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Sammanfattning 

Iggesund Paperboard är den del av Holmenkoncernen som har fokus på tillverkning av 
högkvalitativ kartong. Kartongens användningsområde är främst inom tobaksindustrin men 
används även inom kosmetika, medicin, vin och sprit, bokomslag m m. 

Uppdraget projektgruppen antog bestod först och främst av tre mål. Det första var att skapa en 
fysisk flödeskarta över produktionen. Det andra målet var att kartlägga de nuvarande flödena 
över avdelningarna med hjälp av leanverktyget värdeflödesanalys. Det tredje målet var att med 
utgångspunkt från den skapade värdeflödesanalysen, ta fram ett framtida tillstånd med fokus på 
att eliminera slöserier som identifierats. Utöver dessa tre önskemål ville företaget, så vida tid 
fanns över, att gruppen skulle genomföra undersökningar och lönsamhetsbedömningar då det 
uppstår kvalitetsbrister i produktionen. 

Kartläggningen av det nuvarande flödet togs fram genom att följa rullarna uppströms, från kund 
till råvara samtidigt som en tidtagning gjordes. Genom att systematiskt kartlägga och analysera 
det nuvarande tillståndet i respektive avdelning identifierade gruppen att tiden rullarna låg 
lagrade i höglagret var den största bidragande faktorn av de slöserier som identifierades. 

I det framtida flödet har gruppen gett förslag till att låta avdelningarna nedströms styra vad som 
skall tillverkas uppströms. Detta medförde att rullarna inte behövde lagras vilket resulterade att 
genomloppstiden reducerades som mest med 98,7 %. Resultatet grundas på teoretiska 
antaganden.  

På grund av att projektet tog längre tid att slutföra än vad som i början beräknades har gruppen 
inte besvarat på företagets övriga önskemål. 
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Abstract 

Iggesund Paperboard is the part of the Holmen Group that specializes in the manufacture of high 
quality cardboard. The use is mainly in the tobacco industry but is also widely used in cosmetics, 
medicine, wine and liquor, book covers and more. 

The assignment of the project the team adopted consisted primarily of three goals. The first was 
to create a flowchart of the production. The second objective was to identify the current flows 
across the departments, using lean tools and value stream mapping. The third objective was that 
the basis of the created value stream analysis, develop a future state, with a focus on eliminating 
wastes that was identified. In addition to these three requests, the company also wished that, so 
far there were time, the group would carry out various studies and cost estimates. 

The mapping of the current flow was developed by methodically follow the rollers upstream, 
from customer to raw material, while time was measured. By systematically identifying and 
analyzing the current state of each department the group identified that the time the rolls were 
stored in the warehouse was the biggest contributor to the wastes that were identified. 

In the future flow the group made proposals to allow the departments downstream to control 
what is to be made upstream. This meant that the rollers did not have to be stored, which resulted 
that the throughput time was reduced by a maximum of 98.7 %. The result is based on theoretical 
assumptions. 

Because of the scope of the project the group has not responded to the company's other requests. 
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Begrepp och definitioner  

Albato är en produkttyp.  

Arkning är benämningen för bearbetningsprocessen där kartongen går från en rulle till ark.  

Arksal är där rullarna bearbetas till arkpapper. Detta inkluderar rispacken. 

Cykeltid är tiden det tar för en produkt att bli färdigbehandlad (Lära sig se, 2002). 

FIFU (eng. FIFO) Först in - först ut. En princip som säkerställer ordningsföljden, reglerar 

kvantitet och underlättar kvalitetsuppföljning vid en-stycks-tillverkning (Lean forum, 2012). 

ID stationer identifierar rullens etikett som sedan transporteras dit den skall ligga. 

Joblots står för renskärning och är en bearbetningsmetod. 

Kartläggning av värdeflöden är identifiering av alla för en produkt eller produktfamilj 

nödvändiga informations- och materialflöden för förädling av produkter i processer såväl 

inom som mellan företag (Lean forum, 2012). 

KM är en förkortning för kartongmaskin. KM1 och KM2 är maskinerna som producerar 

rullarna innan de kommer ut till RM10. 

Lageromsättning är ett mått på hur ofta lager av råmaterial, produkter i arbete och färdiga 

produkter omsättes i relation till produkters försäljningsvärde. Nivå på mellanlager är en 

nyckelindikator på graden av "leaness" i tillverkningsprocesser (Lean forum, 2012). 

Ledtid definieras som den totala tiden som en kund måste vänta på att få den produkt som 

beställts. När det schemalagda tillverkningssystemet körs vid eller under kapacitets-taket är 

ledtid och genomloppstid detsamma. När efterfrågan överträffar kapaciteten uppstår väntan 

före start av processerna och ledtiden längre än genomloppstiden (Lean forum, 2012). 

Process är en serie av individuella aktiviteter, parallella eller i sekvens, som är nödvändiga 

för att skapa en konstruktion eller tillverka en produkt. Alla processer har ett inflöde (början) 

och ett utflöde (slut) (Lean forum, 2012). 

Produktfamilj är en uppsättning av besläktade produkter som kan tillverkas i samma 

tillverkningssystem (Lean forum, 2012). 

RM är en förkortning för rullmaskin. Det finns olika rullmaskiner i olika avdelningar: 

 Rullarna kommer ut från RM10 

 Rispacken sker i RM11 
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 Omrullning sker i RM12 

Rullflöde är flödet där rullarna kommer ut från ID 2 och transporteras mot höglagret eller till 

arksalen. 

Slöseri står för varje aktivitet som inte tillför kundens varor och tjänster något värde (Lean 

forum, 2012).  

Ställtid definieras som den tid som det tar för att ställa om en utrustning räknat från den sista 

godkända artikeln i föregående sats till den första godkända i en ny sats (Lean forum, 2012). 

Supermarket kan beskrivas som ett mellanlager för artiklar som är konstruerat så att det kan 

användas för att styra tillverkningen i tid och volym för processer uppströms. Syftet är att 

balansera tillverkningen för att få ett jämnt flyt (Lean forum, 2012). 

Takttid definieras som den tillgängliga arbetstiden under en tidsperiod (t.ex. per dag) 

dividerat med den genomsnittliga efterfrågan under samma tidsperiod. (Bicheno, Holweg, 

Anhede, & Hillberg, 2011) 

Värdeflöde står för alla aktiviteter som behövs för att konstruera, tillverka samt ge service till 

en produkt såväl inom ett företags funktioner som i samverkan mellan företag. Allt från 

kundens specifikation av sitt behov genom alla led till produktens råvarukällor och åter 

genom tillverkning till användning hos kund (Lean forum, 2012).



 

Innehåll 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................. 1 

1.1. BAKGRUND ............................................................................................................................................................. 1 

1.2. PROBLEMDEFINITION ........................................................................................................................................... 1 

1.3. MÅL ......................................................................................................................................................................... 1 

1.3.1. Företagets övriga önskemål ....................................................................................................................... 1 

1.4. LÖSNINGSMETODER .............................................................................................................................................. 2 

1.5. AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................................. 3 

1.6. MÅLGRUPP ............................................................................................................................................................. 3 

2. FÖRETAGS- OCH PRODUKTBESKRIVNING ...................................................................................... 5 

2.1. PRODUKTBESKRIVNING ........................................................................................................................................ 6 

2.2. KARTONGTILLVERKNINGSPROCESSEN ............................................................................................................... 6 

2.2.1. Pappersmassa ................................................................................................................................................... 6 

2.2.2. Kartongtillverkning ........................................................................................................................................ 7 

3. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................. 9 

3.1. LEAN ........................................................................................................................................................................ 9 

3.1.1. Allmänt ................................................................................................................................................................. 9 

3.1.2. Historik ................................................................................................................................................................. 9 

3.1.3. De fem lean-principerna ............................................................................................................................. 10 

3.1.4. De 7+1 slöserierna ......................................................................................................................................... 11 

3.1.5. Nya sorters slöserier med energi och vatten .................................................................................... 14 

3.1.6. Kanban ............................................................................................................................................................... 14 

3.1.7. Kaizen ................................................................................................................................................................. 15 

3.1.8. Six Sigma ........................................................................................................................................................... 16 

3.1.9. Just-in-time ....................................................................................................................................................... 17 

3.2. VÄRDEFLÖDESANALYS (VALUE STREAM MAPPING) .................................................................................... 17 

3.2.1. Syfte ...................................................................................................................................................................... 17 



 

3.3. NUVARANDE TILLSTÅND ................................................................................................................................... 17 

3.4. FRAMTIDA TILLSTÅND ...................................................................................................................................... 18 

3.4.1. Beräkningar ..................................................................................................................................................... 19 

4. GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................. 21 

4.1. DEFINIERA (DEFINE) ........................................................................................................................................ 21 

4.2. MÄT (MEASURE) ............................................................................................................................................... 21 

4.3. ANALYSERA (ANALYZE) ................................................................................................................................... 22 

4.4. FÖRBÄTTRA (IMPROVE) ................................................................................................................................... 22 

4.5. CONTROL (UPPFÖLJNING) ................................................................................................................................ 22 

5. NULÄGESBESKRIVNING ...................................................................................................................... 23 

5.1. BESKRIVNING AV AVDELNINGARNA ................................................................................................................ 23 

5.2. BESKRIVNING AV HÖGLAGRET ......................................................................................................................... 27 

5.3. BESKRIVNING AV PRODUKTIONENS KÖRPROGRAM ...................................................................................... 28 

5.4. BESKRIVNING AV OPERATÖRERNAS ARBETE ................................................................................................. 28 

6. VÄRDEFLÖDESANALYS ....................................................................................................................... 31 

6.1.1. Identifiering av produktfamilj ................................................................................................................. 31 

6.1.2. Mätningar ......................................................................................................................................................... 32 

6.2. BESKRIVNING AV VÄRDEFLÖDESKARTAN ...................................................................................................... 32 

6.2.1. Materialflödet.................................................................................................................................................. 32 

6.2.2. Tidslinjen ........................................................................................................................................................... 32 

6.2.3. Informationsflödet ........................................................................................................................................ 33 

7. ANALYS ..................................................................................................................................................... 35 

7.1. RESURSSNÅLT VÄRDEFLÖDE ............................................................................................................................ 35 

7.2. MÄNGD I SUPERMARKET ................................................................................................................................... 42 

7.3. IDENTIFIERADE SLÖSERIER .............................................................................................................................. 43 

7.3.1. Identifierade slöserier i arksalen ........................................................................................................... 43 

7.3.2. Identifierade slöserier rispacken ............................................................................................................ 43 

7.3.3. Identifierade slöserier i trissning och omrullning .......................................................................... 44 



 

7.3.4. Identifierade slöserier i rullpack och höglagret .............................................................................. 44 

7.3.5. Övriga slöserier på företaget ................................................................................................................... 45 

7.3.6. Nya sortens slöserier .................................................................................................................................... 45 

7.4. ANALYS AV HÖGLAGERINNEHÅLL .................................................................................................................... 45 

8. RESULTAT ................................................................................................................................................ 47 

8.1. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG PÅ SLÖSERIER SOM IDENTIFIERATS .................................................................... 47 

8.1.1. Förbättringsförslag för arksalen............................................................................................................ 47 

8.1.2. Förbättringsförslag för rispacken ......................................................................................................... 47 

8.1.3. Förbättringsförslag för trissning och omrullning:......................................................................... 48 

8.1.4. Förbättringsförslag för rullpack och höglagret .............................................................................. 48 

8.1.5. Övriga förbättringsförslag ........................................................................................................................ 49 

8.1.6. Nya sortens slöserier .................................................................................................................................... 49 

8.2. FRAMTIDA TILLSTÅNDET .................................................................................................................................. 49 

8.3. LAGERSAMMANSTÄLLNING .............................................................................................................................. 51 

9. SLUTSATS ................................................................................................................................................. 53 

10. DISKUSSION .......................................................................................................................................... 55 

10.1. DATAINSAMLING ............................................................................................................................................. 55 

10.2. RESULTATDISKUSSION.................................................................................................................................... 56 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 59 

BILAGA 1 .............................................................................................................................................................. A 

BILAGA 2 .............................................................................................................................................................. B 

BILAGA 3 .............................................................................................................................................................. C 

BILAGA 4 ............................................................................................................................................................. D 

BILAGA 5 .............................................................................................................................................................. E 

BILAGA 6 .............................................................................................................................................................. F 

BILAGA 7 .............................................................................................................................................................. G 

BILAGA 8 ............................................................................................................................................................. H 

BILAGA 9 ............................................................................................................................................................... I 



 

BILAGA 10 ............................................................................................................................................................ J 

BILAGA 11 .......................................................................................................................................................... K 

BILAGA 12 ........................................................................................................................................................... L 

BILAGA 13 .......................................................................................................................................................... M 



 
1 

1. Inledning 

Detta kapitel kommer att presentera projektet och ge en överblick på målet, 

problemdefinitionen som uppkommit i början av projektet, vilka avgränsningar som har 

gjorts, samt lösningsmetoder som kommer att tillämpas. 

1.1. Bakgrund 

Iggesund Paperboard ingår i Holmenkoncernen som är en stor svensk skogskoncern. I 

dagsläget består Holmen av fem affärsområden: Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen 

Skog, Holmen Energi samt Iggesund Paperboard. Just det sistnämnda affärsområdet 

specialiserar sig på kartongtillverkning (Holmen, 2012). 

I dagsläget har Iggesund Paperboard en nästan helautomatiserad produktion där de massiva 

kartongrullarna går på lina eller vagnar i ett flöde som sträcker sig från lokal till lokal, våning 

till våning. Utan att kompromissa på kartongens kvalitet och rykte vill företaget identifiera 

och effektivisera de olika flödena.  

1.2. Problemdefinition 

Iggesund Paperboards kartongavdelning saknar i nuläget en uppdaterad kartläggning över det 

fysiska flödet. Vidare vill de ha en värdeflödesanalys som skall ligga till grund för framtida 

förbättringsarbeten. Utöver flödesproblemen så behöver Iggesund Paperboard hjälp med 

lönsamhetsbedömningar i olika fall då det uppstår kvalitetsbrister inom produktionen.  

