade till tids- respektive 

materialförlusterna. 

 

                     
    

                  

4.7.1 Mälderiet 

I mälderiet finns det inga tidsförluster, däremot kan en del materialförluster i form av 

kassationer orsakas av denna process.  

Materialförluster 

Tabell 6, Materialförluster mälderiet.  

 

 

 

 

                        
 

Materialförlust: 

Kassade rullar (Kassationer) 
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Här kan det konstateras att det är en väldigt liten mängd kassationer som kan härledas till 

mälderiet i förhållande till den totala nettoproduktionen under 2013. 

4.7.2 PM9 

Materialförluster 

Materialförlusterna i PM9 består av kassationer, längdsförluster samt trim- och remsförluster. 

Längdsförlustera produceras i och med kvalitetsbyten och trim- och remsförlusterna på grund 

av olyckliga setbredder och kanten av banan som inte kan användas. Dessa förluster kommer 

alltså inte att belasta rullmaskinen i detta examensarbete trots att rullmaskinen är den process 

som avlägsnar utskottet och rullar upp längdsförlusterna för kassation. All data är hämtad från 

produktionens årsrapport för 2013 och verifierades genom data över produktionsstatistik i 

produktionssystemet. 

 

Tabell 7, Materialförluster PM9. 

 

 

 

 

 

 

                         
 

Man kan se att trim- och remsförlusterna står för den största delen av materialförlusterna i 

denna process. Problemet med olyckliga setbredder är inget som går att komma ifrån då detta 

beror på vilka bredder kunden efterfrågar. När det kommer till kantförluster, som måste 

trimmas bort i och med att pappret håller för dålig kvalitet utmed kanterna, beror detta främst 

på fiberfördelningen som inloppslådan förser virapartiet med. 

Tidsförluster 

Kalendertiden = 365 dagar = 8760 timmar 

Storstopp = 1068 timmar 

Stopp pga. Ångbrist/massabrist/kraftförsörjning/övrigt = 280,8 timmar 

 

                                                          
 

Tabell 8, Tidsförluster PM9. 

Tidsförluster (Stopp): 

Ta av banan 

Avbrott 

Oplanerad rengöring 

Planerat stopp 

Oplanerat UH-stopp 

Oplanerade beklädnadsstopp 

Igångkörning 

 

                          

Materialförlust: 

Trim- och remsförlust 

Kassade rullar (Kassationer) 

Längdsförlust (Klassad och oklassad) 
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Orsaksfördelningen för tidsförlusterna är ganska jämn, där de flesta förlusterna uppkommer i 

och med något oplanerat. Samtliga orsaker förutom ”Planerat stopp” är oplanerade och därav 

rent slöseri. 

 

                                                     
 

Det kan konstateras att det är en hel del downtime i PM9 i och med att maskinen står still eller 

producerar papper av för dålig kvalitet 20 % av den tillgängliga tiden. Tidsförlusterna och 

materialförlusterna står ungefär för lika stor del av den downtime som finns i processen.  

4.7.3 RM9 

Uptime beräknas i rullmaskinen med samma formler som vid beräkning av Uptime för 

pappermaskinen. 

Materialförluster 

Längdsförluster, som främst orsakas i och med kvalitetsbyten, kommer inte att inkluderas vid 

beräkning av Uptime för denna process då det är PM som producerar papper av för dålig 

kvalitet i och med kvalitetbytet. Likaså exkluderas trim- och remsförluster då det är PM som 

producerar papper i ”fel” bredder även fast det är RM som trimmar bort dessa förluster. 

 

Tabell 9, Materialförluster RM9. 

Materialförluster 

Trim och rems förlust 

Kassade rullar (Kassationer) 

Längdsförlust (Klassad och 

oklassad) 

 

                          
 

Det är en väldigt liten del av materialförlusterna som uppkommer i rullmaskinen, varpå 

uptime har ett så högt värde.  

Tidsförluster 

Kalendertiden = 365 dagar = 8760 timmar 

Storstopp = 1068 timmar 

Stopp pga. annan avdelning (Väntan på provsvar och tambour) = 184 timmar 

 

                                                     
 

Tabell 10, Tidsförluster RM9. 

Tidsförluster 

Ej angivet 

Oplanerat stopp 

Planerade stopp 
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Uträkningen ovan visar att det finns väldigt mycket tidsförluster i rullmaskinen, detta beror 

främst på att väldigt mycket tid går åt till att genomföra tambourbyten och setbyten. När 

operatörerna registrerar tambour- eller setbyte läggs det in under ”Oplanerat stopp” i 

produktionssystemet. 

 

                                                     

4.7.4 Centralpacken 

Materialförluster 

Tabell 11, Materialförluster centralpacken. 

Materialförluster 

Kassade rullar (Kassationer) 

 

I kassationerna inkluderas bland annat ”innerrondell saknas” samt ”lim på rullgavel”. 

 

                         

Tidsförluster 

Stopp på grund av annan avdelning innebär i detta fall rullbrist och det externa stoppet under 

året berodde på åskstörning. Vid det årliga storstoppet var det inte stopp i centralpacken lika 

länge som det var i RM och PM, detta för att centralpacken även packar rullar från PM7 och 

PM8 som kom igång med produktion tidigare än PM9. Då det är PM9:s produktionsprocess 

som studeras sattes tiden för storstoppet i packen lika med tiden för storstopp i PM och RM 

med motiveringen att packen inte kunde hantera rullar från RM9 förrän produktionen var 

igång efter stoppet. 

 

Kalendertiden = 365 dagar = 8760 timmar 

Storstopp = 1068 timmar 

Externt stopp (Åskstörning) = 7,2 timmar 

Stopp på grund av annan avdelning (Rullbrist) = 74,3 timmar 

 

                                                     
 

Tidsförluster 

Ej angivet 

Oplanerat stopp 

Planerade stopp 

Tabell 12, Tidsförluster centralpacken. 

Ej angivet innebär att operatören inte registrerat någon orsak till tidsförlusten i affärssystemet. 

Då detta står för den största delen av förlusterna är det olyckligt att det inte går att spåra 

orsakerna till dessa. 
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Centralpacken har en så pass hög kapacitet och så länge den fungerar som den ska är den 

aldrig en begränsande resurs. 

4.7.5 Färdigvarulager 

I lagret förekommer det hanteringsskador vilket leder till att en Uptime beräknas även för 

denna process. Då hanteringsskador registreras som en kassationsorsak och därmed en 

materialförlust kommer Uptime att beräknas enligt följande: 

 

 

                            
                        

                                    
 

 

Tabell 13, Tidsförluster färdigvarulagret. 

Tidsförluster 

Hanteringsskador magasin 

 

                                
 

Som man kan se var denna förlust oerhört liten och kommer därmed inte inkluderas i 

värdeflödeskartan. 

4.7.6 Sammanställning Uptime 

Nedan följer en tabell där samtliga verkningsgrader och uptime för respektive process är 

sammanfattade. 

 

Tabell 14, Sammanställning av Uptime i alla processer. 

 

PM9 har en mycket större andel materialförluster än övriga processer, varpå dessa bör 

analyseras djupare. När det kommer till tidsförluster är det RM9 som bör ligga i fokus med 

tanke på den låga verkningsgraden. Det förekommer även en del tidsförluster i både PM och 

Centralpacken som även de analyserades. 

4.8 Lagernivå i färdigvarulagret 

Lagernivåerna för 2013 hämtades från företagets affärssystem och visas i figur 5 nedan. Det 

var ett ovanligt långt storstopp under 2013 där lagernivåerna var väldigt låga, därmed 

rensades data för denna period bort för att få ett rättvisare resultat över hur lagernivåerna 

varierade under året. 

 

Process                                           

Mälderi 99,7 % - 99,7 % 

PM9 88,3 % 90,7 % 80,1 % 

RM9 99,5 % 46,7 % 46,5 % 

Centralpacken 99,9 % 80,9 % 80,8 % 
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Om lagernivåerna för 2013 analyseras ur ett statistiskt perspektiv kan man se en tydlig 

autokorrelation i insamlad data. En slutsats som kan dras från detta är att det är en 

säsongsrelaterad trend där lagernivåerna är betydligt lägre under sommarmånaderna juni, juli, 

augusti och även september till viss del. Vid intervju med produktionsplanerare, som är den 

person med mest kunskap inom området, kunde denne inte peka ut någon specifik orsak till 

denna variation och menade vidare att detta är naturlig variation. Sannolikheten att denna typ 

av trend skulle vara naturlig variation är minimal och det är således mest troligt att något 

inträffar vid brytpunkterna där lagernivåerna rasar respektive ökar. 

 

Figur 5 Lagernivå i färdigvarulagret under 2013 

 

Enligt produktionsplanerare vill företaget ligga på en lagernivå om ungefär 500 ton för att inte 

binda för mycket kapital i lagret och även ha en viss flexibilitet. Då produktionen kan 

producera i en väldigt hög takt i förhållande till lagerkapaciteten fylls magasinet upp väldigt 

fort och det är därmed viktigt att utleveranserna går som planerat, helst med tåg men även 

med lastbil då tågvagnarna är fullastade eller problem med tågen uppstår. 

