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Sammanfattning 
Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera 
slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att 
genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en 
typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från 
verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturligt att 
tillämpa Lean-verktygen på processindustrin. 

Rapportens syfte är att undersöka vilka av dessa verktyg som anses vara lämpliga att använda i 
processindustrin och då specifikt inom den svenska pappersindustrin. Det görs genom att studera 
redan befintlig vetenskaplig litteratur inom området Lean i processindustrin, för att sedan 
kategorisera de vanligaste verktygen efter lämplighet för användning inom pappersindustrin. 
Därefter skapas ett ramverk för hur verktygen kan implementeras i pappersindustrin. Teorin 
jämförs sedan med empiri som består av intervjuer genomförda vid två pappersbruk. 

I teoriavsnittet beskrivs de vanligaste Lean-verktygen tillsammans med de skillnader mellan 
verkstadsindustrin och processindustrin som påverkar användningen av verktygen. Dessutom 
presenteras ett klassificeringsschema för vilka verktyg som lämpar sig för applicering på olika 
processindustrier. Generellt anses processindustrin inte ha kommit lika långt som 
verkstadsindustrin vad gäller användningen av Lean. 

Fallstudierna genomfördes vid de två fabrikerna BillerudKorsnäs Frövi och Holmen Strömsbruk 
som tillverkar likartade kartongprodukter. Genom intervjuer med produktionsansvariga och 
operatörer beskrev de tillfrågade hur arbetet med resurseffektivisering såg ut på deras arbetsplats. 
De kommenterade också det framtagna ramverket och kategoriseringen av Lean-verktygenen. 

Empirin styrker till stor utsträckning det framtagna ramverket och kategoriseringen. En av de 
slutsatser som dras är att de generella och konceptuella verktygen som påverkar företagskulturen 
och medarbetarnas inställning är lämpligast. Fallstudierna belyser också att Lean-verktygen 
endast utgör en liten del av ett större helhetskoncept för resurseffektivisering.  Ett exempel på ett 
sådant koncept är World Class Manufacturing som används vid ett av bruken. 



  

Abstract 
Applying Lean tools within the process industry 
Lean Production is a mindset for utilizing resources efficiently, focusing on eliminating wastes 
(non-value adding activities), employee empowerment and continuous improvement. To 
accomplish this there are several Lean tools originating from the auto industry, which is a 
discrete industry. The process industry differs from the discrete through its continuous flow of 
material, which complicates the implementation of Lean tools. 

The purpose of the thesis is to determine which of the Lean tools are suitable for applying in the 
Swedish paper industry. This is done by studying existing scientific research within the field of 
Lean in the process industry. Thereafter the most common tools are categorized biased on how 
suitable they are for using within the paper industry and a framework for how they could be 
applied is composed. The theory is then compared to empirical studies composed of interviews at 
two paper mills. 

The most common Lean tools are described together with the similarities and differences 
between the discrete and process industries that affect the implementation of Lean, as well as a 
classification scheme to guide the implementation of Lean tools in the process industry. In 
general, the implementation of Lean in the process industry is considered to be far behind that of 
the discrete industry. 

Case studies were conducted through interviews with production managers and operators at the 
two paper mills BillerudKorsnäs Frövi and Holmen Strömsbruk producing similar paperboard 
products. During the interviews they talked about what measures for resource efficiency are 
taken at their workplaces. They also discussed the framework and categorization of Lean tools. 

The empirical study confirms the framework and categorization to a large extent. One of the 
conclusions is that the more conceptual and general tools that affect the work culture and 
employee’s commitment are most easily applicable. It also highlights that the Lean tools only 
represent a small part of a more holistic concept dealing with resource efficiency. An example is 
the World Class Manufacturing concept, which one of the companies implemented. 
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NOMENKLATUR 

Ordlista 
Heijunka Japansk term för utjämning. 

Kaizen Japansk term för ständig förbättring. 

Kampanj Samling av produkter som produceras ihop. 

Kanban Japansk term för ett kort eller annat synligt bevis. 

Lean Lean Production, en filosofi om hur man hanterar resurser. 

Poka-Yoke Japanskt ord som ungefär betyder ”felsäkring” eller ”misstagssäkring”. 

Ytvikt Vikten för ett ark papper med ytan en kvadratmeter. 

Förkortningar 
5S Sortera, Strukturera, Systematisk städning, Standardisera och Självdisciplin 

BKOM BillerudKorsnäs Operativa Målstyrning 

JIT Just-In-Time 

SMED Single Minute Exchange of Die 

TPM Total Productive Maintenance 

TQM Total Quality Management 

VSM Value Stream Mapping 

WCM World Class Manufacturing 

WS Work Standardization 
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1  INTRODUKTION 
Kapitlet behandlar bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det genomförda 
kandidatexamensarbetet som undersöker förekomsten av Lean-verktyg inom processindustrin. 

1.1 Bakgrund 
Processindustrin karakteriseras av dess produktion av icke-diskreta produkter. Produkter som 
exempelvis stål, papper och färg. Generellt brukar processindustrin skilja sig från 
verkstadsindustrin med sina högre produktionsvolymer och lägre antal produktvarianter 
(Abdulmalek, et al., 2006). Maskinerna inom processindustrin är ofta större, mer komplexa och 
endast avsedda för en viss produkt. De används ofta dygnet runt och har höga kostnader vid 
stopp. Själva produktionsprocessen består av ett kontinuerligt materialflöde som nästintill alltid 
konverteras till diskreta produkter i processens senare del (Mahapatra & Mohanty, 2007). Det 
finns även likheter mellan de två industrityperna såsom materialhantering, lagerföring och 
distribution. Gemensamma är också frågor som rör kvalité, pålitlighet och punktlighet. 