1.3. Mål 

 Kartlägga det nuvarande fysiska flödet. 

 Göra en värdeflödesanalys över det nuvarande tillståndet. 

 Skapa en ny värdeflödesanalys med förbättringsförslag 

1.3.1. Företagets övriga önskemål 

Utöver målen ovan har företaget lagt fram fler önskemål som vi skall svara på i den mån tiden 

räcker till: 

 Går det att lokalisera om det är lönsammare med renskärning på RM 12? 

 Är det lönsammare med joblots på t.ex. Albato? 

 Är det lönsammare med omrullning på RM12 istället för nybeställning på RM 10? 
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1.4. Lösningsmetoder 

Lösningsmetoden kommer att delas upp i tre steg. Det första steget är litteraturstudier om 

ämnet därefter kommer en studie på företaget göras för att sedan avslutas med en 

datainsamling / bearbetning. Kartan nedan illustrerar gruppens angreppsätt på problemet. 

 

Figur 1.1 Lösningsmetod och angreppssätt 

Litteraturstudier 

Arbetet kommer att baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdata är information som 

samlas in på egen hand med hjälp observationer, intervjuer samt mätningar direkt på 

arbetsplatsen. Den sekundär data som kommer användas består av broschyrer, 

årsredovisningar och andra sammanställningar över produktionen som företaget kan bidra 

med.  

I övrigt kommer följande metoder att användas: 

 Lean-verktygen värdeflödesanalys och 7+1 slöserier. 

 Litteraturstudier. 

 Informationssökning på internet. 

 Dokument och statistik från företaget. 

Studie på företaget 

För att målen skall uppnås måste gruppen befinna sig på företaget och genomföra mätningar 

på produktionen. Rullarna kommer följas från råvara till slutprodukt med fokus på var 

slöserier kan identifieras.  
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Gruppen har enligt överenskommelse med företaget bestämt att största delen av arbetet 

kommer göras på företaget. Detta för att underlätta kommunikation och faktainsamling men 

även stärka validiteten på innehållet.  

Datainsamling / bearbetning 

När punkterna ovan är slutförda kommer gruppen bearbeta den insamlade informationen och 

enligt den inhämtade teorins riktlinjer skapa värdeflödesanalyser över avdelningarna. 

1.5. Avgränsningar 

 Kartongtillverkningsprocessen, dvs. processerna för att framställa kartong.  

 Arbetet gäller från det att rullen rullas på rullmaskin 10 tills den når terminalen 

 Arbetet kommer endast utföras på Iggesund Paperboards kartongavdelning. 

 Förslag på inköp av nya inventarier kommer inte göras. 

1.6. Målgrupp 

Denna rapport är i första hand avsedd för samtliga anställda på Iggesund Paperboards 

kartongtillverkning.  Men även för framtida examensarbetare som skall tillämpa något 

liknande för ett annat företag.  

För att ta del av rapporten på ett tillfredställande sätt är grundläggande kunskaper inom Lean-

filosofin fördelaktiga.  
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2. Företags- och produktbeskrivning 

Företagsbeskrivning 

Iggesund Paperboard är Europas ledande tillverkare av högkvalitativ kartong. Det finns två 

fabriker som döljer sig bakom detta namn, en i Sverige och en i Storbritannien, med olika 

specialisering.  

Iggesunds bruk 

Ligger i Sverige och är ett integrerat bruk som tillverkar homogen blekt kartong av kemisk 

massa. Produktfamiljen som tillverkas i Iggesund heter Invercote och används för grafiska 

produkter och förpackningar av högsta kvalitet. Högklassiga förpackningar på parfym, 

choklad, cigaretter och CD-skivor är exempel på användningsområden. Fabriken har ungefär 

900 anställda och årskapaciteten på de två kartongmaskinerna är 330 000 ton (Iggesund 

Paperboard, 2012). 

Workington Mill 

Ligger i norra England och har integrerad tillverkning av blekt mekanisk massa och 

falskartong för förpacknings- och grafiska ändamål. Produktfamiljen heter Incada och 

används huvudsakligen till förpackningar för frysta och torra livsmedel, konfektyr, kosmetika 

och tobak samt till gratulationskort och bokomslag. I Workington finns ungefär 500 anställda 

och två kartongmaskiner med en sammanlagd kapacitet på 260 000 ton (Iggesund Paperboard, 

2012). 

Förädlad kartong 

I Strömsbruk ligger Iggesund Paperboards fabrik för vidareförädling av kartongprodukter från 

såväl Iggesund som Workington. Kartongen beläggs med olika typer av plast eller lamineras 

med folie för att nå grafiska effekter eller för att skapa den värmetålighet, som efterfrågas för 

den aktuella uppgiften. Användningsområden är bland annat inpackning av våta och feta 

livsmedel, eller färdiglagad mat. Förädlingsverksamheten ingår i Iggesunds bruk med 

kapacitet att tillsammans belägga 45 000 ton kartong per år (Iggesund Paperboard, 2012). 

Miljö 

Produkterna kan återföras till kretsloppet som fibrer eller energi. Skogsvara hämtas 

huvudsakligen från företagets egna skogar som sköts efter planer där ekologiska hänsyn väger 

tungt. Alla Iggesund Paperboards tillverkade enheter är certifierade enligt ISO 9001 och 

miljöledningssystemet ISO 14001 (Iggesund Paperboard, 2012). 
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2.1. Produktbeskrivning 

Inom Invercote familjen finns fem olika produkter där skillnaden mellan produkterna främst 

beror på kvaliteten på kartongen. I figur 2.1 kan man se två exempel på kartongens 

användningsområde (Iggesund Paperboard, 2012). 

Följande produkter ingår i Invercote familjen (Iggesund Paperboard, 2012): 

 Invercote G 

o Är främst utvecklad för grafiska produkter med tonvikt på det estetiska 

resultatet. Användningsområdet för denna kartong är parfym, kosmetika, 

choklad, bokomslag, CD omslag mm.  

 Invercote Creato 

o Är utformad för grafiska produkter där man vill ha någon form av ett estetiskt 

resultat på båda sidorna av kartongen. Denna produkt är lämplig att använda 

sig av då man vill tillverka broschyrer, olika estetiska omslag, reklammaterial 

samt till tobaksprodukter.  

 Invercote Albato 

o Har en högglansig yta vilket medför att produkten är idealisk för grafiska 

produkter och högklassiga förpackningar. Albato används för t ex 

årsredovisningar, vin och sprit, tobak mm. 

 Invercote Lenato 

o Är avsedd för cigarettförpackningar  

 Invercote T 

o Även den här produkten är avsedd för cigarettförpackningar men får inte 

samma vita nyans som Lenato. 

 

2.2. Kartongtillverkningsprocessen 

Nedan förklaras processen från råvara till slutprodukt för kartongtillverkning. Avsnittet är 

avsett för de kuriosa och kommer inte utgöra en central del av rapporten. 

2.2.1. Pappersmassa 

Vedhanteringen är startpunkten för arbetet. Hit kommer fyra till fem lastbilar per timme varje 

dag året om. Av all ved som kommer in står ungefär 60 % från barrträd och 40 % från lövträd. 

Nästa processteg är att skala av barken genom att låta stockarna passera roterande trummor.  

Figur 2.1 Illustrar en lampa gjord i Invercote 

(Iggesund paperboard, 2012). 

Figur 2.2 Exempel på användningsområde (Iggesund 

Paperboard, 2012). 
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När barken har avlägsnats huggs stockarna upp till flis. För att kunna skilja cellulosafibrerna 

från träets övriga beståndsdelar blandas flisen med vitlut som är en svavelhaltig alkalisk 

vätska. Detta är även första steget för tillverkning av sulfatmassa (Iggesund Paperboard, 

2012). 

För att kunna lösa ut träets bindemedel, ligninet, så att endast cellulosafibrerna kvarstår kokas 

blandningen flis och vitlut under högt tryck. Därefter tvättas och silas cellulosafibrerna för att 

rena fibermassan från kemikalierester och andra föroreningar. Kort därpå går massan igenom 

ett antal bleksteg, delvis för att minska ligninhalten och höja renheten, men även för att uppnå 

den önskade vitheten. 

Efter blekningen består den våta pappersmassan till 90 % av vatten och till 10 % 

cellulosafibrer. (Iggesund Paperboard, 2012). 

Därefter pumpas massan över till kartongtillverkningen. 

2.2.2. Kartongtillverkning  

Kartong är oftast uppbyggd av flera skikt med olika sammansättning. Mittskiktet består då av 

billigt fibermaterial, medan ett av eller båda ytterskikten består av "ädlare" material, t.ex. 

blekt pappersmassa. Det som skiljer kartong från vanligt papper är att ytvikten överstiger 125 

gram per kvadratmeter (Nationalencyklopedin, 2012). 

Kartongtillverkningsprocessen på Iggesund kan sammanfattas i nio delmoment. Först förs 

fibrer i kartongmaskinens våtände. Här är koncentrationen 0,3 % fibrer och 99,7 % vatten. 

Därefter sammanfogas de tre skikten genom att duken förs in mellan roterande valsar. Nästa 

steg är pressningen. Här minskas vatteninnehållet effektivt till 60-65 % för att därefter passera 

ånguppvärmda cylindrar som torkar kartongen  

När kartongen passerat torkpartiet påförs ett stärkelselim så att fibrerna binds till ytan. Det är 

här grunden för kartongens tryckegenskaper, styrka och styvhet läggs. Nästkommande 

processteg är glättning, bestrykning samt borstning för att ytan skall uppnå sin slutgiltiga 

glans. Nu när kartongen är färdig rullas den upp på en stålrulle och bildar en tambour 

(Iggesund Paperboard, 2012).  
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3. Teoretisk referensram  

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen som legat till grund för gruppens 

genomförande. 

3.1. Lean 

3.1.1. Allmänt 

Lean är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att på ett systematiskt 

och genomtänkt sätt kunna identifiera, förebygga och eliminera alla faktorer i en 

produktionsprocess som inte skapar något värde för slutkunden. Det gäller att kunna se 

helheten i värdekedjan, från kundförfrågan till nöjd kund (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). 

3.1.2. Historik 

Ford Motor Company grundades 1903 i Detroit, USA av Henry Ford. Där införde han 

massproduktion på löpande band av bilmodellen T-Ford. Detta kom att inspirera många 

biltillverkare runt om i världen som ville införa massproduktion i sina företag. 

År 1937 startades Toyota Motor Company av Kiichiro Toyoda. Han kom att bli företagets 

första chef, som reste till USA för att kunna studera amerikanernas massproduktionssystem. 

Toyoda reste tillbaka till Japan och insåg att man inte hade tillräckligt med resurser för att 

kunna producera enligt Fords principer, som grundades på stordriftsfördelar. Dock var han 

besluten att använda sig utav sina nya kunskaper av Ford och anpassa dem till den mindre 

japanska marknaden. Lösningen blev då ett flexibelt och resurssnålt system där det 

producerades exakt lika stor kvantiten som kunden hade beställts. Tanken med detta var att ta 

betalt snabbt från kunden innan man skulle betala till sina leverantörer. Därmed kunde ett 

kapitalöverskott alltid finnas att tillgå för fortsatt produktion. Detta kom att bli grunden för 

just-in-time som skapades av Toyoda. Genom denna princip skall flödet styras för att 

minimera råvaru-, mellan- och slutlager. Denna princip innebär att alla komponenter i 

värdekedjan skall finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt.   

Utvecklingen av produktionstekniken I Toyota fortsatte efter andra världskriget. Toyoda 

arbetade tillsammans med sin produktionstekniker Taichi Ohno för att försöka förbättra 

produktionsflödet. Genom att ha Fords produktionssystem som utgångspunkt utvecklades 

Toyota Production Systems (TPS). Resultatet blev kontinuitetiskt produktionsflöde och 
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möjlighet till variation i sitt utbud. Förändringen av produktionssystemet innebar att fokus 

flyttades från enskilda maskiners insats på en produkt till produktens flöde genom hela 

tillverkningen. Detta medförde många fördelar i produktionen, där bland annat flexibiliteten 

blev betydligt större, kvalitén ökades, kostnaderna sjönk och man kunde ge en snabbare 

respons till kundens önskemål. Dessa faktorer visade högre vinstmarginal hos Toyota jämfört 

med konkurrenterna trots de stora kriserna i världsekonomin på 70-talet. TPS kom att bli ett 

välkänt produktionssystem för andra företag att ta del av för att förbättra sin lönsamhet.  

Idag är Lean ett mycket känt produktionssystem som har implementerats i många stora 

företag där man strävar efter perfektion och elimination av slöserier (Bicheno, Holweg, 

Anhede, & Hillberg, 2011). 

3.1.3. De fem lean-principerna 

Lean syftar till att på ett genomtänkt och systematiskt sätt att fokusera på kundorientering och 

minska slöserier av resurser i verksamheten.  Det bygger på fem grundläggande principer som 

presenterades av Womack och Jones i boken ”Lean thinking” (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). Sambandet mellan dessa principer visas i figur 3.1. 

Definiera kundnytta. 

Fokus på kundens behov och identifiering om vad processerna i verksamheten behöver 

tillföra för att skapa kundvärde. 

1. Identifiera värdeflöde för varje produkt eller process. 

Denna princip har kunden i åtanke vid utformning av interna processer. Detta är en 

strävan inom Lean där det gäller att tillföra värde för produkterna i samtliga processer.  

Att man har aktiviteter och processer som är värdeskapande för kunden, leder till att 

företaget får en högre lönsamhet. 

2. Kontinuerligt flöde utan avbrott. 

Figur 3.1 Sambandet mellan de fem lean-principerna (Romero, 2012). 
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Här gäller det att flödet skall fortlöpa utan avbrott i hela produktionen. Skulle ett 

avbrott inträffa, kommer hela produktionslinan stanna och det orsakar resursslöseri 

med både tid och produktionskapacitet.  

3. Kundorderstyrning. 

Har man en produktion som är anpassad till Lean, finns det en strävan att inte skapa 

någon produkt utan ett kundbehov. Det är först när kunden lägger en order som 

produktionen sätter igång. 