4.9 Informationsflöde 

Bilden, i figur 6 nedan, illustrerar informationsflödet kopplat till säckpapperstillverkningen 

väldigt förenklat. Kundernas order placeras i affärssystemet. Därefter lägger 

produktionsplaneraren in respektive order i ett ”run”, som är en halv månads planerad 

produktion. En del order kan vara reservationsorder, och dessa får inte produceras förrän de är 

friställda. Dessa runs översätts sedan till körställningar som drifttekniker för PM9 får ta del 

av. Om ändringar måste göras, på grund av att pappret inte kan uppnå rätt kvalitet eller att 

något oväntat inträffar förs en dialog mellan drifttekniker och produktionsplanerare om hur 

körställningen ska justeras. Beroende på vilken kvalitet och mängd som ska köras i 

pappersmaskinen justerar operatörerna de inställningar som krävs för att producera det som 

efterfrågats. Leveransplaneraren får kontinuerligt information från produktionsplaneraren om 

vad som ska köras och vilka ändringar som utförs och bokar utleveranser utifrån denna 

information. Detta informationsutbyte är mycket kritiskt med tanke på den begränsande 

lagerkapaciteten. Massatillförseln sker kontinuerligt och driftpersonalen övervakar denna för 

att se till att det finns tillräcklig mängd för att köra enligt planerade hastigheter. Om de 

upptäcker att det är massabrist måste produktionshastigheten dras ner för att kompensera för 

detta. 
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Figur 6, Bild över informationsflödet från värdeflödeskartan. 

 

 

 

 

  



 

 

40 

 

 

4.10 Värdeflödeskarta 

I figur 7 nedan kan värdeflödeskartan skådas, som är ett resultat av all datainsamling och de 

beräkningar som utförts i detta kapitel. Både informations- och materialflöde visualiseras i 

samma karta för att det totala värdeflödet ska kunna analyseras. 

 

 
 

Figur 7, Bild på hur värdeflödeskartan ser ut i nuläget.  
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4.11 Underhåll 

Underhåll arbetar som en stödfunktion till alla process i materialflödet. PM9 har 

underhållspersonal som dagtid enbart jobbar med deras problem, driftsnära underhåll, såsom 

dagligt underhåll av processerna och åtgärder av problem som uppstår. Då något inträffar på 

PM9 som kräver underhållspersonal tar drifttekniker kontakt med underhåll samt skriver en 

arbetsorder med information om det inträffade, även operatörer kan skriva arbetsorder men då 

måste produktionsledare eller drifttekniker godkänna arbetsordern. Om ett oplanerat stopp 

inträffar och det driftsnära underhållet inte har tillräckligt med resurser tillkallas extern hjälp 

med kunskap inom det specifika området. Denna externa del av underhållet jobbar även med 

ett storstopp varje år samt ett mer frekvent återkommande underhållsstopp med 4-8 veckors 

intervall. Då underhåll fått in arbetsorder och utfört arbete på PM9 gör de en avrapportering 

där åtgärderna som utförts är specificerade. Allt underhåll som utförs på BillerudKorsnäs 

Skärblacka ska dokumenteras i affärssystemet, framförallt på grund av följande: 

 

• Ger ordning och reda på vilka underhåll som utförts – lättare att följa upp  

• Kunna göra kostnadsuppföljningar – vad är det som kostar och på grund av vad  

• Resursuppföljning – vad lägger underhåll ner mycket tid på  

• Samla in kunskap – hur löste man problemet sist, tillgängligt för alla  

• Kvalitetsuppföljning och spårbarhet – vem gjorde vad, hur och när  

• Lagkrav – såsom arbetsmiljö, besiktningar, skydd & säkerhet  

 

Målet med detta är att genom bättre och noggrannare dokumentation kunna ha en bättre 

uppföljning på tidigare problem och möjligheter, lättare kunna lära av varandra samt att få ett 

bättre underlag för budget, investeringar och förbättringar. 
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5. Analys 
I denna del identifierades de problemområden som upptäckts i det nuvarande tillståndet. King 

(2009) föreslår då ett antal synvinklar som bör användas vid analys av det nuvarande 

tillståndet. De synvinklar som valdes i detta examensarbete var: Slöseri, flöde och flaskhalsar 

samt variabilitet. Problemområdena följs upp med ett antal förbättringsförslag som bör 

genomföras för att minska de identifierade problemen. 

5.1 Identifiering av problemområden 

5.1.1 Mälderiet 

Ur ett slöseriperspektiv kan det konstateras att kassationerna som kan härledas till mälderiet 

står för under 10 % av den totala mängden kassationer vilket motsvarar 0,3 % av den totala 

produktionen under 2013. Dessa kan bero på råvaran som kommer in eller variabilitet i 

processen. Dessa siffror är inget stort problem i nuläget. 

 

När processen analyseras ur ett flödes- och flaskhalsperspektiv kan man konstatera att 

processen i allra högsta grad är kontinuerlig och det är därmed inga flödesrelaterade problem. 

Normalt är denna process heller inte någon flaskhals. Dock, om produktionshastigheten skulle 

ökas för de olika kvaliteterna kan det uppstå problem för HC-malningen och inloppslådan. 

 

Detta leder oss in på några problemområden för mälderiet. Det första kan kopplas till 

kapaciteten för denna process, som är ungefär 30 ton/h för den ”snabbaste” kvaliteten. HC2-

kvarnen är den som används främst av de tillgängliga HC-kvarnarna på grund av att den har 

en högre kapacitet än de övriga (HC3 & 4). Vid en hög produktionstakt maler HC2 inte lika 

bra som vid dess optimala hastighete, och då denna kvarn är svår att samköra med HC3 och 

HC4 finns det ingen avlastning vid höga produktionshastigheter. HC3 och HC4 har en väldigt 

låg kapacitet för att agera backup om något händer med HC2. Om PM9 alltså vill producera i 

en högre takt kommer mälderiet inte kunna producera massa i den takt som då erfordras. 

 

Ett annat problem i mälderiet är inloppslådan. Inloppslådans kapacitet ligger under 

produktionskapaciteten för de övriga processerna vilket kompenseras genom att 

massakoncentrationen höjs. Detta leder till en högre ytviktsspridning, vilket är negativt för 

papprets kvalitet.  

5.1.2 PM9 

På samma sätt som i mälderiet sker produktionen i PM9 i högsta grad kontinuerligt men det 

går att identifiera ett problem kopplat till flödes- och flaskhalsperspektivet. Detta i och med 

produktionen av produkten D, som måste köras i en mycket lägre hastighet än övriga 

produkter. Ett annat problem kopplat till denna produkt är kvalitetsbyten eller ställ, som måste 

utföras då PM9 är stoppad. Denna produkt orsaker alltså tidskrävande ställ och därmed slöseri 

i form av väntan. I och med ställen till/från denna produkt uppstår det även 

igångkörningsrelaterade materialförluster då pappret ska nå upp till rätt kvalitet efter stoppet. 

Dessa förluster produceras då i form av utskott som måste lösas upp till pappersmassa, vilket 

blir slöseri i form av omarbete. Följden av att producera denna produkt blir alltså, vilket är 

underförstått, förlorad produktion. 

  

I PM9 identifieras de största slöserierna i  form av materialförluster, Trim- och remsförluster, 

Kassationer och Längdsförluster.  
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Trim- och remsförlusterna, som uppstår i och med olyckliga set- och rullbredder samt för låg 

papperskvalitet utmed kanten av banan, står för en väldigt stor del av materialförlusterna i 

denna process, över 50 %. Att pappret inte når rätt kvalitet utmed kanterna beror på att det är 

svårare att få en bra fiberfördelning utmed kanterna då inloppslådan fördelar massan på 

virapartiet. Det andra problemet, att kanten måste trimmas på grund av efterfrågade 

rullbredder, går inte att komma ifrån så länge kunden har friheten att bestämma bredden på 

respektive rulle. Att erbjuda denna frihet visar på flexibilitet, vilket kunden uppskattar. 

 

Kassationer i PM9 står för en sjättedel av materialförlusterna, under 2013 gick 80 % av dessa 

att härleda till ”Åsar i oglättat” och ”Fukt, 2 Sigma”. ”Åsar i oglättat” är en defekt i arket där 

grundorsaken till åsarna är okänd. ”Fukt 2 Sigma” innebär att arket har en för hög fukthalt i en 

eller flera banor. Grundorsakerna till båda dessa defekter är okända. De kassationsorsaker som 

står för den största delen av kassationerna varierar och hittills detta år (2014) är det andra 

orsaker än åsar och fukt som står för majoriteten av kassationerna. 

 

Längdsförlusterna står för en tredjedel av materialförlusterna i PM9. Som konstaterats 

tidigare i rapporten skapas den största delen av längdsförlusterna när maskinen måste ställa 

om mellan de olika produkterna. Produkten D är ett stort problem när det kommer till 

längdsförluster i och med att den inte tillverkas med Clupak, vilket gör att maskinen måste 

stoppas med efterföljande inkörningsförluster som följd. Clupakbytet skapar även 

Tidsförluster. 

 

Tidsförluster har en jämn spridning av en rad olika orsaker. Den största delen av 

tidsförlusterna är utrustningsrelaterade. Beklädnadsstopp, avbrott, Planerat stopp och 

Oplanerat UH-stopp är några exempel på tidsförluster i PM9.  