Pappersindustrin är en typisk processindustri som utgörs av två delprocesser – massatillverkning 
och papperstillverkning. Vid massatillverkning produceras pappersmassa från ved och vid 
papperstillverkning görs pappersmassa till papper. Industrin i sig använder få råvaror, innehar en 
medelhög produktvariation och producerar en hög volym (SkogsSverige, u.d.). 

Förändrade marknadskrav i samband med de senaste årens globalisering är det som kommit att 
bli den gödande faktorn till Lean Production, även kallat Lean. Lean är en typ av 
produktionsstrategi med syfte att outtröttligt sträva efter eliminering av slöseri. De sju 
huvudsakliga slöserifaktorerna är överproduktion (både kvantitetsmässigt och tidsmässigt), 
väntan på att något ska ske, lagra mer än nödvändigt, onödiga rörelser som inte tillför något 
värde, omarbeten som inte ger något direkt kundvärde, bearbeta något mer än vad kundkraven 
begär och onödiga transporter (Petersson, et al., 2009). 

Globaliseringen har vidgat antalet aktörer verkandes på en och samma marknad och medfört en 
kraftigt hårdnande konkurrens som därmed också ökat marknadens generella kundkrav. Detta 
har återspeglats i produktionskedjans alla led och är något som Lean grundats på. Istället för att 
klassa de icke-värdeadderande leden som ett krav för produktionens huvudfunktion, har Lean i 
dessa led förbättrat möjligheten för ökad produktivitet och flexibilitet. Detta har stärkt såväl 
lönsamhet som konkurrenskraft och på så vis skapat konkurrensfördelar (Petersson, et al., 2009). 

Viktigt för Lean Production som framgångskälla är verksamhetens inställning och förståelse för 
Lean som ett långsiktigt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som inte endast anammar 
resurseffektivisering och slöserieliminering, utan också ett ökat engagemang hos medarbetarna 
och för deras gemensamma förbättringsarbete. Även helhetssynen av produktflödet som Lean 
ofta medför är en viktig faktor. Den medför ofta ökad förståelse för verksamhetens kapacitet och 
begränsning i stort (Petersson, et al., 2009). 

Flertalet verktyg har utformats baserat på Lean och dess tre stora huvudmål – lägre kostnader, 
förbättrad kvalitet och snabbare leveranser. De vanligast förekommande Lean-verktygen är 5S, 
VSM, Visual Systems, Work Standardization, SMED, Cellular Manufacturing, Line Balancing, 
JIT/Kanbans, Small-Lot Production, Heijunka, TQM, TPM, Kaizen och Poka-Yoke 
(Abdulmalek, et al., 2006). 
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1.2 Syfte och mål 
Implementeringen av olika Lean-verktyg inom verkstadsindustrin har effektiviserat produktionen 
genom bland annat kvalitetshöjningar och sänkta kostnader, vilket ökat konkurrenskraften. Det 
är därför av intresse att undersöka om dessa verktyg är lämpliga för att skapa en mer 
resurseffektiv processindustri. 

Då Lean inte helt naturligt appliceras på processindustrin och alla verktyg inte nödvändigtvis kan 
användas, är det av intresse att studera vilka av verktygen från verkstadsindustrin som kan bidra 
till att effektivisera processindustrin. Därför undersöks vilka verktyg som är lätta att anamma och 
därefter vilka som med lite modifikation skulle kunna anpassas till processindustrin. Frågorna 
som kommer att diskuteras är följande: 

• Vilka av de vanligaste Lean-verktygen från verkstadsindustrin är lämpliga att försöka 
implementera i processindustrin, och då specifikt vid papperstillverkning? 

• Hur skulle ett ramverk för implementerandet av Lean i pappersindustrin kunna se ut? 
Målet är att kategorisera de vanligaste Lean-verktygen från verkstadsindustrin enligt de tre 
kategorierna: lämplig, kräver viss modifikation och svår att implementera i processindustrin och 
då främst vid papperstillverkning. Utifrån denna kategorisering ska konkreta råd i form av ett 
ramverk med dessa verktyg kunna ges. Detta för att sänka kostnader och öka värdeskapandet vid 
tillverkning av papper. Därutöver ska rapporten ge en grund med rekommendationer för vidare 
studier inom Lean i processindustrin. 

1.3 Avgränsning 
Det finns flera olika industrityper inom processindustrin som alla är av egen karaktär. Trots att 
flertalet likheter återfinns, är många produkter och processer unika och måste behandlas därefter. 
Därför fokuserar rapporten på papperstillverkning som är en viss typ av processindustri. Med 
begreppet papperstillverkning menas processen från färdig pappersmassa till färdigt papper 
innan lagerföring. Detta för att inom ramen för arbetet kunna genomföra en kvalitativ analys som 
resulterar i en konkret rekommendation. Analysen grundar sig i fallstudier genomförda med 
intervjuer på två svenska pappersbruk som båda tillverkar snarlika kartongprodukter. Det finns 
många olika aspekter av hur Lean kan studeras och vilka verktyg som anses tillhöra Lean. De 
verktyg som tas upp som vanligaste Lean-verktygen i arbetet, är de som återfinns i flera olika 
böcker och artiklar och som presenterats ovan. 

1.4 Metod 
Val av datainsamlingsmetod 
Skriftliga källor i form av böcker och vetenskapliga artiklar utgör litteraturstudien som ligger till 
grund för kategoriseringen av lämpliga verktyg och det framtagna ramverket för Lean inom 
papperstillverkning. Därutöver genomförs fallstudier vid två svenska pappersbruk med intervjuer 
baserade på litteraturstudien, kategoriseringen och det framtagna ramverket. Intervjuerna syftar 
till att belysa kunskapen om och användningen av Lean - både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet. Dessa sker som semistrukturerade personliga intervjuer, där frågor i fast ordningsföljd 
ges med inslag av öppna svar och möjlighet till följdfrågor. 