4. Ständig förbättring i jakt på perfektion. 

Man kan aldrig bli perfekt. Därför skall man ständigt fokusera på att förbättra nuläget. 

Med hjälp av olika verktyg och metoder finns att utgå ifrån för att kunna få 

processerna att fortlöpa på ett organiserat och effektivt sätt. 

3.1.4. De 7+1 slöserierna 

Slöseri av olika resurser är en vanlig icke värdeskapande komponent. På japanska benämns 

slöseri som ”Muda” och är starkt sammankopplad med Lean. Dessa sju former av slöserier 

blev sammanställda av Taiichi Ohno, som är skaparen av TPS och Just-In-Time. Ett av 

verktygen är eliminering av slöserier för att kunna tillämpa Lean-idealen. Dock är det lika 

viktigt att förebygga slöserier som att eliminera dem (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 

2011). 

Överproduktion 

Man säger att det största slöseriet sker vid överproduktion, då det leder till många andra 

problem och andra former av slöseri. Med överproduktion menas att man tillverkar för 

mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. Det kan även innebära att man utnyttjar sin 

flaskhalsresurs för att tillverka fel produkter eller opassande kvantiteter vid fel tidpunkt. Målet 

är utgå ifrån just-in-time, dvs. att tillverka exakt det som efterfrågas, varken mer eller mindre, 

med perfekt kvalitet.  

Överproduktion leder omedelbart till orimlig led- och lagertid. Resultaten kan bli att man inte 

upptäcker fel i tid, att produkter försämras samt att det uppstår en felaktig påfrestning på 

arbetstempot. Dessa problem leder till att risker för fel blir större, samt att det skapar orimligt 

många PIA-buffertar (Produkter i Arbete), vilket skapar en fysisk separation av 

produktionssteg som i sin tur leder till att kommunikation och en-stycksflöde motverkas. 

Överproduktion har även en inverkan på onödiga rörelser då produkterna tillverkas och 

förflyttas flera gånger utan att det finns ett omgående behov. 
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Enklaste sättet att minska överproduktion är att upprätta en tidsram med förnuftiga delmål. 

Man börjar med att minska överproduktionen (eller de beställningar som inträffar i förtid) 

inom en vecka, sedan inom en dag och till slut inom en timme (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). 

Väntan 

Väntan ses som det näst värsta formen av slöseri. Sedan skapandet av Toyota ses ”vänta på en 

maskin” som en förolämpning mot människor. Inom Lean bryr man sig mer om 

produktflöden än att försöka hålla operatörer och maskiner upptagna. Man ska inte under 

någon omständighet låta sin kund vänta för då förmedlar man till kunden att ”din tid är 

mycket mindre värd än min”. Befinner sig inte material eller komponenter i rörelser, ses detta 

som en klar indikation på slöseri.  

Jämt flöde har en stor fiende som är väntetider. Att minska väntetider helt och hållet är 

omöjligt, men det är målet man alltid skall sträva efter. Man måste jämt vara uppmärksam om 

att all sorts väntan är en icke fullkomlig situation och därmed ett bra tillfälle att fråga sig själv 

hur det kan förbättras. Ledtider är beroende av väntetider, vilket är viktiga utgångspunkter till 

konkurrenskraft och kundnöjdhet (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

Onödiga rörelser 

Rörelseslöseri gäller både människor och layouten. När det gäller människor handlar det om 

vikten av ergonomi i förhållande till produktivitet och kvalitet, samt tiden som slösas bort vid 

varje arbetsstation. Om operatörer sträcker på sig, flyttar på sig för att få en bättre syn, plocka 

upp komponeter, eller anstränga sig på något annat sätt, har det en direkt påverkan på dem 

själva, samt produktiviteten och kvaliteten. 

Att man är uppmärksam på arbetsplatsens ergonomi är inte endast lämpligt ur ett etiskt 

perspektiv, utan det har även ekonomiska fördelar. Toyota är känt för att ställa höga krav på 

personalens arbetskvalitet. De uppmuntrar alla sina anställda att uppmärksamma sig på 

arbetsvillkoren som understödjer dessa sorters slöserier (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). 

Transporter 

Kunden betalar inte företag för att produkterna ska flyttas runt (bortsätt ifrån att de har anlitat 

en flyttfirma). Att flytta på material eller produkter är alltså ett slöseri. Dock är det ett slöseri 

som inte kan elimineras helt och hållet men det kan alltid reduceras. Antalet materialhantering 

och transporter är rörelser som ökar sannolikheten att något slits eller skadas. 



 
13 

Transporter hänger ihop med kommunikation. Långa avstånd hindrar kommunikationen som i 

sin tur kan komma att påverka kvaliteten. Feedback om låg kvalitet hänger samman med 

transportens längd, både när det gäller tjänster och tillverkning. För att kunna höja kvaliteten 

måste personalen i samarbetande grupper placeras i närheten av varandra. När medvetenheten 

om detta ökas, kommer slöseriet att kunna minskas. I praktiken fungerar många transportband 

dåligt eftersom de låser fast transportslöseriet (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

 Lager 

Lager har en tendens att öka ledtiderna, öka ytbehovet, samt förhindra upptäckten av problem. 

Detta leder till att kommunikationen försvåras. Att få fram den sanna kostnaden beror på hur 

stor del av kapitalet som binds upp. För att förebygga ytterligare lager kan man införa ett 

dragande system i företaget. 

Det finns tre olika sorters lagertyper: råvaror, PIA (Produkter i Arbete) och färdiga produkter. 

Deras befintlighet är ett slöseri, men det finns olika anledningar till varför de existerar. Ett 

lager med färdiga produkter kan vara nödvändigt att ha tillgängligt men det bör ses som ett 

”Wall of Shame”. Att lagra råmaterial kan vid vissa tillfällen vara nödvändigt med hänsyn till 

problem hos leverantörerna. Dock är PIA något som man jämt måste ha kontroll över 

(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

Överarbete 

Att arbeta mer än nödvändigt bidrar inte till en värdeökning hos kunden och klassas därför 

som ett slöseri. En viktig åtgärd för detta är att se över sitt produktionsflöde och försöka 

eliminera det lönlösa arbetet som görs på produkten (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 

2011). 

Omarbete 

Att reparera och omarbeta tillför inget värde för kunden. Produkter som innehåller fel och 

brister kostar företagen pengar både på kort och lång sikt. Kvalitetskostnader består av två 

delar, dels interna som är omarbete, skrotning och försening, dels externa som är på plats 

service, reparationer, garanti samt förlorade kunder. Det är viktigt att tänka på att 

omkostnaderna för att justera felaktigheter har en förmåga att öka beroende på hur lång tid det 

tar att upptäckas (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

Outnyttjad kreativitet 

Detta är obrukad mänskligt förmåga som betyder att man inte får full nytta av medarbetarnas 

kreativa hjärnkraft. Exempel på outnyttjad kreativitet kan vara att man inte lyssnar, att tro att 
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enbart chefer har idéer som är värda att fullfölja. Det gäller att både kunna lita och ha en 

ömsesidig respekt för varandra som medarbetare (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 

2011). 

3.1.5. Nya sorters slöserier med energi och vatten 

Här refereras begreppet energi till kraftkällor som gas, elektricitet, kol, olja osv. Att förbruka 

dessa resurser medför inte bara en betydande kostnad för många företag, det gäller även att ha 

en moralisk plikt och använda dessa resurser med omtanke. Även om energisystemen i 

hemmen, på kontoret och i fabriker har blivit allt mer sofistikerade, återstår fortfarande ett 

sunt förnuft av människor att kunna släcka lampan, stänga av maskiner, laga läckan, köra 

enligt välplanerade rutter etc.  

Toyota och många andra företag som insett detta, har systematiserat sin minskning av 

slöseriet och är övertygade om att medvetenheten väcks på nytt varje dag med förståelsen att 

släcka lampor och stänga av maskiner. Till slut blir det en vana (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011). 

Slöseri med naturresurser 

Slöseriet med naturresurser har kommit att bli ett mycket allvarligt och allt viktigare slöseri. 

Idag ser man inte materialbesparingar bara som att visa ansvar för miljön, utan det börjar även 

bli lönsamt. För att kunna minska slöseri av material krävs det att man har ett livscykelsynsätt, 

dvs. spara material under tillverkning, under design, under kundens användning samt 

återvinning (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

3.1.6. Kanban 

Kanban är ett kundorderstyrt system för material och produktionsstyrning som är dragande. 

Med hjälp av detta system får kunden sina leveranser med rätt produkt, i rätt tid och med rätt 

kvantitet. Kanban är mycket användbart när det gäller hantering av förråd, lager eller 

buffertar. Dess ursprung kommer från supermarkets där grundtanken är köp – beställ – 

tillverka. 

Fördelar med Kanban är: 

 Det skapar ordning i produktionen genom att vara specifik med vad och hur mycket 

som skall produceras eller fyllas på. 

 Det styr valet av plats där material skall finnas. 

 Det styr behovet av arbetsinsatser. 
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 Vid små variationer anpassas produktionen. 

 Arbetar med ständiga förbättringar. 

Det finns olika sätt att skicka signaler på i Kanban. Det vanligaste sättet är att använda sig av 

kort, där man får information om vad som skall produceras, hur mycket som skall produceras 

och när de skall vara klara. Kanban kan även signaleras genom lampor, då en lampa tänds så 

fort en produkt skall produceras. Signalerna skickas ofta per automatik, så när det är tomt, 

eller börjar bli tomt på t.ex. lagerplats skickas signalen till produktion (Mittuniversitet, 2006). 

Produkt-Kanban 

Den enklaste formen av dragande system är produkt Kanban. Här blir en produkt ersatt med 

en ny, när den första har förbrukats. Får man ingen signal blir det ingen produktion. I 

praktiken finns det olika varianter av denna typ av Kanban. 

Det krävs en hel del som måste göras innan Kanban kan införas. Man måste bland annat 

minska behovsförstärkningar, minska ställtider, skapa stabilitet genom standardiserat arbete, 

minska fel utfallen samt minska antalet avbrott pga. maskinhaveri.  

För att Kanban skall fungera på bästa sätt bör dessa punkter följas (Bicheno, Holweg, Anhede, 

& Hillberg, 2011): 

 Operationer nedströms drar material eller produkter från operationer uppströms. 

 Tillverka endast den exakta mängd som är angiven på Kanban-kortet. 

 Behovet anges i tidigt stadium i processen med hjälp av kort eller andra signaler. 

 Endast aktiva komponenter är tillåtna på arbetsplatsen. Aktiva komponenter bör ha 

bestämda platser. 

 Tillåtelse att tillverka ges enbart via kort eller signal. 

 Varje Kanban-kort cirkulerar enbart mellan ett specifikt per arbetsstationer. 

 Antalet Kanban bör minskas allteftersom problemen avtar. 

 Håll nere svängningar i volymen genom att planera produktionen, korta 

omställningstider och förebyggande underhåll. 

 Förflyttning av fulla och tomma Kanban görs i samma transportsvända. 

3.1.7. Kaizen 

Ordet kaizen är en japansk benämning på ständiga förbättringar. Man kan se kaizen som både 

en filosofi och en sammankoppling av flera förbättringsverktyg inom lean. Order har sitt 

ursprung från Masaaki Imai som skrev en bok med samma namn, vilket gjorde Kaizen 
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populärt i västvärlden. De verktyg som ingår är bl.a. 5S, Kanban, värdeflödesanalys och 

visuell styrning.  

Kaizens filosofi bygger på att kvalitet bygger på att kvaliteten börjar ned kunden. Genom att 

deras synsätt ständigt förändras samt att deras standardnivå höjs, så är ständiga förbättringar 

ett måste. Syftet med kaizen är att minska slöserier i företaget, dvs. eliminera detaljer som 

medför kostnader utan att de tillför något värde.  

Enligt Masaaki Imai finns det ett flertal vägledande principer (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hillberg, 2011): 

 Ifrågasätt reglerna (standarder är nödvändiga men arbetsregler är till för att brytas och 

med tiden måste de brytas). 

 Utveckla uppfinningsrikedomen (det är styrelsens högsta prioritet att utveckla alla 

medarbetares uppfinningsrikedom och känsla av delaktighet). 

 Hitta rotorsaken (undvik ytliga lösningar på problemen). 

 Eliminera hela arbetsuppgiften (ifrågasätt om en arbetsuppgift är nödvändig). 

 Reducera eller ändra aktiviteter (var uppmärksam på möjligheten att kombinera 

arbetsuppgifter). 

3.1.8. Six Sigma 

Termen ”Six Sigma” kommer från variationen/spridningen som finns i varje process. Sigma-

nivån talar i huvudsak om hur många defekter man kan förvänta sig för processen. Det här är 

ett kraftfullt sätt att redogöra för prestationer eftersom det används till alla typer av processer, 

oberoende av om det är inom tjänster eller tillverkning. Det är begränsande eftersom det 

endast visar ”defekter” som avviker från de bestämda toleransgränserna och uppkommer som 

en normalfördelning (baseras på centrala gränsvärdesatsen).  

Six Sigma använder en speciell metod – DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, 

Control), som på många sätt liknar PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act). Six Sigma är 

processorienterad och drivs på en ”projekt-till-projekt-basis”. Rent allmänt är dessa projekt 

ganska smala och har bestämda start- och slutpunkter, där kundkraven tas med i ett tidigt 

skede i projektet. 

En av styrkorna hos Six Sigma är att dess koncept bygger på grundligt dataunderlag där man 

får mätningar av process variationen, med mål att minska variationen och flytta den inom 

kundernas krav. Målet är att uppnå en Six Sigma-nivå på 3,4 defekter per miljon (detta värde 
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uppnås inte alltid). En annan viktig styrka är att konceptet inriktar sig på ekonomi. Fördelarna 

med varje projekt skall kunna avläsas i resultaträkningen och att de är tydligt 

kostnadsberäknade (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

3.1.9. Just-in-time 

Just-in-time, JIT, är en industriell produktionsmetod vars syfte är att producera och leverera 

varor i exakt kvantitet vid den tidpunkt som de behövs. Detta är en metod som minskar 

lagerkostnaderna. JIT-systemet började utvecklas i Toyotas fabriker i slutet av 1930-talet, 

men det var inte förrän på 1960-talet det blev mer allmänt. 