 

När det kommer till variabilitet får produktionen information från labb huruvida papprets 

egenskaper uppfyller givna toleranser eller inte. Det förekommer en hel del variationer men 

det är väldigt svårt att härleda orsakerna till dessa. Detta kan bero på variabilitet i träets 

egenskaper, i den inkommande pappersmassan eller variabilitet i någon av 

produktionsprocesserna. 

5.1.3 RM9 

Det förekommer väldigt lite materialförluster i RM i förhållande till PM, däremot är det 

väldigt mycket tidsförluster i denna process. Över 50 % av den tillgängliga produktionstiden 

står RM stilla, detta främst på grund av frekventa och tidskrävande tambour- och setbyten. 

Kapaciteten i RM är mycket hög men det faktum att det är så stora tidsförluster gör att PM 

ibland måste sänka produktionshastigheten på grund av rullmaskinsbegränsning - RM hinner 

inte rulla allt papper. Enligt en intern rapport ser man tydliga skillnader på tambour- och 

setbytestider mellan olika skiftlag. En del skiftlag arbetar mer med de förberedande, eller 

yttre, ställen medan andra väntar en aning längre innan de utför stället.  

5.1.4 Centralpacken 

Även centralpacken har en hög kapacitet och har inga problem att hinna med 

produktionstakten. Då materialförlusterna i centralpacken är i princip försumbara kommer 

inget fokus läggas på dessa. De största förlusterna i centralpacken är tidsförluster, dock så är 

över 90 % av orsakerna till tidsförlusterna Ej angivna. Då operatörerna inte angivet någon 

orsak till förlusterna är det omöjligt att följa upp och föra statistik över dessa. 
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5.1.5 Färdigvarulagret 

Precis som i Centralpacken är det väldigt lite materialförluster i färdigvarulagret. Något som 

däremot var mycket problematiskt vid kartläggning av denna process var att hitta data över 

lagernivåer. Det fanns heller ingen som kunde verifiera tillförlitligheten i data som till slut 

togs fram. Att inte ha tillgång till pålitlig data över lagernivåer, då lagerkapaciteten är mycket 

begränsad i förhållande till produktionskapaciteten, upplevdes som något mycket bristfälligt. 

Det hade varit intressant att studera lagernivåerna från tidigare år för att se om den tydliga 

säsongstrenden är återkommande eller om det bara var en trend specifik för 2013, men detta 

var inte möjligt då denna data inte finns tillgänglig 

5.1.6 Laboratorium 

Trots att PM9 är högsta prioritet när det gäller provtagning tar denna process ungefär 40 

minuter. Detta kan leda till att RM9 blir stående på grund av ”väntan på provsvar”. Under 

2013 stod RM9 stilla sammanlagt över en vecka på grund av väntan på provsvar. Då labbtiden 

motsvarar produktion av nästan en tambour (≈ 25 ton) är det viktigt att denna process är 

tidseffektiviserad. Labbtid i en processindustri anses, ur kundens perspektiv, vara slöseri då 

det inte skapar något värde, vilket är en annan anledning till att denna process bör vara så 

effektiv som möjligt. 

5.1.7 Underhåll 

Underhålls ansvar är att hålla en hög tillgänglighet i utrustningen samt att förhindra och 

minska oplanerade stopp. Varje år går stora mängder tid åt till underhåll och planerade stopp, 

vilket inte är något ovanligt inom processindustrin, men även oplanerade stopp och avbrott 

uppstår frekvent. Planerade stopp är nödvändiga då utrustningen är i behov av underhåll med 

tanke på att de körs dygnet runt, året om. Dock så finns det stora möjligheter till förbättringar, 

både genom att försöka minska mängden oplanerade stopp och avbrott, men även minimera 

tiden för hur länge ett planerat stopp pågår. Detta skulle leda till mer tillgänglig 

produktionstid, vilket skulle leda till mer producerat papper.  

 

För att få en bild över hur stora produktionsförluster som uppkommer i samband med planerat 

och oplanerat underhållsstopp följer här ett förtydligande: Under 2013 stod PM9 stilla i totalt 

482,8 timmar på grund av oplanerade stopp och avbrott vilket motsvarar drygt 20 dygn och 

8860 tons produktion enligt 2013 års genomsnittliga produktionstakt. Detta kan jämföras med 

tiden för planerade stopp, som var ungefär 128 timmar under 2013 och motsvarar lite drygt 

fem dagar och 2350 tons produktion. Det årliga storstoppet är då inte inkluderat i ”planerade 

stopp”. Från dessa siffror kan man tydligt se att underhållet behöver effektiviseras för att man 

på så vis ska kunna minska mängden förlorad produktion. 

 

Något annat som upptäcktes var att en hel del tid lades på förlängda planerade stopp. Detta i 

och med att det varit svårt att tidsplanera hur lång tid ett planerat stopp ska ta. Det kunde även 

bero på förseningar men främsta anledningen är att uppskattningen av tidsåtgången varit 

bristfällig. Underhållschef anser att effektivisering av planerade stopp är viktigare än att lägga 

fokus på oplanerade stopp och avbrott. 

 

TPM är inte aktuellt på det studerade företaget då TPM syftar till att operatörerna ska utföra 

så mycket underhåll som möjligt. I nuläget utför operatörerna endast rengöring och 

beklädnadsbyte. För att TPM skulle kunna implementeras skulle det innebära att 

underhållspersonal måste anställas som maskinoperatörer då det är de som sitter på 

kompetensen att kunna utföra allt underhåll. 
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5.1.8 Kommunikation 

Nuvarande produktionsplanerare har väldigt bra koll på verksamheten och hur 

planeringsarbetet ska skötas. Produktionsplaneraren tar hänsyn till både produktion och 

leveransplanering då denna planerar körställningarna. Enligt produktionsplanerare använder 

sig denne av mycket manuellt arbete och går på känsla. Detta tyder på att arbetssättet inte är 

standardiserat, vilket försvårar arbetet för en eventuell ersättare. 

 

Då drivkraften för produktionspersonalen är att producera så mycket som möjligt och gärna ha 

långa körningar sätter det press på produktions- och leveransplanerare. Produktionsplaneraren 

måste försöka få ihop ”planeringspusslet” även då orderingången är låg och 

leveransplaneraren måste se till att utleveranserna är ordnade i och med att lagret har en så 

pass begränsad kapacitet. 

 

Ett annat problem för produktionsplaneringen är då ej friställda order planeras in i ett run. 

Dessa reservationsorder får inte produceras förrän de är friställda. Då detta beror på kunden 

och hur hög orderingången är går detta inte att påverka från produktionsplaneringens sida. 

 

Mängden kassationsorsaker kopplade till kvalitetet är relativt stora i PM9, dock så är det svårt 

att identifiera den verkliga grundorsaken till problemet. Enligt personalen vid PM9 kan många 

av dessa kvalitetsproblem bero på variation i kvaliteten på den inkommande pappersmassan, 

som i sin tur kan bero på egenskaper i råvaran (träden). I dagsläget så är kommunikationen 

mellan avdelningarna på pappersmaskinen och sulfatfabriken gällande kvaliteten på massan 

nästan obefintlig, vilket medför att pappersmaskinen inte tar hänsyn till variationer i massans 

egenskaper, vilket kan ses som bristfälligt då sulfatfabriken också har variationer i sin process. 

Det är viktigt att information gällande massans kvalitet överförs från sulfatfabriken till 

operatörerna i pappersmaskinen. 

5.2 Förbättringsförslag 

5.2.1 Mälderiet 

Det mest kritiska i mälderiet i nuläget är inloppslådan, som har lägst kapacitet i mälderiet. En 

investering av ny inloppslåda skulle ge en ökning av flexibilitet i flöde och 

massakoncentration, vilket skulle förbättra delprocessens prestanda.  

 

Nästa del i förbättringsarbetet av mälderiet bör vara att säkerställa redundans till HC2. Även 

ökad flexibilitet i flöde som kan malas, med specificerad energi/ton,  skulle förbättra 

processens prestanda.   

5.2.2 PM9 

Det framgår tydligt från värdeflödesanalysen att produkten D begränsar produktionstakten. 

Under 2013 producerades produkten D under 16,6 dygn, vilket motsvarar ungefär 400 

produktionstimmar. Då produktionskapaciteten för produkten D är lägre än övriga kvaliteter 

hade man kunnat öka produktionen om denna produkt hade tagits bort ur produktfloran.  

 

Då kunderna har möjlighet att själv välja rullbredder är det ofrånkomligt att det uppstår 

trimförluster på grund av detta. För att reducera Trim- & rems förlusterna måste 

papperskvaliteten utmed kanten av banan höjas för att på så vis kunna producera prima papper 

utmed en större del av banan. 
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Kassationer, som står för ungefär en sjättedel av materialförlusterna i PM9, är ett komplext 

problem att åtgärda då kassationsorsakerna varierar över tid. För att kunna bearbeta detta 

problem bör en process med ständiga förbättringar definieras. Ständiga förbättringar är en 

grundsten i leanfilosofin. Statistik över kassationsorsaker bör då samlas in kontinuerligt för att 

få veta vilka kassationsorsaker som står för den största delen av kassationerna. Därefter bör en 

analys av respektive orsak genomföras (börja med den mest kritiska) för att utreda vad 

grundorsaken, till respektive kassation, är. Då grundorsaken identifierats måste den åtgärdas 

och därefter bör resultatet följas upp. Om en önskad förbättring erhållits repeteras proceduren 

för att identifiera nya kassationsorsaker. 