Primärdata som samlats in via intervjun används till att besvara frågeställningen och ge underlag 
för diskussionen. Den har fördelen att datainsamlingen är anpassad till problemställningen och är 
förstahandsinformation direkt från källan. Möjlighet att utveckla och förklara resonemang har 
bidragit till att öka dess tillförlitlighet och användbarhet.  
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Med strukturerade intervjuer anpassade för en viss frågeställning finns en risk för att frågorna 
omedvetet blir ledande. Det är därför av vikt hur laddade olika ord kan tänkas vara och hur 
frågorna förs fram. 

Sekundärdata är information från andrahandskällor som har samlats in vid andra undersökningar. 
Detta kan komma att innebära problem eftersom problemställningarna och förutsättningarna kan 
skilja sig åt. Det innebär en mindre grad av kontroll och används främst som teoretisk 
referensram i form av litteraturstudier. 

 

Val av studieobjekt 
Pappersbruken som valts för fallstudierna tillverkar liknande och jämförbara produkter. 
Intervjuerna sker med personer som har liknande befattningar i de båda företagen. För att få en 
bättre förståelse för hur företagen arbetar med Lean både strategiskt och operativt samt hur de 
involverade upplever arbetet, genomförs intervjuer med både en produktionschef och en operatör 
vid de två pappersbruken. 
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2  PROCESSINDUSTRIN IDAG 
I detta kapitel redovisas det material som presenterats i litteratur baserad på tidigare genomförd 
forskning om Lean i processindustrin. Baserat på litteraturstudien presenteras de Lean-verktyg 
som är lämpliga för papperstillverkning och ett ramverk för hur de skulle kunna appliceras. 

2.1 Teori 
Litteraturstudien innehåller information från vetenskapliga artiklar och böcker. Generellt så tas 
det upp att arbetet med Lean i processindustrin inte kommit lika långt som i verkstadsindustrin. 
Det tas upp skillnader mellan kontinuerlig tillverkning gentemot diskret och hur dessa skillnader 
påverkar införandet av Lean i verksamheten. Vissa metoder går enligt författarna lättare att 
applicera på processindustrin medan andra kräver modifikation eller anses vara olämpliga. Den 
gemensamma åsikten är däremot att målen och principerna för Lean kan användas inom 
processindustrin. Syftet med litteraturstudien är att skapa en grund för empirin som senare 
används för argumentation i analysen. 

 

Skillnader i processindustrin som påverkar införandet av Lean  
Processindustrin karakteriserar den industri som tillverkar material som sedan kan förvaras i t.ex. 
behållare eller på rullar. Exempel på produkter från processindustrin är stål, papper, färg och 
gaser. Alla processindustrier är olika sinsemellan, men generellt brukar de skilja sig från 
verkstadsindustrin genom högre produktionsvolymer och lägre antal produktvarianter. 
Maskinerna som används i processindustrin är ofta större och mer komplexa samtidigt som de 
endast är avsedda för en viss produkttyp (Abdulmalek, et al., 2006). Produktion sker ofta dygnet 
runt med stora kostnader för stopp (King, 2009A). Materialet flödar kontinuerligt genom 
produktionsprocessen, men till slut konverteras materialet nästan alltid till diskreta produkter, så 
som rullar med papper (Mahapatra & Mohanty, 2007). Detta medför att det ofta är längre 
ställtider för exempelvis ett produktbyte då stora delar av systemet kan behöva rengöras eller 
spolas igenom med det nya materialet. Det finns även aspekter som är lika för både den diskreta 
industrin och processindustrin, så som att materialhantering, lagerföring och distribution behövs. 
Även gemensamma mål som kvalité, pålitlighet och punktlighet (tidsmässigt) är av stor 
betydelse oavsett industrityp (Abdulmalek, et al., 2006). Skillnaderna och likheterna illustreras i 
Figur 1. 

 
Figur 1 - Skillnader och likheter mellan industrityperna (Abdulmalek, et al., 2006). 
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Kontinuerlig tillverkning beskrivs som mer kapitalintensiv gentemot den diskreta tillverkningen, 
vilken är mer personalintensiv. Produktionen i processindustrin är därför mer begränsad av 
utrustningen än personalen. Detta försvårar Lean-arbetet då det till stor del inriktar sig på att 
eliminera slöseri av arbetskraft med fokus på att höja arbetskraftens produktivitet (King, 2009A). 
Peter King poängterar att detta bland annat tydliggörs vid en värdeflödesanalys, där en viktig 
parameter t.ex. är antalet operatörer per operation. Genom en omfördelning av personal kan 
flaskhalsar på så sätt elimineras. Vid varierande efterfrågan i verkstadsindustrin kan 
produktionen balanseras genom en anpassad personalstyrka vilket inte kan göras i 
processindustrin.  
Maskinerna i processindustrin tenderar att vara stora och svårförflyttade med avseende på storlek 
och vikt, men även dess komplexa konstruktion med tillhörande utrustning så som rörledningar. 
Det försvårar användningen av Lean-verktyg som riktar sig mot att omstrukturera fabrikslayouter 
för bättre flöde (King, 2009A) & (Abdulmalek, et al., 2006). Trots detta anser King att Cellular 
Manufacturing är en av de viktigaste Lean-verktygen i processindustrin. Han och andra författare 
poängterar svårigheterna och omfattningen av att stoppa och starta om processerna, vilket ofta är 
tidskrävande och kostsamt i form av bl.a. sanering och förberedelser (King, 2009A) & 
(Abdulmalek, et al., 2006). Vid omställningar till en ny produkt inom de två industrierna är ofta 
tid och arbetskraft det som slösas. I processindustrin är omställningarna mer komplexa vilket 
leder till att slöseri av material och rengöringsvätskor tillkommer. Maskinerna som används i 
processindustrin behöver t.ex. ofta uppnå ett visst tryck eller temperatur, vilket gör att 
omställningen tar längre tid. Detta leder i sin tur till att processindustrin tenderar att köra stora 
kampanjer innan de byter (King, 2009A). 