I JIT-systemet infattas även underleverantörer. Det är de som levererar komponenter till 

fabrikens produktionsprocess just i det ögonblick de skall monteras. För att systemet skall 

fungera och gynna företaget, fordras att leveranserna är felfria och att de inte skall behövas 

inspekteras (Nationalencyklopedin, 2012). 

3.2. Värdeflödesanalys (Value stream mapping) 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter som en produkt går igenom från råvara till slutprodukt, dvs. 

alla aktiviteter som skapar mervärden och de som inte gör det.  Själva kartläggningen går till 

på så sätt att man följer produktens väg baklänges från kunden till leverantören. Under resans 

gång samlar man ihop den information och fakta man behöver (Rother & John, 2002). 

3.2.1. Syfte 

Värdeflödesanalyser används för att kartlägga det nuvarande läget och utifrån det göra ett 

framtida önskvärt tillstånd. Det är ett verktyg för att se hela värdeflödet för att kunna 

identifiera slöserierna och fokusera på förbättringsåtgärder.  

Nedan sammanfattas varför en kartläggning av värdeflödena är fördelaktiga (Rother & John, 

2002): 

 Med en kartläggning av värdeflödena så tydliggör man mer än enstaka 

tillverkningsprocesser. 

 En kartläggning hjälper till med identifiering av orsaker till slöserier. 

 Man ser ett samband mellan information och materialflöden.  

 Man lägger en grund för planering av förbättringar. 

3.3. Nuvarande tillstånd 

Det första steget i en värdeflödesanalys är att kartlägga det nuvarande tillståndet. Detta görs 

genom att man börjar vid leveransavdelningen och arbetar uppströms. Genom att börja med 
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processen som är länkad direkt till kundens behov får man reda på takten för resten av 

processerna (Rother & John, 2002). Se figur 3.2 för ett exempel på nuvarande tillstånd. 

 

Figur 3.2 Värdeflödesanalys över det nuvarande tillståndet (Pereira, 2008). 

3.4. Framtida tillstånd 

En viktig ståndpunkt för att utforma ett framtida tillstånd är att ha en vision eller uppsatta mål. 

Dessa kan handla om att vi ska minska ledtiden med X antalet minuter eller att vi ska minska 

genomloppstiden.  

För det framtida tillståndet finns det vissa egenskaper ett värdeflöde bör uppnå för att vara 

resurssnålt och kundorienterat. Följande egenskaper tas upp i boken ”Lära sig se”: 

1) Producera enligt takttid 

2) Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt 

3) Använda supermarkets för att styra produktionen där det inte är möjligt att utvidga det 

kontinuerliga flödet uppströms.  

4) Försök att sända kundens beställning till bara en produktionsprocess 

(pacemakerprocessen). 

5) Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över tiden (utjämning av 

produktionsmixen).  

6) Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga arbetsmängder vid 

pacemakerprocessen (utjämning av produktionsvolymer) 

7) Utveckla förmågan att tillverka ”varje artikel – varje dag”, därefter ”varje skift”, sedan 

”varje timme”. 

 

Vidare skriver författarna  

”Det vi försöker åstadkomma vid Lean produktion är att få processen att bara göra det som 

nästa process behöver och när den behöver det. Vi försöker länka samman alla processer – 

från produktens slutanvändare och uppströms till råmaterial – i ett jämnt flöde utan omvägar. 

Ett flöde som ger den kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta totala 

kostnaden” (Rother & John, 2002). 
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För att uppnå detta ligger 8 frågeställningar till grund att besvara. Dessa är: 

1) Vilken är takttiden? 

2) Kommer ni att tillverka till en supermarket för färdiga produkter, från vilken kunden 

hämtar efter behov eller för direkt leverans till kund? 

3) Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde? 

4) Var måste det finnas ett dragande system med supermarkets för att styra produktionen 

i uppströms processer? 

5) Vilken punkt i tillverkningskedjan (pacemakerprocessen) har ni valt särskilt för att 

styra produktionsflödet?  

6) Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen? 

7) Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att rekvirera och ta bort från 

pacemakerprocessen? 

8) Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för at klara det värdeflöde som har 

specificerats på kartan över det framtida tillståndet? 

3.4.1. Beräkningar 

Följande beräkningar kommer användas vid framtagning av det framtida tillståndet. 

Takttid 

         
                               

                   
 

Equation 3.1 Formel för takttid 

 

Takttiden anger hur ofta man skall tillverka en komponent eller artikel, baserat på 

försäljningstakten för att kunna motsvara kundernas behov.  Takttiden beräknas genom att 

dividera den tillgängliga arbetstiden per skift mätt i sekunder och kundbehovets volym per 

skift, mätt i antal enheter (Rother & John, 2002).  

Lageromsättningshastighet 

                           
                   

                        
 

Equation 3.2 Formel för lageromsättningshastighet 

 

Ledtiden räknas i dagar och beräknas genom att lagerkvantiteten divideras med det dagliga 

kundbehovet (Rother & John, 2002). Denna uträkning har legat till grund för att beräkna hur 

länge en rulle som längst kan vara lagrad i höglagret. Uppgifterna baseras på höglagrets 

sammanställning där gruppen endast valt att ta hänsyn till mängden 00-material. 

Andel värdeadderande tid 
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Equation 3.3 Formel för andel värdeadderande tid 

 

Där VA är värdeadderande tid 

IVA är icke värdeadderande tid 

Genom att göra mätningar i flödet kan man få fram hur mycket tid värdeadderande tid 

(värdeskapande) samt icke värdeadderande tid (icke värdeskapande) tar i flödet från råvara till 

kund. Den värdeadderande tiden får man uttryckt i procent i förhållande till den totala tiden. 

Genom att få siffran i procent kan man sedan göra jämförelser med hur det ser ut på de andra 

avdelningarna, alternativt benchmark mot andra företag, riktvärdet är ca 15 % (Pereira, 2008).  

 

Figur 3.3 Visar det framtida tillståndet (Pereira, 2008). 
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4. Genomförande 

Följande avsnitt behandlar arbetets gång samt hur vi gått tillväga för att uppnå målen. 

 ”Go to Gemba” är ett förekommande uttryck inom lean production vilket ungefär betyder 

”Gå dit det händer”. Just detta uttryck speglar arbetets gång 

då stora delar av tiden har spenderats på produktionslinan. 

Innan vi fick möjlighet att röra oss fritt på avdelningen fick 

vi genomgå en säkerhetsutbildning vilket ungefär tog en 

vecka att slutföra.  

Metodiken för genomförandet bygger på DMAIC-cirkeln. 

På grund av tidsbrist har den sista punkten Control 

(uppföljning) inte varit med i genomförandet.  

4.1. Definiera (Define) 

Tillsammans med handledarna på Iggesund Paperboard har projektgruppen tagit fram mål 

som skall uppnås, dessa är: 

 Kartlägga det nuvarande fysiska flödet. 

 Göra en värdeflödesanalys över det nuvarande tillståndet. 

 Skapa en ny värdeflödesanalys med förbättringsförslag 

4.2. Mät (Measure) 

Kartläggningen av värdeflödet (fysiska delen) började med först en avgränsning från 

massatillverkning och med start efter Rullmaskin 10 (RM 10).  Genom att följa produktens 

väg från RM 10 till terminalen vilket vi enligt överenskommelse bestämde som vår slutpunkt 

fick gruppen en bild av flödena. Enligt företagets önskemål skulle en kartläggning över 

samtliga flöden göras, dvs. över rullpack, omrullning, arkning samt rispack. Tiden för de olika 

processerna togs fram genom tidtagning. För att kartlägga informationsflödet avsattes en 

halvdag in med planeringsavdelningen där möten med olika ansvariga ägde rum.  

Övriga data som behövdes fick gruppen från företagets olika databaser som lagrat information 

om daglig, månatlig och årlig produktion men även information om lagringstider och mängd i 

höglagret.   

Figur 4.1 DMAIC-cykeln (Lay, 2011). 
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4.3. Analysera (Analyze) 

Genom att analysera värdeflödesanalysen har problem identifierats i form av slöserier. Dessa 

slöserier redovisas i kapitel 7.3 och analyseras i kapitel 8.1. Analysen ligger som grund för 

förbättringar som är nästa steg i arbetet. 

4.4. Förbättra (Improve) 

Projektgruppen har tagit fram en ny värdeflödesanalys med förbättringsförslag för trissningen 

och arksalen, där man försökt eliminera slöserierna som identifierats. För omrullningen ges 

förslag till att minska mängden som passerar avdelningen genom att göra rätt från början. För 

arkpacken har gruppen, på grund av rådande kapacitetsfrågor inte kunnat ta fram ett förbättrat 

tillstånd. 

4.5. Control (Uppföljning) 

En uppföljning har inte gjorts.  
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5. Nulägesbeskrivning  

Efter att veden behandlats och blivit till en massa samt gått igenom 

kartongtillverkningsprocessen rullas kartongen till en stor rulle i rullmaskin 10 (RM 10) som 

visas i figur 5.2. Detta är vår startpunkt och det är flödet efter RM 10 följande kapitel 

behandlar.   

 

5.1. Beskrivning av avdelningarna 

Beroende på kundordern delar Rullmaskin 10 (RM10) en stor rulle till mindre rullar. Därefter 

kommer rullarna ut set-vis och operatören sätter en streckkod på varje rulle som sedan avläses 

på ID 2. Det är på ID stationerna som rullarna vägs och mäts med hjälp av en laserläsare för 

att sedan transporteras vidare mot antigen höglagret eller till packningen. Rullarna 

transporteras med hjälp av vagnar där varje vagn (se figur 5.1) har ett minne så att systemet 

kan hålla reda på var rullarna skall. I tabellen nedan visas en sammanställning om 

rullhanteringens kapacitet, hur många vagnar det finns samt vilka rullstorlekar det rör sig om. 

Rullhantering 

Rulltransport Karuselltransportör  

 80 rullar/tim  

 28 vagnar (”skates”)  

 9 m/min  

 21 min/varv  

Rullstorlek Vikt: 0,15 – 5,5 ton 

 Diameter: 0,5 – 1,85 m 

 Bredd: 0,5 – 2,85 m 

Tabell 5.1 Rullhanteringens kapacitet (Iggesund Paperboard, 2012). 

Figur 5.1 RM 10 Figur 5.2 Rullar på vagnar 
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Rullpack  

Läsaren hänvisas till Bilaga 1 där det som är grönt i färg illustrerar rullens flöde för 

rullpack. 

 

Om rullen skall packas direkt transporteras den till länkarmsroboten Sune. Sunes uppgift är att 

plugga rullarna så att dem inte viker sig av sin egen tyngd. Därefter går rullen mot 

packningsavdelningen, som består av tre olika processer. Först läggs skyddskartonger på 

vardera sidan av rullen. Sedan rullas en plastfilm runt rullen för att skydda mot fukt och 

smuts, därefter etiketteras rullen och transporteras vidare mot terminalen för att fraktas till 

kund.  

Omrullning  

Läsaren hänvisas till bilaga 2 där det som är blått i färg illustrerar rullens flöde för 

omrullning. 

 

Skall rullen till omrullningen transporteras den först till höglagret. Därefter sker en beställning 

av operatörerna vid Rullmaskin 12 (RM 12) till höglagret när det är dags för rullen att 

bearbetas. Rullen transporteras då ut från höglagret, nästan ett halvt varv runt slingan på vagn 

ut till en hiss som tar rullen en våning ned där den sedan transporteras via rullband till en 

ramp och sedan vidare till RM 12.  

Hela denna avdelning är avsedd för att eliminera fel på rullarna som har uppstått i RM12 eller 

anpassa dimensionerna på lagrade rullar som skall till kund. Processen går till på så sätt att 

operatören spänner upp den skadade rullen i maskinen, som sedan skär bort defekter eller 

oönskad yta och rullar om den på nya hylsor. 

 Fel som uppstår kan exempelvis bero på: 

 Pluggarna sitter inte på sin plats. 

 Defekter på vissa delar av rullen. 

Figur 5.3 Sune Figur 5.4 Rullpack 
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 Ytskador. 

 Skador på hylsor. 

 

När rullen sedan blivit bearbetad kan den antigen transporteras direkt till rullpackningen eller 

lagras i höglagret för att så småningom transporteras till arksalen eller trissningen.   

 

Trissning 

Läsaren hänvisas till bilaga 3 där det som är orange i färg illustrerar rullens flöde för 

trissning. 

 

När det efterfrågas rullar i mindre storlekar skickas dem till trissningen. Här bearbetas en stor 

rulle till flera mindre rullar. Men först, likt omrullningen, måste rullen lagras i höglagret för 

att genom en beställning av operatörerna transporteras via vagnarna en våning ned. Flödet är i 

princip detsamma, förutom att ramp 4 och 5 är avsedda för trissning. Maskinen går under 

benämning rullmaskin 11 (RM 11). 

När ett parti har färdigbearbetats flyttas dem till en packmaskin där operatören först placerar 

skyddskartong på vardera av sidorna för hand, sedan rullas dem i sträckfilm maskinellt. Man 

väntar in fyra partier innan man lägger dem på pall. Pallen i sin tur transporteras till en maskin 

som plastar rullarna på pallen med sträckfilm ytterligare en gång. Nästa steg emballeras pallen 

för att därefter transporteras till terminalen.  

 

Arksalen  

Läsaren hänvisas till bilaga 4 där det som är svart i färg illustrerar rullens flöde för arkning 

och det som är rött i färg illustrerar rullens flöde för rispackning. 

 

 

Figur 5.6 En pall med ark Figur 5.5 På väg att packas 
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Arksalen omfattar två avdelningar, arkning och rispackning. Arkmaskinernas uppgift är att 

skära ner rullarna till önskade arkformat. Gruppen valde att endast fokusera på Arkmaskin 9 

(AM 9) då den står för ungefär 50 % av produktionen. 