 

I en perfekt värld skulle längdsförlusterna inte behöva existera. Kvalitetsbyten skulle då alltid 

ske mellan produkter där det är noll eller fem grams ytviktsskillnad vilket skulle resultera i 

inget eller väldigt lite utskott. Detta går inte att uppnå i nuläget då planeringen av 

kvalitetsbyten är starkt beroende av orderläget. Företaget producerar endast mot order och om 

orderläget är lite sämre får produktionsplaneraren pussla så gott det går för att skapa smidiga 

kvalitetsbyten. För att hålla nere dessa materialförluster gäller det att i den mån det är möjligt 

utföra kvalitetsbyten där ytviktsskillnaden är liten. Alltså undvika att byta direkt från 80 till 90 

gram och istället ha ett mellansteg där man går från 80-85-90 gram för att minimera mängden 

utskott. Utfasning av produkten D skulle minska längdsförlusterna betydligt i och med att det 

uppstår igångkörningsrelaterade förluster då maskinen stoppas och startas i och med detta 

kvalitetsbyte. 

5.2.3 RM9 

Då RM9 ibland är en flaskhals trots den väldigt höga kapaciteten är det av yttersta vikt att 

reducera ställtiden för både tambour- och setbyten. Trots att rulloperatörerna ibland anser att 

de ligger bra till och inte behöver stressa med tambour- respektive setbytet skapas väldigt 

mycket slöseri i form av långa ställtider och väntan som inte är värdeskapande. Den höga 

kapaciteten bör utnyttjas, varför en effektivisering av ställen måste göras. Som nämnt tidigare 

är skiftlagen olika snabba på att utföra tambour- och setbyten, vilket bör jämnas ut för att få 

en kontinuitet i ställen. Rullpersonalen bör informeras om vikten av att utföra ställen effektivt 

för att på så vis bli bättre och snabbare. Om medeltiden kan sänkas för dessa ställ reduceras 

risken för att RM ska vara en flaskhals, vilket möjliggör en högre produktionstakt. SMED är 

en vanlig metod inom lean för ställtidsreduktion. Tillvägagångsättet kan gå till enligt följande:  

 

 Dokumentera, och ta tid på, de olika momenten i ställen, gör detta för alla skiftlag för 

att uppmärksamma skillnader. 

 Utför därefter en analys av hur stället kan utföras smidigast, viktigt att kolla på vilka 

moment som kan utföras medan RM9 är igång. 

 Standardisera sedan momenten i stället så att alla skiftlag arbetar på samma sätt. Det är 

viktigt att tejpning av rullarna sker så fort rullarna kommer ut i vaggan så att nästa set 

snabbt kan börja rullas. 

 Ett målvärde bör då sättas upp för hur lång tid ett tambour- respektive setbyte ska ta. 

Detta värde ska vara något som rulloperatörerna strävar efter att uppnå för att på så vis 

minska allt slöseri i denna process. 

5.2.4 Centralpacken 

Operatörerna bör få in som rutin att ange orsak till de tidsförluster som uppstår i denna 

process för att statistik, över respektive orsak, ska kunna föras. På så vis kan grundorsakerna 

bearbetas för att därmed minska befintligt slöseri. 
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5.2.5 Färdigvarulagret 

I färdigvarulagret bör rutinerna för datainsamlingen över lagernivåerna ses över. Dessa 

lagernivåer sparas till viss mån i dagsläget, men det är tyvärr ingen som vet hur dessa nivåer 

är dokumenterade eller kan verifiera om de är trovärdiga. Därför måste lagernivåerna 

dokumenteras och sparas i databasen varje dag, på ett sätt som personalen vet stämmer 

överrens med verkligheten, för att på så vis kunna analysera hur lagernivåerna påverkas av 

ökad respektive minskad produktionstakt. Då kan leveransplaneraren se hur lagret varierar 

och risken minskar då att lagernivån närmar sig maxkapacitet utan personalens vetskap. En 

enkel åtgärd för att upprätta en lagerstyrning är att använda styrdiagram. Detta innebär att man 

med hjälp av datapunkter beräknar en centrumlinje baserat på medelvärdet och sedan 

definierar en övre och en undre styrgräns. Styrgränserna baseras på standardavvikelsen och då 

lagernivån över- respektive understiger styrgränserna indikerar det en instabilitet i processen. 

Då kan en analys utföras för att hitta orsaken till den onaturliga variationen. Genom att arbeta 

på detta sätt med lagernivåerna får företaget en större kontroll över hur lagret varierar. 

5.2.6 Laboratorium 

Analysen som utförs i laboratoriet är en mycket viktig del i produktionsprocessen, dock är den 

tidskrävande. Det tar nästan lika lång tid att analysera proverna som det tar att producera en 

tambour och skulle man kunna reducera labbtiden en aning minskar risken att RM9 blir 

stående i väntan på provsvar. För att kunna minimera detta slöseri i form av väntan kan man 

göra enligt följande: 

 

 Ta tid på alla moment i labbet när de utförs i vanligt tempo. 

 Analysera alla steg och avgör om något steg går att göra snabbare eller annorlunda. 

 Standardisera därefter momenten och sätt upp målvärden. 

 Följ upp resultatet för att se om tiden reducerats. 

5.2.7 Underhåll 

Då oplanerade stopp och avbrott inträffar utförs ibland en del underhållsarbete. En 

uppskattning görs då över vad man tror hinns med under stoppet. För att få ut så mycket som 

möjligt då något oplanerat inträffar bör man alltid ha en beredskap med åtgärder för att 

utnyttja det oplanerade stoppet på bästa sätt. Förslagsvis förlänga det oplanerade stoppet en 

aning för att hinna åtgärda någon aktivitet, som ska utföras under nästa planerade stopp, 

parallellt med aktuellt underhållsarbete. På så vis kan nästa planerade stopp utföras snabbare. 

 

När det kommer till de planerade stoppen blir de ofta förlängda i och med att tidsåtgången för 

underhållsarbetet uppskattats felaktigt. Detta kan förbättras genom att tiden för allt 

underhållsarbete mäts. På så vis kan man i framtiden uppskatta tidsåtgången mer korrekt, med 

planerade stopp som utförs enligt tidsplan som följd. Om även det dagliga driftsunderhållet 

tidssätts kan den biten också förbättras. 

5.2.8 Kommunikation 

Genom att upprätta ett bättre kommunikationsflöde mellan pappersmaskinen och 

sulfatfabriken, där information om kvalitetsvariationer på inkommande massa överförs, skulle 

kvalitetsrelaterade problem kunna minskas. Med större kännedom om kvaliteten på den 

inkommande massan skulle operatörerna kunna justera produktionen för att lättare nå den 

rätta kvaliteten på pappret. Denna informationsöverföring skulle även göra det lättare att 

härleda kvalitetsproblem som identifieras i pappersmaskinen tillbaka till problem som kan ha 

uppstått i sulfatfabriken. 
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5.2.9 Datainsamling 

Då datainsamlingen varit omfattande och emellanåt problematisk sammanfattas den här i en 

egen punkt. I stycktillverkning är datainsamlingen något som kan göras manuellt och gå 

snabbt och smidigt. Så var inte fallet i detta examensarbete där de flesta parametrar samlades 

in via något affärssystem. Då parametrarnas validitet varierade mellan de olika affärssystemen 

skulle dessa behöva koordineras så att man fortsättningsvis enkelt ska kunna plocka ut data 

man är intresserad av och veta att den är pålitlig. Förslagsvis bör det i framtiden vara ett 

system som samlar korrekt data för alla parametrar. Detta skulle underlätta kontinuerlig 

kartläggning av det nuvarande tillståndet. En del i detta är att säkerställa att samtliga 

operatörer alltid för in de kassationsorsaker och orsaker till stopp etc. som uppstår. Detta 

måste alltså standardiseras så att alla är medvetna om vad respektive orsak innebär. På så vis 

kan man säkerställa att all data är pålitlig. 

5.3 Rekommendation för vidare studier 

En rekommendation till BillerudKorsnäs Skärblacka är att fortsättningsvis göra kontinuerliga 

värdeflödeskartläggningar så fort förändringsarbeten eller justeringar är utförda. Detta är även 

grundtanken med värdeflödeskartläggningar, att sätta upp ett idealt tillstånd och jobba mot det 

i en iterativ process där kartläggningar sker med jämna mellanrum. Detta för att ständigt skapa 

sig en bild över var problemområden kan identifieras och vilket resultat förändringsarbeten 

gett upphov till. Nu när en värdeflödeskartläggning utförts för första gången på den studerade 

produktionslinan kan företaget bestämma vilka parametrar som är intressanta att inkludera i 

analysen fortsättningsvis och vilka områden som behöver förbättras. För att detta ska vara 

möjligt att utföra på ett smidigt sätt måste den data som är av intresse vara lättillgänglig och 

korrekt. Första steget bör därmed vara att säkerställa var och hur korrekt data kan insamlas. 