I verkstadsindustrin uppkommer mellanlager och buffertar mellan operationer på grund av dåligt 
flöde eller planering. Dessa hamnar i lådor eller på hyllor i produktionen där de är 
lättöverskådliga. Inom processindustrin lagras ofta stora mängder material i tankar eller silos där 
det blir svårare att få en översikt över hur mycket som döljer sig i bundet kapital. Dessutom 
trycker det kontinuerliga flödet vidare materialet som till stor del hamnar i ett färdigvarulager  
(King, 2009A). Någon gång under processindustrins process blir produkterna ofta diskreta, t.ex. 
rullar av stål eller papper. Efter denna punkt kan Lean-verktyg för diskret tillverkning appliceras 
så som i verkstadsindustrin ( Neha, et al., 2013). 

 

Lean: mål och principer 
Lean har skapat nya möjligheter för att upptäcka och eliminera slöseri som inte tillför värde till 
produkterna. Metoderna ökar produktionens flexibilitet och produktivitet, vilket medfört såväl 
högre lönsamhet som stärkt konkurrenskraft (Petersson, et al., 2009). 

De övergripande målen utgörs av lägre kostnader, högre kvalitét och snabbare leveranser. Till 
hjälp för att nå dessa mål finns ett antal grundläggande principer, vilka innefattas av högt 
engagemang hos anställda, att använda mindre för att skapa mer samt eliminering av icke-
värdeadderande aktiviteter (Abdulmalek, et al., 2006). De övergripande målen och huvudsakliga 
principerna tillsammans med de vanligaste verktygen förknippade med Lean visas i Figur 2.  

Högt engagemang hos de anställda är viktigt för Lean som långsiktigt förhållningssätt. Rymond 
Floyd anser att alla industrier kan dra nytta av Lean, men att effekterna av att införa Lean 
varierar beroende på verksamhetens utformning. För vissa industrier blir effekterna stora och ger 
snabba resultat, medan för andra tar det längre tid och effekterna blir mindre. Det finns fall där 
företag implementerat Lean utan en handlingsplan och då presterat sämre (Floyd, 2010). Han 
menar att Lean är ett bra verktyg för förbättring, men att det måste införas på rätt sätt och med 
stöd från medarbetarna. Engagerade medarbetare som uppmuntrar till förändring istället för att 
motarbeta den, är en förutsättning för att lyckas bra med Lean då en hel del förändringsarbete 
förutsätts. En förbättrad process medför en förbättrad produkt (Petersson, et al., 2009). 
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Figur 2 - Övergripande mål, principer och verktyg för Lean (Abdulmalek, et al., 2006). 

 

Lean-verktyg 
Olika Lean-verktyg har utformats för att skapa en mer resurseffektiv produktion grundad på de 
tre stora huvudmålen, vilka ses i Figur 2. Det vanligast förekommande Lean-verktyget är 5S som 
anammar en strukturerad och funktionell arbetsmiljö. Verktyget används ofta vid ett första skede 
av implementeringen av Lean då den enkelt skapar förståelse och medför ett tydligt och direkt 
resultat. 5S utgörs av fem beståndsdelar – sortera, strukturera, systematisk städning, 
standardisera och självdisciplin, vilka också gett namn till metoden. En strukturerad arbetsplats 
bidrar till att avvikelser enklare identifieras och det är dessa som utgör grunden för ett 
förbättringsarbete. En annan metod är WS, som genom standardisering skapar en gemensam 
referenspunkt att utgå ifrån för att lättare identifiera avvikelser ( Neha, et al., 2013). 

Kaizen är ett verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till att hela tiden finna 
avvikelser i processer och det dagliga arbetet för att därefter åtgärda dem. Ett sätt att hitta den 
verkliga orsaken till en avvikelse är att ställa frågan varför fem gånger och därmed finna 
rotorsaken till problemet (Petersson, et al., 2009). 

Ett annat Lean-verktyg är TQM, vilken innefattar två principer: inbyggd kvalitet och att stoppa 
vid fel. Detta verktyg behandlar hur risken för att något ska gå fel minimeras och på så sätt såväl 
höja som utjämna produktens kvalité. Verktyg som syftar till att verka för TQM är bland andra 
Visual Systems och Poka-Yoke. Visual Systems karaktäriseras av sitt system med skyltar, 
informationstavlor, färgkodning mm, där faktorer som produktflöde, driftnormer och problem är 
direkt identifierbara för operatörerna. Poka-Yoke utgör en stor del av den inbyggda kvaliteten då 
den tillämpas genom att utforma material/utrustning för att försvåra risken att begå misstag  
( Neha, et al., 2013). 
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SMED verkar för att minska ställtiden för en operation. Det vill säga den tid det tar att ställa om 
produktionsutrustningen från en produkt till en annan (King, 2009B). TPM innefattar 
planeringen för kontinuerligt underhåll av utrustningen för att undvika kostsamma och 
oplanerade stopp. På så sätt minskas också den tid, i form av stopp, då inget värde tillförs 
produkterna. Till den icke-värdeadderande tiden räknas även tiden det tar att förflytta 
komponenterna mellan olika processer/stationer. För att reducera denna kan Cellular 
Manufacturing användas, som går ut på att förändra den fysiska layouten hos en process för att 
uppnå ett bättre flöde (Mahapatra & Mohanty, 2007). 