Arkning 

Till arkmaskinerna hämtas rullar från höglagret. Transportsträckan sträcker sig från samma 

sal där rullpacken befinner sig (se bilaga 1) till avdelningen en våning ner (se bilaga 4). Här 

sker förflyttningen till en början på en vagn, för att sedan med hjälp av en ramp hissas upp på 

ett transportband som för rullen till en hiss som transporterar rullen en våning ner. Här 

cirkulerar rullarna på en ”buffert”-slinga i väntan på att bli bearbetade. När det är dags för 

rullen att bli behandlad för en vagga ned rullen så att operatören manuellt kan spänna upp den 

för bearbetning. Hela processen, från det att den kommer ut till lager tills att den kommer till 

vaggan är helt automatiserad och sker på en transportlina.  

Därefter staplas arken på pall och transporteras med hjälp av truck till packningen (arkpack). 

Här märks pallarna och förpackas i krympfilm.  Maxkapaciteten på arkpacken är 60 

pallar/timme. När man packningen är klar transporteras pallen på rullband till terminalen. 

Rispack 

Efter att arkmaskinerna arkat rullarna kan dem, om det finns önskemål hos kunden, att 

förpacka vanligtvis 100 ark i paket (100 ark = 1 ris). Förflyttningen från arkmaskinerna till 

rispacken sker med hjälp av truck. I rispacken lyfter man in en pall med massa ark i ena änden 

och så kommer det ut förpackat ris på pall i andra änden. När bearbetningen är färdig 

transporteras pallen med ris tillbaka till arkpacken för att förpackas med krympfilm och sedan 

transporteras till terminal.  

Figur 5.7 Ris (Iggesund Papeboard, 2012). 
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5.2. Beskrivning av Höglagret 

Höglagret är benämningen på lagret där rullar som skall vidare till antigen arksalen, 

rispacken, trissningen eller omrullningen lagras. Det finns två ingångar och två utgångar från 

höglagret, HM1 och HM2 (hämta-lämna 1 och hämta-lämna 2).  

 

Själva lagerhanteringen går till på så sätt att två traverser som rör sig på räls, opererar i varsin 

ände av lagret. Dessa är utrustade med vakuumsugklockor som hissas ned och suger fast en 

rulle för att sedan kunna förflytta den. Rullarna kan lagras upp till 11,8 m höjd och staplas på 

varandra utan något hyllsystem. Eftersom ett hyllsystem saknas är lagret uppbyggt av 

koordinater. Systemet håller koll på rullarnas dimensioner och staplar dem så att rullarna med 

störst diameter alltid befinner sig längst ned. Instruktionerna så att de två traverserna både 

hämtar och lämnar rullar i rätt position sker genom lagerdatorn. Systemet klarar 80 

förflyttningar i timmen. Tabellen nedan visar mer teknisk data om höglagret.  

 

I höglagret skiljer man på olika lagertyper som av olika anledningar är lagrade. 00-material är 

de material som i fikonspråk kallas prima-material, vilket egentligen betyder att materialet har 

en kund och är redo för att bearbetas. 40-material är de material som utgör största delen av allt 

Höglager 

Yta 125 x 30 m 

Höjd 21 m 

Staplingshöjd 11,8 m (1-23 rullar) 

Hantering 2 traverser i kombination med vakuumsugklockor 

Kapacitet 12 000 ton (65 % fyllnadsgrad) 

Tabell 5.2 Teknisk data om höglagret (Iggesund Paperboard, 2012) 

Figur 5.8 Höglagret (Konecranes, 2011). 
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som finns lagrat. Detta har man kört in i höglagret utan att ha någon tillfällig kund, det är mer 

tänkt att agera som säkerhet vid planerade underhåll och andra stopp. Utöver de ovannämnda 

lagertyperna finns 14 lagertyper till (Silfver, 2012). 

5.3. Beskrivning av produktionens körprogram 

På grund av höga omställningskostnader använder sig företaget av ett körprogram. Genom att 

tillverka en viss typ av kvalitet på kartong i cykler kan man reducera omställningskostnader 

till priset av att man måste lagra material som inte blir sålt. 

Ett körprogram initierar tillverkning av en kvalitet på kartong i olika ytvikter, nedan visas en 

sammanställning av körprogrammet för KM 2.  

Kvalitet Period 

IC GW Var 10e dag 

IC CMW Var 20e dag 

IC GPW En gång i månaden 

IC A Var 40e dag 

5.4. Beskrivning av operatörernas arbete 

I dagsläget kör man ett löpande 6-skiftssystem på samtliga avdelningar förutom rispacken. 

Där 6-skiftssystem införts är den tillgängliga produktionstiden är 24 timmar om dagen, 7 

dagar i veckan. På rispacken har man endast ett 2-skiftssystem där den tillgängliga arbetstiden 

är 16 timmar per dag på vardagarna, 8h på lördagar samt 12h på söndagar. På samtliga 

maskiner opererar minst två operatörer.  

Operatörernas uppgifter varierar från avdelning till avdelning. Sammanfattningsvis kan man 

säga att huvudarbetet är övervakning och påfyllning av material.  

Nedan sammanställs operatörernas huvuduppgifter i respektive avdelning: 

 Rullpack 

o Övervakning av Sune, packningen och vagnarna.  

o Påfyllning av pluggar till Sune, gavelrondell och sträckfilm till packningen 

samt papper till etiketteringen.  

 Omrullning 

o Övervakning av processen. 

o Beställning av rullar från höglagret. 
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o Uppspänning av rullar manuellt. 

 Trissning 

o Övervakning av processen. 

o Beställning av rullar från höglagret. 

o Uppspänning av rullar manuellt. 

o Efter bearbetningen delar operatörerna på arbetet, ena fortsätter ta hand om 

RM 11 och trissa nya rullar medan den andra spänner upp de färdigtrissade 

rullarna till packning. 

o Påfyllning av sträckfilm och wellpapp till packningen, påfyllning av pallar till 

de färdigtrissade rullarna samt material till emballage.  

 Arkning 

o Övervakning av processen, om en rulle med liten ytvikt arkas måste man se till 

att arken inte flyger iväg. 

o Beställning av rullar från höglager. 

o Manuell uppspänning av rulle. 

o Formatomställning 

 Rispack 

o Övervakning av processen. 

o Hämtning av rullar med truck. 

o Påfyllning av material till packning. 
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6. Värdeflödesanalys  

Genomförandet av värdeflödesanalys inleddes med att gruppen tilldelades fyra 

produktfamiljer vars flöde skulle identifieras och kartläggas. Rullarnas storlek kan variera 

beroende på kundordern. Detta påverkar i sin tur ledtiden då det tar längre tid att bearbeta en 

stor rulle, än en mindre. Lösningen på detta var att gruppen valde att följa den största rullen 

som kunde hitta för att på så sätt få den längsta genomloppstiden. Samtliga mätningsresultat 

och sekundärdata har dokumenterats och finns som bilagor.   

6.1.1. Identifiering av produktfamilj 

De fyra produktfamiljerna som studerats: 

 Rullpack 

 Arksalen 

o Arkning 

o Rispack 

 Trissning 

 Omrullning 

 

Den största rullen som fanns på plats i respektive avdelning fick representera sin 

produktfamilj. Dessa följdes sedan från RM 10 till respektive avdelning och sedan ut till 

terminal. 

Skillnaden i åtgång mellan dessa produktfamiljer är att ungefär 70 % av försäljningen står 

rullpackningen för. Hanteringen av rullen i avdelningen är helt automatiserad. Rullens storlek 

har begränsad betydelse på ledtiden då vagnarnas hastighet är anpassade så att packningen 

skall hinna med även den största rullen.  

Arkningen står för det näst största procentuella försäljningssiffran där hanteringen är betydligt 

krångligare än för rispacken. Här sker genom bearbetning en övergång från en rulle till ark på 

pall som sedan transporteras vidare med truck. Storleken på rullen har betydelse då en mindre 

rulle ger kortare cykeltid. Rispackningen står för ungefär 20 % av allt som arkas och är 

ytterligare en variant av arkningen. Skillnaden är att man förpackar ungefär 100 ark åt 

gången. För rispacken har rullens ursprungliga storlek ingen påverkan på cykeltiden utan det 

är hur många ris kunden vill ha som har betydelse.  

Omrullning och trissning sker på två separata rullmaskiner. Omrullning används både för att 

bearbeta kvalitetsbristande rullar som uppkommit under framtagningen, där man skär bort 

skador på rullen eller ändra dess dimensioner för att den skall passa en ny kundorder. När man 
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trissar en rulle på trissningen betyder det att man delar en stor rulle till många små med 

mindre bredd och diameter. Sett till efterfrågan passerar mer material omrullningen än 

trissningen. 

6.1.2. Mätningar  

Gruppen har genomfört mätningar på både lager och avdelningar. Dessa gjordes genom att 

följa de olika flödena från lager till bearbetning i de olika produktfamiljerna för att veta hur 

snabbt lagret omsätts, samt hur ofta det måste fyllas på för att anpassa sig till bearbetningen. 

Dessa mätningar är grunden till de beräkningar som gjorts för varje avdelning. För 

mätningsresultaten hänvisas bilaga 11 och 12. 

Fokus vid mätningarna har legat på följande moment: 

 Cykeltid för tillverkning av produkterna. 

 Ställtid för byte av rulle. 

 Tid för påfyllning av material till maskiner. 

 Transporttid mellan bearbetningsmaskinerna 

6.2. Beskrivning av värdeflödeskartan 

Kartans informationsflöde läses från höger till vänster i bild 

medan materialflödet läses från vänster till höger. För att lättare 

förstå texten till detta avsnitt hänvisar vi till bilagorna 5-8 som 

visar flödeskartan över nuläget samt listan med symboler till 

bilaga 13. 

6.2.1. Materialflödet 

Materialflödet för samtliga produktfamiljer tas upp i kapitel 5.1 därför hänvisas läsaren till 

detta kapitel för mer information. 

6.2.2. Tidslinjen 

Tidslinjen är den linje som befinner sig under materialflödet. De linjer som är nedsänkta i bild 

visar den värdeskapande tiden, i det här fallet cykeltiden. Linjerna som är upphöjda visar den 

icke värdeskapande tiden som exempelvis är transporter och lagring. Den totala 

genomloppstiden och den totala värdeskapande tiden kan ses i tabellen nedan. 

 

Figur 6.1 Hur en 

värdeflödesanalys läses 

(Rother & John, 2002). 
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Genomloppstiden per rulle för rullpack, omrullning, trissning, arkning och rispack 

Avdelning Genomloppstid Värdeadderande tid 

per rulle 

Andel 

värdeadderande 

Rullpack 18,7 min 158 s 14 % 

Omrullning RM 12 Se bilaga Se bilaga Se bilaga 

Trissning RM 11 1,36 dagar 1772 s 1,5 % 

Arkning RM 9 3,56 dagar 1077 s 0,34 % 

Rispack 3,6 dagar 1372 s 0,4 % 

Tabell 6.1 Den uppmätta genomloppstiden för respektive avdelning 

6.2.3. Informationsflödet 

I dagsläget sker orderhanteringen för Iggesund Paperboard i Amsterdam. När kunderna lägger 

en beställning går det först en förfrågan till kontoret i Amsterdam som gör en bedömning om 

det finns kapacitet att producera det kunden efterfrågar. Detta görs för att få ut maximalt antal 

ordar under den kapaciteten som råder och inte ”lova för mycket”. Om kapacitet finns gör 

man allokeringar i systemet som garanterar att kundens order kommer att behandlas. Detta 

görs för att kunden med säkerhet kommer få sin beställda order. Produktionen är endast 

kundorderstyrd mot mindre kunder. Stora, ofta återkommande kunder måste lägga en prognos 

3-4 ggr per år och då sker tillverkningen utifrån dem.  

Efter att kontoret i Amsterdam godkänt beställningen skickas den vidare till 

produktionsplaneringen som befinner sig i Iggesund. Planeringen gör först en grov 

veckoplanering som därefter bryts ned till en daglig planering som sedan lämnas till 

respektive avdelning (Planeringspersonal, 2012). 

Rullar som skall direkt till rullpacken transporteras fram genom ett tryckande system där 

planeringen endast sker vid RM 10. Arkningen, omrullningen och trissningen måste först 

beställa rullar manuellt från höglagret för att därefter trycka materialet vidare. (Sjöberg, 2012)  

Skulle det uppstå något fel på rullen så att den inte enligt plan kan gå till kund ansvarar 

operatören som sitter på RM 10 att den antigen omrullas eller tillverkas om på nytt. Detta är 

inget den centrala planeringen vid Iggesund får reda på utan sköts endast av dem vid RM 10 

(Planeringspersonal, 2012).  
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7. Analys  

Iggesund Paperboards kartongavdelning har fundamentala problem som gäller för alla företag 

som ännu är kvar i massproduktionens logik och principer med produktionssystem som 

baseras på principen ”trycka fram och lagra”. Istället för att producera det kunden verkligen 

behöver och när de behöver dem, produceras rullar och trycks fram i enlighet med de 

tillverkningsorder som kommer från produktionsplaneringen. 

Material som kommer i överflöd måste hanteras och lagras vilket bidrar till slöseri med 

resurser. Problemet med denna form av slöseri gäller främst för det som skall till arksalen och 

omrullningen, då rullarna först måste göra ett besök på höglagret, för att sedan transporteras 

till respektive avdelning. Produkter med fel döljer sig i lager och köer ända tills processerna 

nedströms skall använda dem. Detta kan bland annat bero på skador som uppkommit under 

rullens transport till höglagret eller defekter som har uppstått under produktionen. De 

upptäcks inte förrän rullarna skall vidare till avdelningarna. Alltså upptäcks dem för sent och 

då blir felens orsaker svåra att spåra.  

7.1. Resurssnålt värdeflöde 

Nedan tillämpas strukturen som anges i kapitel 3, detta kommer sedan ligga till grund vid 

framtagning av det framtida tillståndet.  

1) Vilken är takttiden? 

Takttiden är kundens behov för en tidsperiod. Den beräknas genom den tillgängliga 

arbetstiden under en dag dividerat med kundens behov under samma period. Tabell 7.1 visar 

takttiden för de olika avdelningarna.  