När detta kriterium är uppfyllt kan värdeflödesanalys med fördel även användas på andra 

produktionslinor. 

 

En annan viktig del i värdeflödesanalysen är att den ska ge en känsla för flödet och 

vilken/vilka processer som är flaskhals (-ar). Om en satsning skulle utföras på att reducera 

ställtiderna i rullmaskinen skulle den processen, tack vare sin höga kapacitet, aldrig behöva 

vara en flaskhals. Om framtida investeringar skulle ske i mälderiet, i form av nya HC-kvarnar 

och inloppslåda, skulle även kapaciteten där överstiga pappersmaskinen vilket skulle göra PM 

till en flaskhals och effektiviseringar kan då fokuseras till just den begränsande processen.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel används nio stycken unika egenskaper som ramverk. Utifrån dessa analyseras 

och diskuteras hur dessa egenskaper påverkar och/eller begränsar utförandet av  

värdeflödesanalys i en processindustri. Två stycken ”egenskaper” lades till i form av 

underhåll och datainsamling då dessa delar är väldigt viktiga i denna studie.  

6.1 Materialflödesmönster 

King (2009) menar att det i de flesta processindustrier är en skillnad på hur materialet flödar i 

en processindustri jämfört med stycktillverkning. I de flesta processindustrier, däribland den 

studerade produktionen, är det få material som input i processen och fler antal slutprodukter 

till skillnad från stycktillverkning och montering där det oftast är en uppsjö av delar som 

bearbetas och monteras till en eller ett fåtal slutprodukter. Detta kan påverka 

tillvägagångssättet vid kartläggning av materialflödet. Enligt Rother & Shook (1998) ska 

kartläggningen börja så nära kunden som möjligt, oftast vid utlastningen. I detta 

examensarbete upplevdes detta som en aning opraktiskt då det är ungefär 30 slutprodukter 

som alla utgår från pappersmassa när de kommer in i den första processen. På grund av det 

divergerande materialflödet upplevdes det som smidigast att börja kartläggningen där massan 

kommer in. Detta stöds av King (2009) som menar att detta tillvägagångssätt är att föredra då 

materialflödesmönstret är divergent. Anledningen till att Rother & Shook (1998) är tydliga 

med att kartläggningen ska börja vid den process som är länkad direkt till kundens behov är 

att det är den processen som ska sätta takten för alla processer uppströms, och den parametern 

benämns då som takttiden. I den studerade säckpapperstillverkningen är det däremot 

produktionens kapacitet, snarare än kundens efterfrågetakt som bestämmer produktionstakten, 

varför det är oväsentligt i vilken ände man börjar kartläggningen. På grund av detta valde vi 

att inte definiera någon takttid utan använde istället den genomsnittliga produktionstakten för 

att få ett mått på i vilken takt produkter producerats under 2013. Mahapatra & Mohanty 

(2007) menar även de att begreppet takttid kan vara förvirrande då tillverkningen är 

kontinuerlig i och med att parametern är okänd och svårdefinierad i processindustrin. 

6.2 Volym, variation, och variabilitet 

När det gäller de stora produktionsvolymerna i processindustrin menar Abdulmalek et al. 

(2006) att det resulterar i att processerna flödar kontinuerligt. Så är även fallet i 

säckpapperstillverkningen som studeras. På grund av den kontinuerliga produktionen är det 

omöjligt att samla in bland annat cykeltider och ställtider manuellt med ett tidtagarur, som 

Rother & Shook (1998) förespråkar. Dessa parametrar samlades då in via datasystem som 

registrerar en mängd parametrar. Det var dock ett problem att olika data registrerades i olika 

system vilket försvårade insamlingen. Detta tillvägagångssätt styrks av King (2009) som 

menar att denna typ av data oftast finns tillgänglig via noggranna datasystem. Det är dock 

väldigt viktig att denna data är pålitlig då de som utför värdeflödesanalysen inte har kontroll 

över validiteten. De stora volymerna och det kontinuerliga flödet påverkar även valet av de 

ingående parametrarna i processboxarna. Cykeltid och takttid är två parametrar som med 

fördel kan bytas ut mot kapacitet och produktionstakt för att få mer substans i informationen. 

Om man definierar en enhet som ett ton betyder det att en cykeltid exempelvis kan vara två 

min/ton. Alternativet är då att uttrycka det i en kapacitet på 30 ton/h, vilket känns mer relevant 

när det handlar om så stora produktionsvolymer. Detsamma gäller takttiden som i detta fall 

skulle uttryckas som min/ton, eller ton/h uttryckt i en produktionstakt. King (2009) menar att 

detta är en smaksak och att det viktigaste är att parametrarna uttrycks på ett sätt som de 

anställda, främst operatörerna, kan relatera till. På det studerade företaget pratar de ofta i 
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termer som ”meter/min” och ”ton/timme”, varför det kändes naturligt att uttrycka 

parametrarna i dessa enheter. 

 

Enligt King (2009) har produktfloran i de flesta processindustrier växt vilket lett till att 

företagen måste leverera stora volymer och även större utbud av produktvarianter än tidigare. 

Detta är även fallet i säckpapperstillverkningen där det nu finns ett flertal produktkvaliteter 

och varierande ytvikter inom dessa. Rother & Shook (1998) och Liker & Meier (2006) 

förespråkar att man ska fokusera på en produkt eller en liten produktgrupp för att förenkla 

kartläggningen av värdeflödet. Då de studerade produkterna produceras kontinuerligt och alla 

produkter flödar genom samma produktionsutrustning blir det väldigt komplicerat att enbart 

fokusera på en produkt eller en mindre produktgrupp. Detta i och med att beläggningen för en 

del processer kan bli missvisande och flaskhalsar kan bli gömda om enbart ett fåtal produkter 

inkluderas i kartläggningen. Om exempelvis produkten D skulle exkluderas i denna studie 

skulle flödesrelaterade problem och slöseri kopplade till den produkten inte upptäckas. Om 

alla produkter ska inkluderas i värdeflödesanalysen kan det bli ett väldigt omständigt arbete 

att specificera kapaciteter, ställtider, kassationer med mera för respektive produkt. För att 

förenkla datainsamlingen i detta examensarbete användes istället ett spann, för kapaciteten 

exempelvis, där en nedre och övre gräns användes som täckte upp alla produkter. Denna 

lösning kan vara ett bra alternativ då det studerade produktantalet är stort i och med att höga 

och låga extremvärden inkluderas. 

 

Då det kommer till variabilitet inom processindustrin är det ett komplext problem. Liker & 

Meier (2006) menar att variabilitet bland annat kan vara kopplat till produkten och de 

ingående processerna. Pappersindustrin är ett talande exempel, där det är väldigt svårt att ha 

kontroll över råvarorna då alla träd är olika varandra. Något som upptäcktes under 

värdeflödesanalysens genomförande var att variabilitet i råvaran (träden) och den 

inkommande pappersmassan är något som påverkar papperskvaliteten i slutändan. Detta i och 

med att flertalet kassationsorsaker inte gått att härleda till någon specifik process. Detta kan 

vara en begränsning i processindustrin i och med att grundorsakerna till en del slöseri inte går 

att identifiera. Då processerna oftast är väldigt komplexa i processindustrin kan det vara svårt 

att justera dessa för att på så vis kompensera för variabiliteten i råvaran. 

6.3 Kapitalintensiv kontra arbetsintensiv 

Rother & Shook (1998) nämner att antalet operatörer i varje process är en viktig parameter att 

inkludera i värdeflödesanalysen. Under examensarbetet växte det fram en förståelse om att 

processindustrins produktivitet styrs av maskinernas kapacitet, jämfört med en 

stycktillverkning som är styrd av arbetskapaciteten. Det resulterade i att parametrar som 

”antalet operatörer” och ”antal skift” exkluderades och mer relevanta parametrar, såsom 

maskinernas ”Uptime”, användes istället. Beslutet grundades framförallt utifrån det faktum att 

pappermaskinen producerar året om vilket gör att det är viktigt med en hög Uptime. Detta 

styrks av King (2009) som säger att Uptime är en mycket viktigare parameter att inkludera än 

exempelvis antalet operatörer. Genom att använda uptime som parameterer istället för antalet 

operatörer ändras ett av målen med leanarbetet. Från tidigare leanarbeten där fokus har legat 

på att förbättra arbetarnas produktivitet och försöka eliminera onödig arbetskraft, till att 

försöka öka varje maskins uptime. Datainsamlingen till maskinernas uptime finns beskrivet i 