Heijunka är ett verktyg för att utjämna arbetsbelastningen och flödet i produktionen. 
Tillsammans med Heijunka tillämpas bland annat JIT och Line Balancing. Metoden JIT består 
av tre delar: taktat flöde, kontinuitet och dragande system. Taktat flöde innebär att en takt, 
kundstyrd produktionsvolym per tidsenhet, genomsyrar hela produktionssystemet och 
synkroniserar alla operationer. Ett dragande system är då en senare operation signalerar ett behov 
av produktion istället för att produkter trycks fram i processen. För att kunna producera i en takt 
används Line Balancing, vilket innebär en utjämning av arbetsbelastningen vid varje operation. 
Small-Lot Production innebär tillverkning i mindre partistorlekar vilket medför ett jämnare 
flöde och en flexiblare produktion. För att underlätta utjämningen och få en överblick av 
processen används VSM. En metod där värdeflödet i produktionen kartläggs och skapar förslag 
till utformning av ett bättre framtida värdeflöde. Kartläggningen av värdeflödet studerar bland 
annat mängden personal, den tid som tillför värde och den tid som inte tillför något värde till 
produkten (Petersson, et al., 2009). 

 

Lean-verktyg i processindustrin 
En processindustri består sällan endast av ett kontinuerligt flöde, utan oftast övergår flödet till 
diskreta produkter vid en viss punkt. Vid implementering av Lean i processindustrin är det av 
stor vikt att identifiera i vilket skede av produktionen som övergången sker (Abdulmalek, et al., 
2006). De delar av produktionen som utgörs av diskreta produkter utgår från samma 
förhållanden som verkstadsindustrin och där kan Lean-verktygen appliceras på samma sätt som i 
verkstadsindustrin. Produktionen som sker i den kontinuerliga processen kräver däremot en 
större anpassning av Lean-verktygen och vissa verktyg är inte ens rekommenderade att använda 
(Abdulmalek, et al., 2006). 

Tabell 1 – Klassificeringsschema av Lean-verktyg i processindustrin (Abdulmalek, et al., 2006). 

Lean-verktyg Applicerbarhet Kommentar 
Cellular 
Manufacturing Väldigt svår Att förändra layout är generellt väldigt svårt 

SMED Delvis applicerbar Omvandla intern ställtid till extern ställtid 

5S Universellt applicerbar Principer lättapplicerade vid olika processteg 

VSM Universellt applicerbar Kartlägg och takta upp värdeflödet för hela 
Supply Chain 

Just-In-Time Delvis applicerbar Efter att processen övergått till diskretindustri 
– använd pull-system 

Heijunka Delvis applicerbar 
Använd behovet av slutprodukter för att 
utveckla utjämnade scheman. Bäst genomfört 
efter att reduktion av ställtider gjorts 

TPM Delvis applicerbar Utveckla cykliska underhållsscheman 
Visual Systems Universellt applicerbar Lättapplicerad vid många steg i produktionen 
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I litteraturen klassificeras Lean-verktygen med avseende på hur lämpliga de är att applicera inom 
processindustrin, vilket ses i Tabell 1. Klassificeringen är generell för processindustrier, men då 
alla processindustrier har olika förutsättningar måste hänsyn till den aktuella industrin och dess 
förutsättningar tas. 

2.2 Lämpliga verktyg för papperstillverkning 
Verktygen som tagits upp i litteraturstudien har kategoriserats enligt: lämplig, kräver viss 
modifikation och inte lämplig för applicering vid papperstillverkning, vilket kan ses i Tabell 2. 
Slutligen presenteras ett ramverk för hur Lean-verktygen kan implementeras, se  
Figur 4. 

Tabell 2- Kategorisering av möjligheten att implementera verktyget vid papperstillverkning. 

Lämplig Kräver viss modifikation Svår 

5S 

Kaizen 

TPM 

TQM 

Visual Systems 

VSM 

WS 

Heijunka 

SMED 

JIT 

Poka-Yoke 

 

Cellular Manufacturing 

Line Balancing 

Small-Lot Production 

Lämpliga verktyg 
5S – Att hålla arbetsplatser städade och strukturerade anses viktigt oavsett verksamhet och bör 
inte vara svårare att utöva på en processindustri. Då papperstillverkningen typiskt sett körs i flera 
skift som avlöser varandra, är det viktigt att efter avslutat skift lämna verktyg och arbetsstationer 
enligt en överenskommen standard. Detta så att nästa skift kan börja arbeta effektivt direkt. Det 
är därför viktigt att alla medarbetare som jobbar vid en viss station eller arbetsplats gemensamt 
kommer fram till denna standard. Det är även viktigt att kontinuerligt behålla ordningen, så att 
den inte förfaller med tiden utan istället uppdateras vid behov. Lämpligt kan vara att ha möten 
någon gång per år med alla som berörs av arbetsstationen för att diskutera förbättringar. 

Kaizen – Att skapa en kultur av ständigt förbättringsarbete bör vara minst lika viktigt för 
processindustrin. Det viktiga är att skapa en medvetenhet hos medarbetarna om produkten och 
kunderna samt att motivera till att reflektera över avvikelser och vad som kan förbättras. Ett 
exempel kan vara att använda 5-Varför för att verkligen förstå och hitta rotorsaken för uppstådda 
problem.  

TPM – Arbete med förebyggande underhåll är viktigt för processindustrin för att undvika 
onödiga och kostsamma stopp. Underhållsplanering för maskiner bör inte skilja sig markant från 
verkstadsindustrin. 

TQM – Att hålla en hög kundnöjdhet genom hög kvalité tillhör medarbetarnas engagemang och 
en del av företagskulturen. Det är viktigare än någonsin idag att alla medarbetare tar ansvar för 
produkternas kvalité och detta skiljer sig inte från verkstadsindustrin i hur det appliceras på 
processen. 

Visual Systems – Då många processer är integrerade i processindustrin kan visuella system inte 
användas i samma utsträckning som inom verkstadsindustrin. Däremot kan exempelvis tavlor 
fortfarande användas för att visa den totala dagliga produktionen. 
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VSM – En värdeflödesanalys ger en översiktsbild över produktionssystemet och bidrar ofta med 
mycket information. Både kartläggningen över det nuvarande och framtida tillståndet kan tas 
fram utan större modifikationer. Takten kan t.ex. mätas i producerade ton eller antal rullar.  