Takttid för rullpack, omrullning, trissning, arkning och rispack 

Avdelning Tillgänglig arbetstid Kundbehov per dag Takttid 

Rullpack 81 000 s / dag  384,52 ton 210 s (3,5 min) 

Omrullning 81 000 s / dag 33,85 ton 2393 s (40 min) 

Trissning 81 000 s / dag 21, 65 ton 3741 s (63 min) 

Arkning 81 000 s / dag 168,31 ton 481 s (8 min) 

Rispack 54 000 s / dag 25,14 ton  2148 s (36 min) 

Tabell 7.1 Den beräknade takttiden  
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För att möta kundernas behov inom tillgänglig arbetstid måste Iggesund Paperboards 

kartongavdelning producera ett ton kartong varje: 

 3,5e minut för Rullpacken 

 40e minut för Omrullningen 

 63e minut för Trissningen 

 8e minut för Arkning samt var 36e minut för Rispacken  

Observera att dessa värden inte inkluderar någon tid för stopp i utrustningarna, omställningar 

eller för tillverkning av produkter med fel.  

2) Använda supermarkets eller producera direkt mot kund? 

På grund av den långa transporttiden och de oplanerade stoppen direkt efter RM 10 kommer 

en supermarket av färdiga rullar att användas för arksalen. Operatörerna utnyttjar i dagsläget 

buffertlinan, som skall tjäna som supermarket, på fel sätt. Material beställs från höglagret på 

måfå och ibland finns perioder då det är fullt med material, medan det vid andra tillfällen inte 

finns något alls och då väntar man på att det skall komma från höglagret. Fördelen med att 

upprätthålla en supermarket på buffertlinan är dels att jämna ut produktionen men även 

säkerställa att material kommer bearbetas medan stoppen uppströms åtgärdas.  

Tanken är att detta skall bidra till ökad kommunikation mellan arksalen och RM 10. Genom 

ett kanban-kort skall operatörerna på RM 10, veta att det finns plats i supermarketen och 

tillverka den ordern kortet beskriver. Kommunikationen mellan supermarket och RM 10 går 

till på så sätt att så fort en operatör plockar ner en rulle från linan, går det en elektronisk 

hämtnings-kanban till RM 10 som då tillverkar den rullen som efterfrågas kör ut den till 

arksalen. 

Eftersom efterfrågan på ris i jämförelse med arkning är relativt liten och att man har en bra bit 

upp till takttiden, kan man utnyttja personalen effektivare genom att upprätthålla en 

supermarket där fuktlagret står idag (se bilaga 4 för placering av fuktlager).  

Idag väntar operatörerna (2st) oftast på att det skall byggas upp ett litet lager innan dem kör 

igång. Väntan, som är en av de 7+1 slöserierna kan förebyggas genom att styra hur mycket 

som skall lagras innan operatörerna börjar med sitt arbete. Tanken är att istället för att vänta 

skall operatörerna hjälpa till på exempelvis arkmaskinerna.  

Ett hämtnings-kanban skall gå till truckföraren som skall tydas ”hämta x-antal pallar till 

fuktlagret”. Genom att beräkna hur mycket plats en pall tar kan man göra en markering på 

marken som indikerar att fuktlagret nått önskad mängd. Kanban kortet lägger truckföraren på 

första pallen längst in. Genom en visuell signal får operatörerna reda på att det är dags att 
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återvända till rispacken. När den sista pallen blivit bearbetad tar operatören med sig kanban-

kortet och ger den till truckföraren och processen börjar om igen.   

För rullpack och trissning är i dagsläget stora delar av alla rullar tillverkade direkt efter 

kundorder. Eftersom produkterna är mer eller mindre skräddarsydda och unika för kund finns 

det inget skäl att bygga upp en supermarket. 

För att detta skall vara genomförbart kräver det att företaget jobbar mer mot prognoser och att 

körprogrammet som körs i arkmaskinerna och RM 10 stämmer överens.  

3) Utveckla ett kontinuerligt flöde  

I figurerna nedan visas fyra balansdiagram som sammanfattar cykeltiden och takttiden för de 

olika processerna på avdelningarna. Eftersom packningen redan kan ses som ett kontinuerligt 

flöde har gruppen slagit ihop delmomenten till en enda process.   

Rullpackning 

Eftersom takttiden är beräknad i sekund per ton och en cykeltid avser en rulle som väger ofta 

mellan 2-3 ton är diagrammen på så sätt missvisande. Ofta möter man behovet för flera 

takttider, under en och samma takt, men det händer också att man får rullar som väger under 

ett ton.  

 

Ifall man skulle tänka sig scenariot att alla stationer slås ihop och en operatör utför alla 

moment i följd blir den totala cykeltiden 189 sekunder (ca 3 min). Takttiden är beräknad till 

210 sekunder (3,5 min) vilket ger en differens på 21 sekunder.  

Detta betyder att utöver tiden för att fylla på material till Sune och packningen samt övervaka 

processerna så har operatören 21 sekunder över till annat varje takt. 21 sekunder per takt 

motsvarar 2700 sekunder som motsvarar 45 minuter outnyttjad tid varje skift.  

Figur 7.1 Balanseringsdiagram för rullpack 
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I dagsläget är linans hastighet så pass balanserad att packningen, som kör för full kapacitet 

precis hinner med. Minsta lilla stopp tvingar rullarna att ta ett varv till runt linan. På grund av 

detta så ser gruppen ingen förbättringsmöjlighet utan större investeringar i nya maskiner.  

Omrullning 

 

Likt exemplet ovan leker vi med tanken att vi slår ihop stationerna och en operatör utför alla 

moment i följd. Den totala cykeltiden uppgår då till 517 sekunder. Eftersom en ställtid på RM 

12 tillkommer för varje takt läggs denna till på den totala cykeltiden som då blir 1022 

sekunder (ca 17 min). Takttiden som beräknades till 2393 sekunder (ca 40 min) ger en 

differens på 1371 sekunder (ca 23 min). Dessa 23 minuter per takt ger nära 260 outnyttjade 

arbetsminuter per skift som skulle kunna utnyttjas genom att operatören hjälper till på en 

annan avdelning.  

Problematiken med att införa ett sådant system är de logistiska svårigheterna företaget har. 

Mellan ID 2 och RM 12 är det en transportsträcka på lina som tar ungefär en kvart och är 

beläget en våning ner. En lösning skulle vara att väga och mäta rullen precis innan RM 12. 

Skulle det visa sig vara fel kan man skicka tillbaka rullen. Detta strider dock emot tankesättet 

att upptäcka fel så tidigt som möjligt och därför ser gruppen inte att det är lönsamt att inrätta 

ett kontinuerligt flöde här. 

Trissning RM 11 

Figur 7.2 Balanseringsdiagram för omrullning RM 12 

Figur 7.3 Balanseringsdiagram för trissning  
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Vi fortsätter här på samma sätt som tidigare och då får vi en total cykeltid 960 sekunder (16 

min). Liknande exemplet ovan tillkommer det en ställtid för varje takt, vilket ger oss en ny 

total cykeltid på 1260 sekunder (21 min). Takttiden beräknades till 3741 sekunder (ca 63 min) 

vilket ger oss 2481 sekunder (ca 42 min) outnyttjad tid varje takt. Under tillgänglig arbetstid 

motsvarar det nästan 303 minuter outnyttjad arbetstid, som kan läggas ned på annat.  

Likt omrullningen ställs vi inför samma problem att inrätta ett kontinuerligt flöde här. Vid 

jämförelse mellan cykeltiden och takttiden ringer en klocka om att man troligtvis kan gå ned 

ett skift och fortfarande möta kundbehovet. 

Arksalen 

 

Här finns två takttider, dels det som efterfrågas via Rispack samt det som bara arkas och går 

direkt till packning. Samma villkor gäller som för de ovannämnda avdelningarna.   

Arkning 

Material som endast skall arkas och packas får då en total cykeltid på 1141 sekunder (ca 19 

min). En ställtid på AM 9 tillkommer för varje takt vilket resulterar i en ny cykeltid på 1591 

sekunder (ca 27 min). Takttiden här har beräknats till 481 s. Detta medför att den totala 

differensen uppgår till -1110 sekunder. AM 9 står för ca 50 % av all ark som produceras och 

klarar ensam inte att producera i tillräcklig takt för att möta kundbehovet. Dock finns det 

flertal maskiner i parken som också producerar vilket gör det fullt möjligt att producera under 

takttid. 

Rispackning 

Det som skall via rispacken har en cykeltid på totalt 1629 sekunder (ca 27 min) inklusive 

ställtiden för AM 9. Takttiden är beräknad till 2148 sekunder (ca 37 min) vilket ger oss en 

Figur 7.4 Balanseringsdiagram för arksalen 



 
40 

differens på 519 sekunder (ca 9 min). Den outnyttjade arbetstiden uppgår då till ca 113 

minuter per skift.  

Ett kontinuerligt flöde skulle kunna inrättas då rispacken placeras där AM 6 stod innan den 

avlägsnades.  

Beräkning av optimalt antal operatörer 

Formeln som har använts för att beräkna antalet operatörer:  

                  
            

       
 

I figuren på nästa sida ser vi att tre avdelningar är överbemannade, i alla fall matematiskt. 

Men på grund av säkerhetsskäl bör man inte vara ensam vid en maskin och därför bör det, 

precis som det ser ut idag, minst vara 2 operatörer vid varje maskin.   
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Antal operatörer vid samtliga avdelningar 

 Cykeltid Takttid Operatörer idag Beräknat antal 

Arkpackning 93 219 1 0,44 ≈ 1 st 

Omrullning 427 2393 1 0,18 ≈ 1 st 

Trissning 560 1260 2 0,44 ≈ 1 st 

AM 9 884 s 481s 3 1,83 ≈ 2 st 

Rispack 295 s 2148 s 2 0,13 ≈ 1 st 

Tabell 7.2 Antalet operatörer vid avdelningarna 

 

4) Placering av supermarket i flödet 

Som tidigare nämndes kommer endast rullar att tillverkas mot supermarket för arksalen.  

Det är hämtnings-kanban som initierar förflyttning av rullar från RM 10 och tillverknings-

kanban som initierar tillverkning av ark. Buffertlinan som finns i arksalen och som ses på 

bilaga 4 kommer att utnyttjas som supermarket. 

För arksalen är det hämtnings-kanban som initierar förflyttning av pallar till fuktlagret från 

arkmaskinerna och tillverknings-kanban som initierar packning av ris. Fuktlagret som ses på 

bilaga 4 kommer att utnyttjas som supermarket. 

5) Från vilken punkt i produktionsflödet (pacemakerprocessen) kan produktionen 

styras? 

Pacemakerprocessen bestämmer produktionstakten i flödet och oftast är det den process som 

är närmast kund. Därför blir vår pacemakerprocess packningen för trissning och rullpack. För 

arksalen styrs produktionen från arkmaskinerna (AM 9).    

6) Jämna ut produktionsmixen vid pacemakerprocessen 

Eftersom rullarna är kunderorderstyrda och varierar i både längd, bredd och ytvikt har en 

utjämning inte kunnat göras. 

7) Storlek i flödet 

På grund av att allting sker på transportband och inte fraktas runt i korgar kan man bara hämta 

en rulle i taget. Ytterligare anledning till att det är svårt att beräkna storleken i flödet beror på 

rullarnas variation och bearbetningstid.  
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8) Nödvändiga förbättringar som specificerats på kartan 

De förbättringar som specificerats på kartan är: 

 Den dubbla lagringen av material som skall från arkmaskinerna till rispacken. 

 Hoppa över lagringen i höglagret när det går och utnyttja ramperna och 

buffertslingorna 

 Minska mängden material som skall renskäras, gör rätt från början! 

 Upprätta ett sug från AM 9 till RM 10 

 

Nödvändiga förbättringar och lösningar på de 7+1 slöserierna som tagits upp behandlas i 

kommande avsnitt. 

7.2. Mängd i supermarket 

Beräkningen och uppskattning av mängden i supermarket har gått till på följande sätt: 

Styrning av antal i supermarket vid arkmaskinerna: 

På grund av den det begränsade utrymmet bör mängden av rullar på den här avdelningen 

styras av utrymmet. Vid rundvandringen iakttog och räknade gruppen antalet rullar när det 

såg fullt ut och när det såg lagom ut. Därför har vi bestämt att ungefär 15 stycken rullar bör 

vara optimalt. Då finns det utrymme kvar ifall man vid behov behöver skicka ned fler rullar, 

men också att fördelningen blir att varje arkmaskin får 5 rullar var.  

Styrning av antal i supermarket vid rispacken:  

Eftersom det är tänkt att operatörerna vid rispacken skall hjälpa till på andra avdelningarna 

bestämmer mängden genom följande steg: 

1) Beräkning av hur många pallar som kan risas om man jobbar kontinuerligt under ett 

skift: 

Vi har cykeltid på ungefär 5 min per pall och transporttid till och från fuktlagret på 

ungefär 1 min med truck, vilket ger oss total cykeltid på 6 min/pall. Den totala 

arbetstiden uppgår till 450 minuter under ett skift. 450 dividerat på 6 ger oss maximalt 

75 pallar per skift.  

2) Producera enligt takttid: 

Takttiden ligger på 36 min. Uppskattningsvis väger en pall med ark 500 kg, eftersom 

takttiden är per ton ger det oss att två pallar skall rispackas var 36e minut för att möta 

kundbehovet. Den totala cykeltiden per ton blir då ca 12 min (2 * 6 min). 

3) Mängd i supermarket: 
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Eftersom två pallar ska packas var 12e minut är det smartare att låta fuktlagret bestå av 

minst sex pallar innan man börjar en bearbetning. Sex pallar tar 36 min att bearbeta 

och motsvarar behovet för tre takter. På så sätt kan operatörerna befinna sig vid 

rispacken i 36 minuter för att sedan hjälpa till på andra avdelningar i 36 min.  

 

Detta baseras på ett jämnt flöde och naturligtvis fungerar det inte på samma sätt i 

verkligheten. Ibland kan fuktlagret fyllas upp väldigt snabbt och ibland kan det dröja. Därför 

bör man ha kanban-korten som kan ”hämta” personalen till rispacken. 