4.7 Uptime. 
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6.4 Genomloppstiden begränsas av utrustningen 

När det kommer till genomloppstiden i en processindustri är det alltså utrustning och inte 

arbetskraften som begränsar denna. Detta var även fallet i den studerade produktionen där det 

främst är utrustningens kapacitet som avgör genomloppstiden. Då kapaciteterna studerades för 

de olika processerna i säckpapperstillverkningen upptäcktes det att en process, rullmaskinen, 

hade en betydligt högre kapacitet än föregående process, pappersmaskinen, vilket borde 

betyda att den har en kort genomloppstid och därmed inte kan vara någon flaskhals. Trots det 

måste PM dra ner på hastigheten emellanåt på grund av rullmaskinsbegränsning. Anledningen 

till att RM ibland är en flaskhals var då att den har väldigt tidskrävande omställningar vilket 

bidrar till stora tidsförluster och en låg uptime. SMED kan då vara en väldigt bra metod för att 

reducera ställtiden. Det är därmed smart att först studera processernas kapacitet för att se 

vilken potential de besitter och sedan beräkna uptime för varje process för att därmed 

analysera var det finns störst förbättringspotential. I en stycktillverkning kan ett företag lösa 

problem med flaskhalsar och öka produktiviteten genom att lägga till extra resurser (extra 

skift) (Rother & Shook, 1998). Att lägga till extra resurser är inte en bra lösning i en 

processindustri som den studerade då det inte skulle ge någon minskad genomloppstid. Då 

pappersmaskinen producerar papper dygnet runt får man ingen högre produktivitet genom att 

lägga till extra skift. I processindustrier med kontinuerligt flöde är genomloppstiden direkt 

kopplat till hur hög kapacitet det är i den begränsande resursen. Detta upplevdes vid flertalet 

tillfällen där pappersmaskinen och mälderiet fick lov att dra ner på hastigheten på grund av 

”rullmaskinsbegränsning”. Slutsatsen blev att utrustningen är den begränsande faktorn i 

flödet, och därmed bör en förhöjd  kapacitet i processerna resultera i en kortare 

genomloppstid. Fokuset i värdeflödesanalysen måste alltså lyftas från arbetskraften till 

produktionsutrustningen 

6.5 Utrustningen är stor och svår att flytta 

Det faktum att utrustningen är stor och svår att flytta leder till en del begränsningar, främst när 

det gäller förbättringar i form av layoutförändringar. Liker & Meier (2006) säger att man ska 

sträva efter att ha sammankopplade processer för att på så vis undvika mellanlager. I en 

stycktillverkning är det förståeligt att detta är ett mål men i processindustrin är processerna 

oftast till stor del sammankopplade och mellanlager små eller försumbara. I den studerade 

produktionen är det två stycken mellanlager med försumbar lagerledtid. Rother & Shook 

(1998) förespråkar införandet av supermarkets och kanban-system där produktionen inte kan 

utvidgas kontinuerligt. Detta skulle inte vara effektivt i de flesta processindustrier, mer om det 

under ”Processerna är svåra att stoppa och starta” nedan. Även införandet av cellbaserad 

layout är en omöjlighet i de flesta processindustrier. Den bristande flexibiliteten i utrustningen 

leder alltså till att förbättringar kopplade till flödesmönster och layout blir svåra eller omöjliga 

att genomföra i processindustrin och fokus bör därmed inte ligga på detta. Att dessa 

förändringar är svåra att genomföra leder till att kartan över det framtida tillstånder inte 

kommer innehålla så radikala förändringar som den kan göra vid stycktillverkning 

exempelvis. Vid utförandet av denna värdeflödesanalys var layoutförändringar inget 

alternativ, utan det som kommer förbättras i det framtida tillståndet är värdet på en del 

parametrar i processboxarna. Om förbättringsförslagen genomförs kommer bland annat 

ställtider i rullmaskinen att minska, vilket kommer öka uptime i rullmaskin och synas i 

värdeflödeskartan nästa gång den kartläggs. 
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6.6 Processerna är svåra att stoppa och starta 

I processindustrin är det kostsammare och mer tidskrävande att stoppa och starta processerna i 

jämförelse med stycktillverkning där utrustningen är mer flexibel (King, 2009). Detta kunde 

man se på det studerade företaget där stopp av pappersmaskinen försöktes undvikas i största 

möjliga mån. Så länge prima papper produceras föredrar produktionspersonalen att fortsätta 

köra. ”Stora serier”-mentaliteten, som King (2009) nämner, kunde alltså skådas i 

produktionen. King (2009) menar dock att den mentaliteten tenderar att driva överproduktion 

och stora lager, vilket inte var fallet på det studerade företaget då de enbart tillverkar mot 

order. Finns det ingen kund som efterfrågar den kvaliteten måste ett kvalitetsbyte utföras.  

 

Denna bristande flexibilitet begränsar möjligheten till att införa supermarkets, kanban och ett 

dragande system. Rother & Shook (1998) förespråkar införandet av kanban och supermarkets 

för att på så vis endast producera det som kunden efterfrågar. Detta innebär att 

produktionsutrustningen måste kunna stoppas och startas snabbt och effektivt då olika 

produkter ska produceras. Detta skulle inte vara hållbart på det studerade företaget i och med 

att produktiviteten skulle sänkas avsevärt. Även då de flesta ställen kan ske medan 

pappersmaskinen går skulle det uppstå en stor mängd materialförluster då kvalitetsbyten sker 

mellan produkter som skiljer sig åt mycket. Införande av ett rent dragande system är alltså 

inget alternativ för processindustrier där ställen ger upphov till stora materialförluster. King 

(2009) menar att många företag inom processindustrin använder sig av en kombination av 

push och pull, vilket även är fallet i den studerade produktionen. Systemet är i viss mån 

dragande i och med att de enbart producerar mot order men det faktum att man inte vill stoppa 

pappersmaskinen leder till en viss mån av push genom den processen vilket leder till att 

produktionsplaneraren måste lägga ”pusslet” därefter. 

6.7 Produktomställningar är komplext 

Produktomställningar, eller kvalitetsbyten, och effekten av dessa analyserades i föregående 

stycke med slutsatsen att det inte är hållbart att implementera ett dragande system med 

frekventa kvalitetsbyten. I en processindustri, som den studerade, där kvalitetsbyten ger 

upphov till omfattande tids- och materialförluster är det olönsamt att bara tillverka det 

respektive kund vill ha i små mängder. Fokus bör istället ligga på att samla de kunder som 

beställt samma produkt och producera dessa i ett run för att sedan gå över till en liknande 

produkt för att på så vis minimera tids- och materialförluster. Abdulmalek et al. (2006) anser 

att reducering av ställtider inte är kritiskt i processindustrier då omställningarna är få och 

utnyttjandet av utrustningen är hög. Detta kan möjligtvis stämma på en del processindustrier 

men i den studerade produktionen upptäcktes att stora mängder slöseri uppstår i och med 

omställningar, främst i rullmaskinen. Trots att processerna ofta är kontinuerliga i en 

processindustri bör alltså fokus läggas på ställtidsreducering i de fall där de skapar slöseri. 

King (2009) styrker detta och föreslår ställtidsreduktion, främst SMED, som en 

förbättringsåtgärd i processindustrier vid skapandet av ett framtida tillstånd. 

6.8 Färdigvarulager vs PIA 

När det kommer till produkter i arbete är det en skillnad mellan stycktillverkning och 

processindustrin. En stor del av leanarbetet i stycktillverkning är att försöka skapa 

sammankopplade processer för att eliminera alla sorters mellanlager. Detta är dock inte ett 

stort problem hos det studerade företaget där flödet redan är kontinuerligt och mellanlagren är 

små, nästan försumbara. Detta påverkar inte metoden nämnvärt bara det faktum att det inte 

behövs läggas något större arbete på att minimera slöseri i mellanlager. 
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Enligt King (2009) tenderar processindustrin att hela tiden vilja hålla produkter i rörelse vilket 

leder till negativa effekter, till exempel att problem först identifieras i färdigvarulagret i och 

med höga lagernivåer i dessa. Då företaget har operatörer som kontrollerar kvaliteten på 

produkten (kvalitetskontroller) efter varje processteg så identifieras ofta problem innan de når 

färdigvarulagret. Företaget har en relativt låg kapacitet i färdigvarulagret, cirka tre dygns 

produktion, men eftersom allt som produceras tillhör en kund kan det skickas direkt till kund 

vilket gör att lagret sällan fylls upp så länge logistiken fungerar. Dock var kontrollen över 

lagernivåerna bristfällig på det studerade företaget. Genom att studera lagernivåernas 

förändring under 2013 kan man se en tydlig trend där lagernivåerna sjunker drastiskt för att 

sedan öka drastiskt, men detta var inget som de anställda var medvetna om. Någon form av 

lagerstyrning bör finnas oavsett om tillverkning sker mot order eller mot lager då det 

underlättar utförande av analyser och förbättringar i färdigvarulagret.  