WS – Standardisering av arbetsuppgifter är en förutsättning för arbetet med ständig förbättring. 
Först då kan avvikelser som tidigare varit dolda upptäckas. Införandet bör inte vara svårare än i 
verkstadsindustrin. 

Kräver viss modifikation 
Heijunka – Att jämna ut produktionen så att produkter/varianter med stort arbetsinnehåll sprids 
ut kan vara svårt med tanke på processindustrins strategi av att producera produkter i kampanjer. 
Istället kan det appliceras i ett större perspektiv t.ex. genom att anpassa maskiner så att populära 
produkter kan tillverkas vid fler maskiner och därmed kan en jämnare produktionsnivå uppnås. 
SMED – Långa omställningstider leder ofta till alltför stora partier och lager (King, 2009B), 
vilket är en av de största slöserierna som Lean ämnar minimera. I det långa loppet leder detta till 
andra typer av slöseri så som onödig transport och rörelse. Vid eventuella fel eller problem med 
produkten kan då även en större mängd ha producerats innan felet upptäcks. 

I papperstillverkningsprocessen sker inte omställningen så som vid tillverkningen av diskreta 
produkter där verktyg och fixturer byts. Istället utgörs ställtiden av den tid det tar att justera den 
kemiska sammansättningen och kvaliteten som önskas produceras respektive uppnås (King, 
2009B). Detta illustreras i Figur 3. 

 

 
Figur 3 - Omställning vid kontinuerlig tillverkning. 

Konventionella SMED-metoder från verkstadsindustrin kan direkt appliceras på de mekaniska 
delarna av omställningen genom att t.ex. underlätta förfarandet vid byte eller omplacering av 
komponenter. Utöver de mekaniska omställningarna måste arbetet med SMED vid 
papperstillverkning behandla aspekter som att uppnå rätt sammansättning av massa och kvalité 
på produkten. Dessa kräver ofta mer teknikrelaterade lösningar så som adaptiva kontrollsystem 
som snabbar på och anpassar sig till bytet av en ny massa (King, 2009B).  

Ytterligare en fördel med SMED är att det kan användas för att korta ner tiden det tar att byta 
förslitningsdelar som måste bytas med jämna mellanrum. 

JIT – Det kontinuerliga flödet i processindustrin gör att produkter oftast trycks igenom hela 
processen och på så sätt byggs inga mellanlager som måste kontrolleras, utan istället hamnar allt 
i färdigvarulager. Papperstillverkning är oftast kundorderstyrd. JIT kan här fokuseras till 
materialtransporter och lagerhållning. 

Poka-Yoke – Att felsäkra med färgkodning och geometri så att verktyg och komponenter endast 
ska kunna placeras och monteras på ett sätt kan leda till större förluster än vinster. Det är även 
svårt att dra en gräns för vad som kan förväntas av företagets medarbetare, men blir någonting 
felmonterat ofta eller att det skulle ge en tidsbesparing kan det vara värt att försöka använda. 
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Mindre lämpliga verktyg 
Cellular Manufacturing – En omorganisering av maskinerna för tillverkning i små 
enheter/celler av en viss produkt är inte lämplig vid tillverkning av papper. Maskinerna är stora 
och samma maskin används till flertalet produktvarianter. Det anses däremot lämpligt att planera 
maskinernas layout enligt detta verktyg vid en eventuell omorganisering av fabrikslayouten. 

Line Balancing – Det kan vara svårt att flytta operationer från en del av processen till en annan 
då de oftast sker i ett kontinuerligt flöde. 

Small-Lot Production – Tillverkning i små partier eller serier är ofta inte lämpligt i 
processindustrin. Det kan istället vara vanligt att en produkt inte tillverkas innan en viss 
orderstorlek uppnåtts främst av ekonomiska och flexibla skäl. 

Framtaget ramverk 
Baserat på litteraturstudien och de verktyg som ansetts lämpliga för papperstillverkning har 
ramverket i Figur 4 tagits fram för att överföra lämpliga Lean-verktyg från verkstadsindustrin till 
papperstillverkning. Först och främst bör de två koncepten kontinuerlig förbättring och TQM 
genomsyra verksamheten och utgöra en grundstomme i företagskulturen. Alla medarbetare på 
alla nivåer bör uppmuntras att hela tiden sträva efter förbättring. Vad avviker från företagets 
vision och hur kan avvikelsen åtgärdas, är frågor som hela tiden ska ligga i bakhuvudet hos alla 
medarbetare. Likaså viljan att sträva efter hög kvalité för att nå hög kundnöjdhet. Alla 
medarbetare bör ha en förståelse för kundens behov och hur företaget kan bidra till att lösa 
kundens behov på bästa möjliga sätt. 

 
Figur 4 - Ramverk för implementering av Lean vid papperstillverkning. 
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För att möjliggöra kontinuerlig förbättring och hög kvalité ska i ett första steg arbetsuppgifter 
standardiseras samt arbetsstationer rensas och struktureras upp. Dessa förändringar är lätta att 
implementera på alla nivåer i företaget och ger snabba resultat, vilket hjälper medarbetare att 
uppmärksamma förändringen som arbetet medför. Detta kan vara en förutsättning för att få med 
sig alla medarbetare i förändringsprojektet. Det är av stor vikt att behålla den skapade 
systematiseringen och ordningen så att avvikelser lättare identifieras och förbättras. Om det 
dyker upp oklarheter eller osäkerhetsmoment vid standardiseringen av arbetet, kan Poka-Yoke 
användas för att med bland annat färg och geometriutformning göra det enklare att genomföra 
operationen på samma sätt varje gång. 
Efter att de verktyg som ger snabbast resultat har implementerats och samtliga medarbetare 
involverats i förbättringsarbetet, är nästa steg att gå igenom processen och ta fram en plan för 
TPM. Då stopp är mycket kostsamma inom processindustrin bör dess antal och längd minimeras 
med planerat och förebyggande underhåll på maskiner (King, 2009A). Det ska vara tydligt när 
och vilken typ av underhåll ska ske så att produktionen kan planeras därefter. Kontroll över 
stopp i processen leder till kontroll över processen som i sin tur exponerar nya avvikelser som 
kan åtgärdas. 