7.3. Identifierade slöserier 

Genom att följa produktfamiljerna genom de olika processtegen har slöserier identifierats i 

respektive avdelning som i lag tas upp när man pratar om Lean filosofin. Teorin bakom dessa 

slöserier kan man läsa mer om i kapitel 3.1.4. De två sista slöserierna är vad man kallar nya 

sortens slöserier, där man flyttat fokus från verkstaden till miljön.  

7.3.1. Identifierade slöserier i arksalen 

Väntan 

För att operatörerna i arksalen skall få material från höglagret gör dem en beställning. På 

grund av stopp eller andra problem på rulltransporten efter RM 10, beställer man material så 

att det skall räcka i ett helt skift för att säkerställa produktionen. Detta ledde i sin tur till att 

buffertlinan blev överfull av material samt att en och samma rulle kunde befinna sig på 

transportbandet i över 8 timmar. Även på omrullningen (RM 12) och trissningen (RM 11) 

gjorde man på samma sätt.  

När en rulle blivit arkad staplas den på pall och läggs bakom maskinen. I väntan på att trucken 

skall komma och hämta pallen samlas det upp material och stundtals har det varit upp mot 10-

12 pallar. Detta samtidigt som operatörerna på arkpackningen tålmodigt väntade på pallarna.  

Överarbete 

Vid arkmaskinerna fanns det vissa tillfällen där arken tenderade att flyga iväg på grund av den 

rådande ytvikten. I dagsläget finns en blåsanordning installerad men tycks ej fungera 

tillfredställande. Operatören tvingas gång på gång ställa arken till rätta manuellt. 

7.3.2. Identifierade slöserier rispacken 

Väntan 
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Vid rispacken fanns det flertal tillfällen där operatörerna hade väldigt lite att göra då 

efterfrågan efter ris inte är lika hög som för ark. Ofta väntade de på att fuktlagret skulle 

byggas upp så de kunde köra allt på en gång.  

Transporter 

När truckföraren skall transportera en pall med ark till rispacken kör denne först pallen till en 

buffertplats. Därefter kommer det en annan truck och hämtar pallen för att sedan lagra den i 

fuktlagret.   

Överarbete 

Vid bearbetning på rispacken måste operatörerna vara observanta så att riset ligger rakt staplat 

på pallen. Gör dem inte det uppstår en risk att skada på arken blir till. Därför använder 

operatörerna en träpinne så att de sätts på rätt plats igen. 

7.3.3. Identifierade slöserier i trissning och omrullning 

Onödiga rörelser 

Efter att rullarna har trissats och därefter rullats in i sträckfilm och wellpapp måste de vägas. 

Då måste operatören gå till datorn, läsa av vikten och skriva in den manuellt. 

Omarbete 

Detta är troligtvis den största formen av slöserier som förekommer. Omrullningsavdelningen 

är avsatt för omarbete (omrullning) på grund av att det uppstår fel i produktionen innan RM 

10. Det är svårt att identifiera felet när rullen väl har producerats, utan man märker av felen 

när de kommer till RM10, eller i värsta fall, ännu senare.  

7.3.4. Identifierade slöserier i rullpack och höglagret 

Transporter 

När det blev stopp i packningsmaskinen på rullpacken fick rullarna cirkulera minst ett varv i 

väntan på packningen. Ett varv runt transportbandet på Rullpackningen tar 21 min. Detta leder 

inte bara till längre ledtider utan också till att vagnarna blir upptagna då de finns 28 vagnar till 

förfogande.  

Lager 

Flertals rullar lagrades trots att dessa var skadade. På lagersammanställningen kunde vi utläsa 

att mängden 00-material, dvs. det material som är redo att bearbetas för kund står för ca ### % 

av den totala mängd material som är lagrat. Resten som finns i lagret väntar på att en kund 

skall lägga en beställning som matchar innehållet.  
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Överproduktion 

För att minska dagens överproduktion bör en omställning ske från att tillverka och skicka in 

till lager till att vara mer kundorderstyrt och endast tillverka det som behövs, när det behövs 

och i rätt mängd. 

7.3.5. Övriga slöserier på företaget 

Outnyttjad kreativitet 

Företagets snittålder är hög. Man räknar med att ungefär 50 % av personalen kommer att gå i 

pension fram till år 2020 (Eva Hedberg, 2012). Med tanke på den höga snittåldern, kan man 

förvänta sig mindre fokus på vidareutveckling och färre idéer i jämförelse med personal vars 

snittålder är lägre. 

7.3.6. Nya sortens slöserier 

Slöseri med energi och vatten 

Drabbas en rulle av för många fel och inte är värda att rullas om transporteras de till 

giljotinen. Först skärs dem itu och sedan malas de ned i vatten och produceras om. Detta 

material används som mittenskicket på de nyproducerade rullarna. På grund av de stora 

mängderna av rullar vid giljotinen går det åt väldigt mycket vatten och värme för att smälta 

ned allt. Detta i sin tur leder till ökat energibehov.  

Även renskärning på omrullning får ses som slöseri på energi då det krävs energi att driva 

maskinerna och åtgärda fel på rullar som skett i tidigare processer.  

Slöseri med naturresurser 

Holmen är beroende av sina naturresurser och därför tar man hand om dem. Man har köpt upp 

mark för att kunna förse sig med trä. Man får dagligen in leveranser av träd in till företaget, 

dock planterar man nya för att kompensera det som förbrukas. 

Här står man även under lagen där bestämmelser om hur avverkning går till bestäms enligt 

skogsvårdslagen.  

7.4. Analys av höglagerinnehåll 

I höglagret finns det en mängd olika lagertyper som är lagrade av olika orsaker. På grund av 

tidsbrist har gruppen valt att endast fokusera på material som är redo att bearbetas för kund. 

Som tidigare nämnts gör rullarna först ett stopp i höglagret för att sedan fortsätta vidare mot 

antigen arksalen, omrullningen eller trissningen.  



 
46 

Tabellen nedan visar lageromsättningshastigheten för rullar som skall till respektive 

avdelning: 

 Lagerkvantitet Dagliga kundbehovet Omsättningshastighet 

Omrullning 49,2 ton 33,85 ton 1,453 dagar 

Trissning 27,8 ton 21,65 ton 1,28 dagar 

Arksal 556 ton 168, 31 ton 3,34 dagar 

Tabell 7.3 Lageromsättningshastighet 
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8. Resultat  

Detta avsnitt behandlar förbättringsförslagen på slöserier som har identifierats samt hur ett 

framtida tillstånd, baserat på insamlad data och analyser, skulle kunna se ut.  

8.1. Förbättringsförslag på slöserier som identifierats 

Nedan ges förslag till förbättringar på de slöserier som identifierades i kapitel 7.3. 

8.1.1. Förbättringsförslag för arksalen 

Väntan 

Beställningarna från maskinerna till höglagret bör vara mer styrda. Regler bör sättas upp för 

hur många rullar man får beställa åt gången. 

Vid tillfällen då truckföraren har mycket att göra kan man investera i en mindre truck som 

packningspersonelen kan hantera och på så sätt hjälpa till, istället för att vänta. En alternativ 

lösning är att utnyttja väntetiden till att städa och fylla på material för att förbereda sig inför 

kommande omställningar. 

Överarbete 

Blåsanordningens kapacitet bör undersökas. En investering av längre och fler blåsrör gör att 

arken hålls på plats. 

8.1.2. Förbättringsförslag för rispacken 

Väntan 

Väntetiden för operatörerna vid rispacken kan användas effektivare genom att styra hur 

mycket lagret skall fyllas upp innan bearbetning sker. Denna tid kan utnyttjas genom att 

operatörerna exempelvis hjälper till på andra avdelningar. 

Transporter 

I arksalen kan truckförarens dubbla lagring elimineras genom att låta trucken från arksalen 

köra direkt till fuktlagret. Detta medför att bara en truck behöver hantera flödet mellan 

arkmaskinerna och rispacken medan den andra trucken hanterar flödet från rispacken till 

arkpacken. 

Överarbete 
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För att förhindra att arken flyttas på pallen bör truckföraren vara mer uppmärksam med sin 

körning. Anordningen på trucken som gör att arken inte flyger iväg borde trycksättas vilket 

borde leda till arken hålls på plats. 

8.1.3. Förbättringsförslag för trissning och omrullning: 

Onödiga rörelser 

En lösning till att bli av med extra momentet vid trissningen är att utveckla ett system som 

väger rullarna och matar in värdet automatiskt.  

Omarbete  

Omrullningen bör prioritera rullar som finns i säkerhetslagret. En undersökning bör göras 

huruvida det är lönsammare att rulla om rullarna vid RM 12 eller att köra ned dem i giljotinen 

och producera om dem. 

Identifiering av fel i processer tidigt uppströms samt motverkning av dessa leder till färre 

rullar som är i behov av ännu en bearbetningsprocess. 

8.1.4. Förbättringsförslag för rullpack och höglagret 

Transporter 

Det onödiga extra varvet som tar 21 minuter extra då det är stopp i packningsmaskinen skulle 

kunna minskas genom att snabba upp hastigheten på vagnar. I dagsläget körs dem på max 

kapacitet, och problematiken med att uppgradera och köra vagnarna ännu snabbare är att 

packningen inte skulle hänga med. 

Lager 

Genom att utföra löpande kvalitetskontroll på rullar som skall till höglagret kan man försäkra 

sig om att skadade rullar inte lagras.  

En upprätthållning av ett säkerhetslager bör införas för att säkerställa leveranser till kunder då 

problem eller underhållning sker på maskinerna alternativt för att möta den varierande 

efterfrågan. Detta lager bör ha ett fast antal rullar och skall alltid ha samma mängd. 

När man börjar producera mot kundorder för arksalen behöver inte rullarna lagras utan 

transporteras direkt till arkmaskinerna och bearbetas. Detta medför att utrymme i höglagret 

frigörs och mindre kapital binds. 

Överproduktion 

För att minska dagens överproduktion bör en omställning ske från att tillverka och skicka in 
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till lager till att vara mer kundorderstyrt och endast tillverka det som behövs, när det behövs 

och i rätt mängd. 

8.1.5. Övriga förbättringsförslag 

Outnyttjad kreativitet 

Eftersom företaget har en hög snittålder på sina anställda är det nödvändigt att börja tänka 

långsiktigt på hur man kan locka till sig yngre arbetskraft. Ett exempel kan vara att högstadie- 

och gymnasier elever får gå på studiebesök hos företaget och på så sätt skapa intresse.  

Idag erbjuder man traineeutbildningar och sommarjobb, även det är ett bra sätt att få in nytt 

blod i företaget. På detta sätt kan ungdomar göra ett bra intryck och förhoppningsvis kunna få 

en fast anställning i framtiden och komma med idéer från nya perspektiv. Med hjälp av de 

nuvarande arbetarnas rutin kan ungdomar få lärodomar och utveckla kunskaper och 

kompetens med tiden. 

Man kan även förbättra dagens förslagsverksamhet genom att placera förslagslådor i 

avdelningarna där personalen kan lämna in förslag på förbättringar och få en bonus om idén 

gynnar företaget. 

8.1.6. Nya sortens slöserier 

Slöseri med energi och vatten 

Att mala ned rullarna igen vid giljotinen leder till ökad energiförbrukning. För att minska 

detta är det fördelaktigt att utföra mer omfattande kvalitetskontroller i båda 

kartongmaskinerna (KM). Hittar man en lösning på hur och varför de skadas, kommer 

materialen till giljotinen samt omrullningen att minska och därmed minskar 

energiförbrukningen. 

Slöseri med naturresurser  

Idag används sulfatmassa för tillverkning av kartong. Man har ungefär ett utbyte av 40-50%, 

dvs. endast hälften av veden blir papper. Denna metod är idag fördelaktig på grund av att 

kartongen får hög kvalitet. Mer forskning inom området kan leda till ökad effektivitet och 

högre utbyte av veden.  

8.2. Framtida tillståndet 

Baserat på teoretiska antaganden, insamlad data och analyser har gruppen tagit fram ett 

framtida flöde. Nedan visas resultatet av undersökningarna.  
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Kartan för de framtida tillstånden har tagits fram för arksalen och trissningen. Anledningen 

till att gruppen endast valde att behandla dessa beror på att för rullpackning utnyttjas vagnarna 

och packningen för full kapacitet. På grund av att flödet är kontinuerligt och begränsat har 

gruppen inte kunnat ta fram lösningsförslag. I avgränsningen har det beskrivits att gruppen 

inte kommer ta någon hänsyn till rekommendationer av inköp till nya inventarier. Ett framtida 

tillstånd för omrullningen har inte tagits fram eftersom man bör sträva efter att minska 

behovet av rullar till denna avdelning. 

I förslagen för de framtida lösningarna har gruppen eftersträvat en mer kundorienterad 

produktion. Fokus har legat på att skapa ett dragande system, där processerna uppströms 

endast tillverkar det de nedströms efterfrågar. Genom att förändra det traditionella tankesättet 

”tryck fram och lagra” har behovet att lagra material i höglagret eliminerats från det framtida 

tillståndet. På grund av detta har genomloppstiden för respektive avdelning minskat och 

andelen värdeadderande tid ökat.  

I tabellen nedan visas resultatet av det framtida tillståndet för arksalen som kan ses i bilaga 9 

samt för trissning på bilaga 10. 

 Icke 

värdeadderande 

tid 

Värdeadderande 

tid 

Genomloppstid Andel 

värdeadderande 

tid 

Arksal –Arkning 2705 s (45 min) 1145 s (19 min) 3846 s (64 min) 42 % 

Arksal –Rispack 2950 s (49 min) 1436 s (24 min) 4386 s (73 min) 32,7 % 

Trissning 1530 s (26 min) 960 s (16 min) 2420 s (40 min) 38,5 % 

Tabell 8.1 Uppskattade tider för det nya tillståndet 

Förbättringsförslagen har lett till en reducering av genomloppstiden för arkningen på 98, 7 % 

och med 98,6 % för rispacken. För trissningen landar summan för reducering på 97,9 %. 