6.9 Gömda produkter i arbete 

King (2009) förklarar att PIA oftast är väl synliga i stycktillverkning medan de i 

processanläggningar, i de flesta fall, är gömda i till exempel rör, silos och tankar. Så var även 

fallet i detta examensarbete. Pappersmassan är för det mesta utom synhåll i mälderiet och när 

massan sprutas ut på viran för att gå in i pappersmaskinen blir den åter gömd för att sedan 

rullas upp på en tambour efter pappersmaskinen. Denna skillnad mellan stycktillverkning och 

processindustrier gör att datainsamlingen påverkas. Rother & Shook (1998) menar att all data 

SKA samlas in manuellt för att på så vis försäkra sig om att det är korrekt data från just det 

insamlingstillfället. I en processindustri, som den studerade, där man inte kan följa en specifik 

artikel genom hela värdeflödet är det omöjligt att samla in de flesta parametrar manuellt. Detta 

leder till att data måsta samlas in via de datasystem som finns tillgängliga. Detta påverkar 

validiteten i värdeflödesanalysen i och med att det är svårt att verifiera insamlad data. Det är 

därmed viktigt att det är en hög tillförlitlighet i insamlad data och att de eftersökta 

parametrarna kan tas fram på ett smidigt sätt. Då data skulle samlas in till denna studie 

upptäcktes ett antal svårigheter. Till att börja med finns det ett flertal datasystem och alla är 

inte koordinerade vilket gör att de kan visa olika värden på samma parameter. Personal med 

kunskap om de olika systemen fick då förklara vilken data som gick att lita på till respektive 

parameter. Data över lagernivåer var väldigt svårt att få tag på i och med att de inte för någon 

regelbunden statistik över den parametern. När väl data togs fram över nivåerna fanns det en 

viss osäkerhet i validiteten.  

6.10 Underhåll 

Vid utförande av traditionella värdeflödesanalyser på stycktillverkande företag är underhåll en 

process som inte läggs så stor vikt vid. Detta på grund av att underhåll inte är en lika stor och 

viktig del som den är i processindustrier.  

 

Om man inte skulle ta hänsyn till underhåll i denna studie skulle det innebära att processerna 

får väldigt mycket downtime i och med att allt underhåll då skulle ses som tidsförluster. Det 

skulle inte kännas rättvist i och med att årliga storstopp och andra underhållsstopp är väldigt 

viktiga för att hålla en hög tillgänglighet i maskinerna. Vi valde att inte inkludera det årliga 

storstoppet i den tillgängliga tiden men de planerade stoppen som utförs med 4-8 veckors 

intervall inkluderades för motivera till effektiviseringar. Vid fortsatta 

värdeflödeskartläggningar kan man fundera över vilka stopp som bör ses som värdeskapande 

och inte. Ett alternativ kan vara att räkna bort storstoppet och de andra planerade stoppen från 

den tillgängliga tiden då tid är avsatt för det underhållsarbetet. Det som då bör räknas som 
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downtime är oplanerade underhållsstopp och förlängda planerade stopp. På så vis får man ett 

mått på hur stor del av stoppen som är planerade kontra oplanerade och förlängda. 

6.11 Datainsamling 

Då det kommer till datainsamlingen var detta ett väldigt tidskrävande moment i detta 

examensarbete. Enligt Rother & Shook (1998) ska datainsamlingen till värdeflödeskartan 

kunna gå snabbt, smidigt och helst manuellt då man vandrar utefter linan. Om 

värdeflödesanalysen skulle utföras av anställda på företaget skulle detta moment antagligen gå 

snabbare då de har bättre koll på de olika datasystemen men denna del bör ändå vara 

optimerad för att förenkla datainsamlingen. Om man vid början av kartläggningen vet vilka 

parametrar som ska inkluderas i analysen och dessa enkelt kan tas fram från något 

affärssystem sparas väldigt mycket tid och det blir därmed mer motiverat att utföra 

värdeflödesanalyser på en regelbunden basis. Den mängd resurser (tid och arbetskraft) som 

används vid kartläggningen av värdeflödet måste vara försvarbar i jämförelse med det resultat 

kartläggningen genererar. 
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7. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete är att, genom en fallstudie på BillerudKorsnäs Skärblacka’s 

säckpapperstillverkning, undersöka hur en värdeflödesanalys kan appliceras i en 

processindustri för att slöseri ska kunna identifieras. Genom analys av empiri och resultat har 

slutsatser kunnat dras om värdeflödesanalysens tillämpbarhet och vilka typer av slöseri som 

identifierades. Detta kapitel inleds även med en kort diskussion kring det praktiska respektive 

akademiska bidraget. 

 

Det praktiska bidraget i detta examensarbete var att undersöka huruvida man med denna 

metod kunde identifiera problemområden och slöseri i produktion och produktionsplanering. 

Vid utförandet av värdeflödesanalysen identifierades flertalet problemområden, en del redan 

kända och en del okända, som mynnade ut i ett antal förbättringsförslag som kan vara bra 

underlag för framtida förbättringsarbeten och investeringar. Det akademiska bidraget denna 

studie ger till vetenskapen är en undersökning av värdeflödesanalysens tillämparhet på en 

processindustri. Då en fallstudie ofta har en begränsad generaliserbarhet och olika 

processindustrier kan skilja sig åt väldigt mycket blir det huvudsakliga bidraget till 

pappersindustrin. Detta bidrag kan vara väldigt nyttigt med tanke på att lean har börjat 

appliceras mer och mer inom pappersindustrin och det finns väldigt begränsad dokumentation 

kring denna metods tillämpbarhet i den specifika industrin. 

 

Nedan besvaras studiens båda frågeställningar, frågeställning 1 som är den praktiska, och 

frågeställning 2 som är den akademiska. 

 

Frågeställning 1: Vilka problemområden och vilka typer av slöseri identifierades? 

 

Genom användande av värdeflödesanalys på det studerade företaget har olika typer av slöseri 

kunnat identifierats och tillämpbarheten anses god trots mestadels kontinuerliga flöden. 

Slöseri identifierades i form av väntan, defekter, omarbete och lager. Exempel på väntan är 

tidsförlusten ”väntan på provsvar”, som innebär att rullmaskinen står stilla innan den får 

klartecken från labb att rulla tambouren, och förlängda ställ i rullmaskinen som uppkommer i 

och med att rulloperatörerna inte är tillräckligt effektiva. Defekter i produktionen visar sig i 

form av rullar som måste kasseras och grundorsakerna till defekterna uppkommer främst i 

pappersmaskinen. Dessa defekter måste som sagt kasseras vilket leder till omarbete då pappret 

löses upp till pappersmassa och återgår till början av produktionsprocessen. Även vid 

kvalitetsbyten skapas det ibland en del omarbete i och med att det tar en stund innan pappret 

når upp till den nya kvaliteten och det innebär att papper måste kasseras. När det kommer till 

slöseri i form av lager har företaget inte jättehöga lagernivåer i förhållande till 

produktionstakten, men på grund av dålig kontroll och bristande lagerstyrning är det en 

väldigt stor variation i lagernivåerna. Detta har under 2013 lett till att lagernivåerna visat en 

tyldig säsongstrend där lagernivåerna ligger nära maxkapaciteten under ungefär  sex månader. 

Vid ett tillfälle har maxkapaciteten även överskridits utan personalens vetskap, vilket ger 

upphov till slöseri. De flesta problemen som identifierades var kopplade till produktionen och 

dess utrustning snarare än produktionsplaneringen. I en del processindustrier kan det vara 

informationsflöde och planering som begränsar materialflödet men i detta fall är det en mängd 

externa faktorer, som orderingång och variabilitet, som ger störningar i planeringen, vilket gör 

det svårt att effektivisera den biten. Ett exempel på detta är att pappret inte når upp till den 

kvalitet som är inplanerad i körställningen vilket leder till att produktionsplaneringen måste 

göra kontinuerliga modifieringar.   
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Frågeställning 2: Hur påverkar och begränsar de unika egenskaperna inom processindustrin 

utförandet av en värdeflödesanalys?  

  

Vid utförandet av examensarbetet har de unika egenskaperna inom processindustrin lett till en 

del förändringar och begränsningar som bör tas hänsyn till vid fortsatta 

värdeflödeskartläggningar. 

 

På grund av materialflödesmönstret i processindustrin, som i de flesta fall är divergerande till 

skillnad från stycktillverkning och montering där materialflödet oftast konvergerar, bör 

kartläggningen av materialflödet med fördel starta där materialet kommer in istället för vid 

utlastningen som är det ”traditionella” tillvägagångssättet. Detta för att undvika förvirring, 

med en mängd produkter i färdigvarulagret som från början oftast är ett och samma material 

(pappersmassa i detta fall). 

 

De stora volymerna som ofta produceras i processindustrin begränsar datainsamlingen vid 

utförande av en värdeflödesanalys. Det faktum att det ofta är väldigt stora volymer i 

processindustrin gör att materialet tenderar att flöda kontinuerligt, vilket omöjliggör manuell 

tidtagning. Det är då av yttersta vikt att data enkelt kan plockas fram från något affärssystem 

och att den är pålitlig. Med fördel bör all produktionsdata, som ska användas i analysen, 

finnas lagrad på ett och samma ställe för att underlätta tillgängligheten. Då kan en 

kartläggning av värdeflödet ske smidigt och med jämna intervall för att man på så vis kan 

hålla sig uppdaterad om hur det nuvarande tillståndet förändras efter genomförda 

förbättringsarbeten. En annan sak som är kopplad till de stora volymerna och det 

kontinuerliga flödet är att en del parametrar, som normalt används i en värdeflödesanalys, kan 

bytas ut för att därmed ge mer substans till informationen i processboxarna. Kapacitet kan 

användas istället för cykeltid, vilket leder till att 2 min/ton översätts till 30 ton/h. Även takttid 

kan bli svårt att definiera vid processindustrier som tillverkar dygnet runt. En produktionstakt 

kan då användas som substitut, och även där kan den då uttryckas i exempelvis ton/h istället 

för min/ton. 