I ett tredje steg kartläggs värdeflödet i processen med hjälp av VSM. Det aktuella tillståndet ritas 
upp och analyseras. Om möjligt kan en utjämning av arbetet ske vid flaskhalsar för att öka 
andelen värdeskapande tid. Därefter kan ett produkthjul skapas, där alla variationer av produkter 
vid en maskin läggs efter varandra i hjulet i den ordning där minsta möjliga omställning krävs 
mellan bytena (King, 2009A). Lämpligt kan vara att placera papperstyperna efter varandra från 
lägsta till högsta densitet på slutprodukten. Sedan används SMED-metoder för att reducera 
omställningstiden varje gång hjulet roterar och en ny produkt ska tillverkas. Vid arbete med att 
utveckla t.ex. SMED är det viktigt att involvera alla kunniga på området för att skapa rätt 
förutsättningar (King, 2009B). För att kontrollera hur mycket som ska tillverkas av varje 
produktvariant används JIT. En Kanban-nivå bestäms för varje produkt baserat på antalet order 
för produkten och cykeltiden för produkthjulet. Utifrån Kanban-nivån för den aktuella produkten 
påbörjas produktionen eller så snurrar hjulet vidare till nästa produkt om inget behov finns. 
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3  FALLSTUDIER 
Utifrån litteraturstudien och det framtagna ramverket har ett intervjuunderlag skapats som 
använts vid intervjuer på de två pappersbruken Holmen Strömsbruk och BillerudKorsnäs Frövi. 
Vid Frövi arbetar de intervjuade personerna med processen från färdig massa till baskartong 
medan de vid Strömsbruk arbetar med processen att belägga baskartongen till färdig slutprodukt. 
Vid båda bruken intervjuades den produktionsansvarige och en operatör. De intervjuade 
personerna fick själva beskriva hur resurseffektiv produktion behandlas i deras arbete och 
kommentera det framtagna ramverket. Resultatet av intervjuerna kan sammanfattat ses i Tabell 3 
och presenteras mer utförligt efter tabellen. 

Tabell 3 – Kortfattat resultatet av intervjuerna. 

Holmen Gemensamt BillerudKorsnäs 

Möjlighet att göra ändringar i 
det planerade arbetet 

Utbildning på flera 
maskintyper/arbetsuppgifter 

Tidvis mycket produkter i 
mellanlager/på arbetsytan 

Förbättringsarbete sker och 
är en del av företagskulturen 

Viktigt med ordning och reda 

Alla ansvarar för kvalitén 

Standarder för överlämning 

Möten med alla skiftlag 

Möjlighet att påverka 

Produktion i cykler 

Aktivt arbete med BKOM 

”Lätt att göra rätt” 

3.1 Produktionsansvariga 
Intervjuer har gjorts med Christer Söderberg, produktionschef för Holmens förädlingsenhet i 
Strömsbruk och Stefan Ericsson, produktionschef för BillerudKorsnäs Frövi. Tillsammans med 
Stefan intervjuades också en BKOM-koordinator. BKOM är ett koncept som utgår från WCM 
och som BillerudKorsnäs intensivt arbetar med för att utveckla och förbättra sin verksamhet. 

Likväl Holmen som BillerudKorsnäs anser att det är viktigt med ordning och reda, även om det 
inte skapar lika tydliga resultat som i en verkstadsindustri. De båda menar att det är viktigt med 
en väl förankrad förändringskultur inom företaget vilket ses i Tabell 3. På Holmen arbetas det 
mycket med att förbättra kompetensen hos de enskilda operatörerna. Standardisering samt 
ordning och reda underlättar för operatörerna och deras arbete med att upptäcka avvikelser. De 
arbetar bland annat med ett forum där frågor kring hur arbetsmiljö och liknande ska se ut. 
BillerudKorsnäs anser att ordning och reda är något de redan har och att 5S bara utgör en del av 
den strategi de har. De arbetar med tydliga mätetal som ska klargöra vilken effekt 
förbättringsarbetet har och fortsätta att öka intresset för BKOM, se Tabell 3.  

I BKOM ingår även att ta fram tydliga standarder för hur olika aktiviteter ska genomföras. 
Viktigt med dessa standarder är att det ska vara lätt att göra rätt. Finns tydliga instruktioner för 
hur uppgifter ska genomföras så kan det inte bli fel. I lätt att göra rätt ingår verktyget Poka-Yoke, 
vilket värdesatts högt på BillerudKorsnäs och Holmen. Speciellt vid arbetet med reduktion av 
ställtider, då omställningarna skall vara så felfria som möjligt. Just för att det vid 
omställningarna lätt kan gå fel. 
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Gemensamt för de båda fabrikerna är att de vill undvika oplanerade stopp som i många fall blir 
kostsamma och i värsta fall långvariga. För att förebygga detta arbetar de båda med 
förebyggande underhåll och anser sig ha kommit betydligt längre än verkstadsindustrin med 
detta, just för att det är så kostsamt. BillerudKorsnäs har antalet oplanerade stopp som ett stående 
nyckeltal i sin operativa styrning där de aktivt arbetar med att reducera dessa. Högst antal akuta 
stopp har de i den del av sin produktion som påminner mest om verkstadsindustrin. Minst antal 
har de i kokeriet, där det är hög prioritet på att processen ska hållas igång.   