Tabell 8.2 visar skillnaden mellan genomloppstiden för det nuvarande tillståndet, det 

förbättrade tillståndet samt differensen mellan dem.  
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 Genomloppstid för 

nuvarande tillstånd 

Genomloppstid för 

framtida tillstånd 

Differens 

Arksal – Arkning 306 960 s (3,56 dagar) 3846 s (64 min) - 304 191 s 

Arksal – Rispack 307 240 s (3,55 dagar) 4386 s (73 min) - 304 226 s 

Trissning 117 016 s (1,3 dagar) 2420 s (40 min) - 114 596 s 

Tabell 8.2 Skillnad mellan nuvarande och framtida tillståndet 

8.3. Lagersammanställning 

På grund av rapportens och arbetets omfattning har vi inte kunnat analysera höglagret i den 

mån vi själva velat. I figuren nedan visas sammanställningen i höglagret, i rapporten har vi 

endast tagit hänsyn till lagertyp-00 som står för ca ### % av lagerinnehållet. Detta material är 

även det som är redo för kund, resten är lagrat av olika anledningar. Därför nöjer vi oss med 

att nämna att lagertyp-40 står för nära ### % av lagerinnehållet samt att innehållet där kan 

vara lagrat i flera månader. Här finns troligtvis stor förbättringspotential men tyvärr 

behandlades detta ej i rapporten.  

Sammanställningen kan man se i tabell 8.3 på nästa sida.  
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Höglagerinnehåll, sammanställning 2012-04-16 

Lagertyp Antal (st) Vikt (kg) ### 

00 291 632 941 ### % 

11 0 - ### % 

12 0 - ### % 

20 26 77 325 ### % 

30 11 29 033 ### % 

33 0 - ### % 

40 2320 3 469 379 ### % 

50 388 797 171 ### % 

52 0 - ### % 

53 0 - ### % 

54 0 - ### % 

55 68 81 859 ### % 

60 251 441 842 ### % 

76 0 - ### % 

78 0 - ### % 

90 738 1 284 198 ### % 

Totalt i lager: 4093 st 6 813 748 kg ### % 

Tabell 8.3 Höglagerinnehåll 2012-04-16. 
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9. Slutsats 

Huvudmålet med denna rapport var att identifiera och skapa en värdeflödesanalys över de 

nuvarande flödena för utvalda avdelningar och utifrån detta, skapa ett framtida flöde med 

förbättringar. När det gäller de framtida flödena, har gruppen utgått ifrån dagens flöden och 

identifierat förbättringar som både skall minska genomloppstiden och även eliminera vissa 

moment som inte medför någon värdeskapande tid i den dagliga produktionen.  Utöver detta 

hade företaget övriga önskemål som skulle behandlas utifall det fanns tid över. Dessa mål 

kunde dock inte gruppen slutföra på grund av tidsbrist och under projektets arbetsgång förstod 

gruppen att det skulle ta mer tid att identifiera och finna förbättringsförslag på framtida 

flöden, än vad som hade planerats i projektets början. 

För att uppnå målen använde sig gruppen av leans 7+1 slöserier för att identifiera företagets 

nuvarande slöserier som bidrar till en längre genomloppstid. Dessa slöserier utvärderades med 

hjälp av lean verktyget värdeflödesanalys. Genom att tillämpa dessa kunskaper kunde 

gruppen upptäcka förslag till förbättringar som skall förkorta genomloppstiden. För att bidra 

med korrekt information har fokus legat kring faktainsamlingar som har bestått bland annat av 

observationer, litteraturstudier och intervjuer med företagets personal.  

Det största bidraget till de slöserier som identifierades var tiden rullarna låg lagrade i 

höglagret. Genom att undersöka huruvida det går att producera endast det som processerna 

nedströms efterfrågar kunde gruppen reducera mängden som befann sig i höglagret. Detta 

avser endast det som går under benämning 00-material. I höglagret finns ytterligare 15 

lagertyper som gruppen inte kunnat analyseras på grund av tidsbrist. 

Förutsättningar för att processerna nedströms skall styra vad processerna uppströms 

producerar är i första hand att upprätthålla en kommunikation mellan RM 10 och processerna 

nedströms så att ett informationsutbyte kan ske. På så sätt kan man åstadkomma ett dragande 

system och endast tillverka det som behövs, när det behövs och i rätt mängd. En annan viktig 

förutsättning är att maskinerna kör enligt samma körprogram och producerar samma kvalitet 

på kartongen.  

Resultatet av arbetet har givit en minskad genomloppstid som mest på 98,7 %. Den störst 

bidragande orsaken till denna minskning är reducering av höglagret. Gruppen har endast tagit 

fram ett framtida flöde för två av fyra produktfamiljer. Anledningen till detta beror på att i ett 

av fallen är flödet begränsat på grund av kapacitetsfrågor. I det andra fallet önskar gruppen en 
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bättre kvalitetskontroll för att minska material som måste bearbetas om igen på 

omrullingsavdelningen då detta är ett resultat av kvalitetsbrister tidigare i produktionen. 
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10. Diskussion 

Här kommer gruppens resonemang och tankegångar att redogöras för hur gruppen har gått 

tillväga för att sammanställa rapporten.  

10.1. Datainsamling  

Första dagen på arbetsplatsen fick gruppen en vandringstur runtom i företaget för att se 

materialets väg från råvara till slutgiltig produkt. Detta för att få en helhetssyn på hur 

avdelningarnas arbetsprocesser går till väga. Därefter gav handledarna gruppen djupare 

information om processerna inom projektets avgränsning. Tack vare deras erfarenhet inom 

dessa avdelningar och dess arbetsprocesser, fick gruppen en hel del information som inte bara 

stod i grund för gruppens förståelse för arbetet, utan även för inledning för rapportens 

disposition. Under projektets gång har både handledarna, samt övriga personal hjälpt gruppen 

en hel del med att förklara de metoder som används för att bearbeta materialen.  

På grund av distansen mellan företaget och där gruppmedlemmarna är bosatta var det 

nödvändigt att flytta i tre veckor till Hudiksvall. Detta medförde att gruppen utan tidspress, 

kunde iakttaga och samla in de data som eftersöktes. Vi bedömer att reliabiliteten för 

mätningarna som god, dock fanns vissa tillfällen då tidtagningen inte stämmer överens på 

sekunden. Detta berodde på den mänskliga faktorn.  

Källorna består av litteraturböcker, intervjuer med personal samt datainsamling från företaget 

för att kunna identifiera och skapa förbättringar med utgångspunkt från dagsläget. Eftersom 

intervjuerna skedde oplanerat har dessa inte dokumenterats vilket sänker validiteten på 

rapporten. För att rapporten skall överensstämma med KTHs kriterier har gruppen granskat 

den information som hämtats från diverse källor och jämfört med motsvarande fakta från 

andra källor. Gruppen har även varit kritisk till källor från internet då man under flertal 

tillfällen stött på felaktig fakta. Detta är orsaken till att stora delar av det källor som använts 

kommer direkt från företaget och stärker innehållets validitet som får både arbetsgivaren och 

läsaren god fakta att utgå ifrån när det gäller pålitligheten för rapportens innehåll och resultat.  

De intervjuer som ägt rum har skett ostrukturerat och halvformellt. Gruppen har inte använt 

sig av enkätundersökningar eller standardmallar för intervjuer. På grund av detta finns ingen 

lagrad information om vad som har sagts under intervjuerna vilket sänker validiteten för de 

muntliga källorna. Däremot har dessa intervjuer bidragit till ökad förståelse för produktionen. 
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Metoden för att ta fram det framtida tillståndet utgick från åtta punkter som inhämtades från 

boken ”Lära sig se”. Dessa punkter var allmänt skrivna och anpassade så att de skall kunna 

tillämpas för olika företag. Dock var nackdelen att vissa punkter inte kunde tillämpas på just 

Iggesund Paperboard, vilket medför att möjligheten för ett bättre resultat hade uppnåtts om 

man anpassat punkterna på ett bättre sätt.  

Bearbetningen av inhämtad data har ägt rum på KTH Södertälje där skolan har utsett en 

kunnig konsult inom projektets område, som handledare för att vägleda gruppen genom att ha 

uppföljningsmöten. Dessa möten har uppkommit mellan jämna mellanrum där man har 

kontrollerat om projektet har gått i rätt riktning samt få svar på frågor som uppstått under 

arbetets gång. Det har även uppkommit enstaka möten med skolans handledare för att reda ut 

vissa problem gruppen stött på under projektets gång. 

10.2. Resultatdiskussion 

I denna studie har den mänskliga faktorn spelat en betydlig roll när det gäller ställtiderna, då 

operatörernas takt att behandla maskinen kan variera när den väl står still. Jämför man flera 

arbetare inom samma avdelning, kan man förvänta sig olika ställtider beroende på erfarenhet 

och arbetsmetoder. Vilka är dessa faktorer och vad beror de på? Det finns många orsaker till 

en människas prestationsförmåga beroende på hur bra man mår, hur bra man hanterar 

maskinerna men främst hur mycket man uppskattar sitt arbete. En arbetare som njuter av sin 

tillvaro på arbetsplatsen presterar väldigt bra och ser till att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt. Personalen på Holmen var väldigt ambitiösa när det kom till sina 

arbetsuppgifter, där de svarade på gruppens frågor med klara och tydliga svar samt att de var 

väldigt trevliga med att hjälpa gruppen att förstå arbetsprocesserna. 

Tidtagningen för det nuvarande tillståndet kan ifrågasättas då gruppen medger att precisionen 

i mätningarna inte prioriterats. För arbetets betydelse spelar det ingen större roll om variansen 

skiljer sig i sekunder. Tanken med värdeflödesanalysen är skapa förståelse för var slöserier 

uppstår och vart material samlas upp och skapar buffertar, då vet man var 

förbättringsmöjligheterna finns. 

Implementeringen av ett sugande system i produktionen kan idag inte införas då de inte kan 

vara helt kundorderstyrda på grund av omställningskostnaderna som skulle råda. En annan 

anledning till att produktionen inte kan vara helt kundorderstyrd beror på att tobaksindustrin 

står för ungefär 70 % av all försäljning. Vid införande av kundorderstyrning skulle väntetiden 
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bli längre än vad den redan är idag för dessa kunder då man producerar enligt ett körprogram 

som går i cykler.   
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Start vid RM 10. 
Rullar kommer ut 

Set-vis

ID 2
Mätning, 
vägning. 

Stämmer allt?

Giljotin

Rullen kommer in 
till andra rummet.
H = Höglager (ark)

p = Packning (rullar)

Ja eller delvis fel
Hiss till trissning / 

Omrullning

Ramp
Skall rullen 

omrullas eller 
trissas?

Ja

Skall kartongen 
packas?

Gäller endast 
rullpack 

Sune + Rullpack

Ja

Terminal

Arksal

Hämta lämna 1Hämta lämna 2

Höglager

ID 1
Mätning, 
vägning, 

stämmer allt?

Ja eller delvis fel

Ramp 1

Ramp 2

Ramp 3

Ramp 4 (trissning)

Ramp 5 (trissning)

Omrullning
RM 12

Trissning
RM 11

Plastning Pall

ID 3
Stämmer allt?

Ja

Emballage

Teminal

Flödeskarta för Trissning
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18 april 2012

Sida 1

Rubrik

V
ag

ga

V
ag

ga

V
ag

ga

V
ag

ga

V
ag

ga

Am 9 AM 3 Am 8 Am 5

Buffert

Upplösare

Hiss
RH 6

V
agga

Am 2

Arkpack

Rispack

Buffert

Fuktrum

Buffert

Terminal

Buffertslinga

Flödeskarta för Arksal 
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Mätvärden	för	rullpack,	omrullning	och	trissning

Flödesriktning	----------->

Rullpack

Terminal

Rullband Id	2 Rullband Sune Rullband Skyddskartong Plastning Rullband Etikett Rullband

2	min	35	s CT	=	1	min	9	s 11	min CT	=	27	s 57,5	s CT	=	14	s CT	=	33	s 31	s CT	=	15	s 1	min

ST	=	0	 ST	=	3	min MP	=	2	min	40	s MP	=	3	min MP	=	2	min

Omrullning

Andra	våning

Rullband Omrullning Rullband Id	3 Rullband

4105	s CT	=	18	min	28	s 180	s CT	=	21	s 447	s

ST	=	8	min	25	s

Uptime	=	30	%

Trissning

Terminal

Rullband Trissning Rullband Pallas Rullband Etikett Rullband Emballage Rullband

3	min	28	s CT	=	24	min 42	s CT	=	1	min	3	s 5	s CT	=	1	min 1	min	3	s CT	=	2	min	20	s 1	min	10	

MP	=	5	min MP	=	1	min	50	s ST	=	0

Uptime	=	100	%

Trissning	600	m	/	min	100	%

Packning	

Värdeskapande

Icke	värdeskapande

Omrullning	500	m	/	min.	MAX	1500	m	/min	Uptime	=	30	%



 
L 

Bilaga 12 

  

Mätvärden	Arksal

in	till	lager Stora Taktid	150	m/min Mellanlager
Rullband Id	2 Rullband Lager Rullband AM	9 Lager Truck	-	transport Rullband Plastning	1 Rullband Plastning	2 Rullband Värmning Rullband Press Rullband

2	min	35	s CT	=	1	min	9	s 20	min	34	s Dagar: 2	h	19	min	15	s CT	=	52	min 7	min 52	s 2min	40	s CT	=	7	s 40	s CT	=	37	s 12	s CT	=	53	s 12	s 27	s 1	min	40	s

ST	=	0	 ST	=	7	min	30	s 5	pallar MP	=		120	s MP	=	300	s ST	=	0	s ST	=	0	
Up-time	=	42,8	%

Lager Truck	-	transport Rispack Truck	/	Rullband
Tid:	50	s 1	min	30	s CT	=	4	min	55	s 3	min	5	s

Mängd:	10	st MP	=	11	min	25	s

Up-time	=	90%

Rispacken	16	ris	/	min

Packning	MAX	60	pall	/	h.	Idag	40	pall	/	h.	Uptime	=	80%

Värdeskapande

Icke	värdeskapande

Flödesriktning	------------>
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