 

Då en värdeflödesanalys utförs på en stycktillverkning ligger mycket fokus på att skapa ett 

sammankopplat och kontinuerligt flöde och använda sig av supermarkets där det inte går att 

utvidga flödet kontinuerligt. Då det i de flesta processindustrier, däribland den studerade, 

redan är mestadels kontinuerligt flöde och mellanlager är små bör inget fokus läggas på detta. 

Det faktum att produktionsvolymerna är stora och flödet kontinuerligt leder ofta till att 

maskinerna är väldigt stora och svåra att flytta. Att införa layoutförändringar för att förbättra 

flödet är därför alldeles för kostsamt och omständigt. Detta kan ses som en begränsning men i 

denna studie skulle layoutförändringar inte ge någon större effekt på flödet.  

 

Något som upplevdes i denna studie och som är generellt för de flesta processindustrier är att 

de är kapitalintensiva, med dyra maskiner där prioritet ligger på att hålla en hög uptime. 

Fokus bör alltså flyttas från arbetskraften till produktionsutrustningen. Att inkludera 

parametrar som ”antal operatörer” och ”antal skift” är inte av intresse då dessa inte har någon 

inverkan på produktiviteten. Vid kartläggningen bör alltså förluster av olika slag, material- 

och tidsförluster exempelvis, analyseras för att på så vis ska kunna öka uptime i processerna. 

För att kunna minska slöseri i processerna och därmed hålla en hög uptime är underhåll en 

mycket viktig del i processindustrin. 

 

Slutligen kan det konstateras att värdeflödesanalys i allra högsta grad är en tillämpbar metod i 

processindustrin. Vid upprepade kartläggningar bör man med fördel på förhand veta vilka 
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parametrar som är av intresse och hur den typen av data enklast samlas in, för att 

kartläggningen av det nuvarande tillståndet inte ska vara alltför tidskrävande. I detta 

examensarbete gav värdeflödesanalysen en övergripande bild av hela värdeflödet där brister 

och problemområden lätt kunde identifieras och visualiseras. En av metodens styrkor är just 

att hela värdeflödet kartläggs över avdelningsgränserna, för att alla anställda på så vis ska få 

en helhetsbild och förstå hur hela flödet hänger ihop. Denna förståelse är mycket viktig då det 

kan vara olika drivkrafter i olika delar av företaget, som med fördel bör harmoniseras för att 

undvika konfliker mellan drivkrafterna. 

 

Slutligen har det varit väldigt intressant att utföra denna studie på BillerudKorsnäs 

Skärblacka. Både ur en akademisk synpunkt genom att testa denna metod och analysera 

tillämpbarheten, men även ur en praktisk synpunkt där fokus har legat på att identifiera olika 

typer av slöseri och problemområden. Det har varit en balansgång mellan det praktiska och 

akademiska bidraget men tack vare värdeflödesanalysens effektiva arbetssätt anser vi att båda 

bidragen är uppfyllda. 
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Bilaga A Symboler som används i Värdeflödeskartan 

 

  
Symboler Betäckning 

 

Produktionsplanering 

 

Kunder/Leverantörer 

 

Processer 

Select shape and 

type text. Yellow 

handle adjusts line 

spacing.

 

Datatabell 

 

Lager 

 

Transport 

 

Transportpil 

 
Elektronisk information 

 
Manuell information 

 
Pull 

 

Push 
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Bilaga B Tidsförluster 

 

Tidsförluster PM9 

Interna förluster 

 

Ta av banan 

 

Avbrott 

 

Rengöring 

 

Planerat stopp 

 

Oplanerat underhållsstopp 

 

Oplanerat beklädnadsstopp 

 

Igångkörning 

 

Övrigt 

  Externa förluster 

 

 

Ånga/Massa/Kraftförsörjning 

 

Orderbrist 

 

Tidsförluster RM9 

Stopp 

 Ej angivet 

 

Ej angivet 

  Oplanerat stopp 

 

Avbrott 

 

Bräcka 

 

Fastkörning 

 

Felande utrustning 

 

Setbyte 

 Tambourbyte 

  

Pga. Annan avdelning 

 

Väntan på provsvar 

 

Väntan på tambour 

  Planerade stopp 

 

Felande utrustning 

 

UH-stopp 

 

Tidsförluster Centralpacken 

Stopp 

 Ej angivet 

 

Ej angivet 

  Externt stopp 

 

Åskstörning 
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Oplanerat stopp 

 

Felande utrustning 

 

Paperline 

 

Påfyllning förbrukningsmaterial 

 

Rengöring 

  Pga. Annan avdelning 

 

Rullbrist 

  Planerade stopp 

 

Paperline 

 

Rengöring 

 

UH-stopp 
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Bilaga C Kassationsorsaker 

 

Kassationsorsaker PM9 2013 

 

 

Kassationsorsaker 2013 

Process 

 Mälderi 

 

 

Kassgräns kvalspec. 

 

Övriga föroreningar 

 

Fel cobb 

 

Prickar 

 

Fel luft 

 

Fläckar 

 

Kvalspec, provorder 

  PM  

 

Åsar i oglättat 

 

Fukt, 2 sigma 

 

Kassgräns kvalspec. 

 

Skruv 

 

Veck 

 

Fel fukt 

 

Bräckor 

 

För liten tambour på grund av PM-avbrott 

 

Trim/längsförlust 

 

Formeringsränder 

 

Hål/förtunning 

 

Dålig formering 

 

Frånslag 

 

Lång kant 

 

Utskottsfläckar 

 

Damm 

 

Provrulle 

RM 

 

  

 

Kupig rulle 

 

Glidit 

 

Vibrationer 

 

Knivfel 

 

För liten rulldiameter pga RM-avbrott 

 

Rems i rullen 

 

Dålig rullstart 

 

För många skarvar 

 

Skarvfel 

 

Delad rulle för råkant 
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Skadad rulle 

 

Fel format 

 

Rulle/trissa gått 

 

Ut/instickande hylsa 

 

Remshantering 

 

Olja på rullgavel 

 

Vippad rulle 

 

Kilmärken 

Centralpacken 

 

  

 

Hylsfel 

 

Innerrondell saknas 

 

Lim på rullgavel 

Lager/Magasin 

 

  

 

Hanteringsskada magasin 

Extern 

 

   Kassgräns kvalspec. 

 

Felregistrering Paperline 

 

Ej aktivt kolli > 90dagar 

 

Ej med  i leverans 

 

Transportskada Extern 

 

Transportskada före C-pack 

 Smutsig rulle 

 

Överproduktion max order 

 

Spärrad för ometikettering 
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Bilaga D Produktgrupper och ytvikter 

 

  

FÄRG I 

AFFÄRS-

SYSTEMET 

 

KVALITETSSPECIFICATION 

 

PRODUKTNAMN 

 

100SO0826 A 

 

90SO0826 A 

 

85SO0826 A 

 

80SO0826 A 

 

75SO0826 A 

 

70SO0826 A 

   

 

 

90SO4028 B 

 

85SO4028 B 

 

80SO4028 B 

 

70SO4028 B 

 

90SO4027 B 

 

85SO4027 B 

 

80SO4027 B 

 

 

 

 

100SO1223 C 

 

90SO1223 C 

 

85SO1223 C 

 

80SO1223 C 

 

75SO1223 C 

 

70SO1223 C 

   

 

 

110SO0000 D 

 

100SO0000 D 

 

90SO0000 D 

 

85SO0000 D 

 

80SO0000 D 

 

70SO0000 D 

   

 

120SO0837 E 

 

110SO0837 E 

 

 

 

 

90SO3026 F 

 

80SO3026 F 

 

70SO3026 F 
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Bilaga E – Intervjuguider 

Nedan följer de intervjuguiderna som använts vid respektive intervjutillfälle. Intervjuerna 

syftade till att få en bild över varje respondents funktion kring det studerade värdeflödet. 

Intervju med: Leadplanner 

- Vad är din funktion i värdekedjan kring PM9? 

- Vilka har du kontakt med, både uppstöms och nedström, i värdekedjan? 

- Vilka risker finns det med bristande informationsflöde? 

Intervju med: Produktionsplanerare 

- Vad är din funktion i värdekedjan kring PM9? 

- Vilka har du kontakt med, både uppstöms och nedström, i värdekedjan? 

- Hur fungerar kommunikationen med produktionen? 

- Vilka är de största utmaningarna med att planera körställningen? 

- Vad för information/avdelningar måste du ta hänsyn till? 

- Vad är viktigaste när det gäller informationsutbytet? 

Intervju med: Leveransplaneraren 

- Vad är din funktion i värdekedjan kring PM9? 

- Vilka har du kontakt med, både uppstöms och nedström, i värdekedjan? 

- Vilka är de största utmaningarna med leveransplaneringen? 

- Finns det några kritiska delar i informationsflödet? 

Intervju med: Underhållschef 

- Vad är din och din avdelnings funktion i värdekedjan kring PM9? 

- Hur planeras stopp i PM9?  

- Vilka olika typer av stopp finns det? 

- Vilka informationskällor har ni tillgång till? 

- Vilket informationsutbyte är viktigt för att problem inte ska uppstå? 