Såväl Strömsbruk som Frövi antyder att VSM inte är något de arbetar med i det dagliga arbetet. 
Däremot påpekar de vikten av en bra fabrikslayout på en pappersfabrik, trots att denna i regel 
sätts vid fabrikens byggnation. På Frövi menar de att den form av värdeflödesanalys som de 
genomför är en massflödesanalys.  Som i sin tur ligger till grund för deras produktcykel, vilken 
är samma sak som det tidigare presenterade produkthjulet. Strömsbruk använder sig också av ett 
produkthjul där produkterna körs efter produktgrupp just för att de då kan minska 
omställningstiderna fördelade på fler antal order. Varken Strömsbruk eller Frövi tillämpar 
verktyget Just-In-Time inom studiens avgränsningar. Detta anses vara mer relevant vid 
anskaffning av råvara och vid leveranser. Stefan Ericsson poängterar att leveranssäkerheten 
generellt inom branschen är 50-60 %, så där ser Frövi en stor framtida förbättringspotential. 

Strömsbruk genomförde en omorganisering för två år sedan och har sedan dess satsat på att öka 
kompetensen hos sina operatörer för att öka deras flexibilitet. Frövi arbetar vidare med sitt 
BKOM-koncept och försöker integrera det som en naturlig och självklar del i sin företagskultur, 
se Tabell 3. 

I framtiden tror de på Frövi att WCM kommer att ha slagit igenom starkare inom branschen, med 
sin helhetsbild, långsiktiga tankesätt och breda omfattning. Strömsbruk anser att Poka-Yoke är 
något de vill arbeta vidare med i framtiden för att ytterligare minska riskerna att göra fel och 
därmed höja säkerheten och underlätta för operatörerna. 

3.2 Operatörer 
Intervjuer genomfördes med en operatör vid Holmen Strömsbruk. Operatören arbetar vid en 
beläggningsmaskin och benämns hädanefter Operatör 1. Vid beläggningsmaskinen sker 
kontinuerlig beläggning av t.ex. metall eller plast. Dessutom genomfördes en intervju ute på 
BillerudKorsnäs Frövi med en operatör som hädanefter benämns Operatör 2. Operatör 2 arbetade 
vid kartongmaskinen, där massa omvandlas till baskartong.  

Båda operatörer var överens om att försök till förbättring märks i deras arbete och att de till viss 
del har möjlighet att påverka, vilket ses i Tabell 3. Likaså att rutiner finns för hur information 
förs vidare mellan skiftlag. Operatör 1 påpekar att de som går på ett skift även ansvarar för att 
fråga om något avviker. Bland annat ordnas möten för samtliga skiftlag på båda bruken, där de 
har möjlighet att påverka gemensamma beslut. Vid operatör 2:s arbetsplats finns en skriftlig 
standard med tillhörande checklista för vad som ska göras och hur arbetsplatsen ska se ut vid ett 
skiftbyte. Operatör 1 medgav att allt inte alltid är på sin plats vid skiftbytena, men att det i så fall 
rör sig om mindre detaljer som inte påverkar det dagliga arbetet markant. Däremot finns det en 
standard för hur t.ex. valsar förvaras. De förvaras i närheten av maskinerna på en anvisad yta och 
är tydligt uppmärkta för respektive ändamål. 

Båda operatörer anser att hög kvalité är viktigt, vilket alla operatörer tänker på och ansvarar för, 
se Tabell 3. Skulle en operatör känna sig tveksam finns det en person de kan kontakta som i sin 
tur kan ta beslut. Gällande underhåll så finns schemalagda serviceintervall som sköts av en 
tekniker. Operatörerna har i sin tur möjlighet att göra en felanmälan med åtgärdspunkter och är 
de inte akuta görs de vid nästa servicetillfälle. Ett nytt system har implementerats på operatör 1:s 
arbetsplats, vilket är enkelt att använda för t.ex. felanmälan. En tekniker bestämmer sedan en 
lämplig åtgärd för att undvika akuta stopp. 
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På båda pappersbruken är underhållet flexibelt. Om exempelvis underhåll planerats för en 
maskin som fortfarande körs och en annan maskin inte används eller har lägre beläggningsgrad 
så kan underhåll göras på denna istället. 

Vid båda arbetsplatser har operatören möjlighet att påverka det dagliga arbetet för att 
effektivisera produktionen. Operatör 1 kan plocka delar av en order från en senare planerad 
körning om den t.ex. har samma bredd för att minimera behovet av att stanna och tvätta 
maskinerna. Vid tveksamheter kan operatörer alltid kontakta produktionsplaneringen för att 
diskutera en ändring av det planerade arbetet.  Operatör 2 deltar istället i ett team inom ramen för 
BKOM som studerar hur ett hinder i det dagliga arbetet kan elimineras. 
För att minimera omställningstider sker produktionen vid båda arbetsplatserna i cykler anpassade 
så att omställningen mellan varje produkt blir så kortvarig som möjligt. Vid 
beläggningsmaskinen förklarade operatör 1 att maskinen står stilla och att beläggningsmaterial 
körs igenom maskinen och samlas upp i baljor till dess att rätt kvalité uppnås, vilket görs för att 
inte slösa på kartong. När maskinen körs igång behövs endast en kort sträcka innan produktionen 
är av godkänd kvalité. 

Ibland kommer direktiv till operatör 1 att köra beläggningsmaskinerna i full fart och då hinner 
inte ark- och rullningsmaskinerna med. Vilket leder till att mycket produkter i arbete skapas 
mellan dessa maskiner. Vid vissa tillfällen kan det bli väldigt mycket och svårt att veta vart allt 
ska förvaras. Tanken är att när beläggningsmaskinen är klar ska personalen därifrån hjälpa till 
vid arkmaskinerna. Detta hjälper endast till viss del då flödet främst begränsas av maskinernas 
kapacitet. 

På operatör 1:s arbetsplats sker kompetensutveckling i form av utbildning på flera maskintyper. 
Om en operatör inte har något arbete vid sin maskin ska denne kunna hjälpa till vid en annan 
maskin. Produktionen blir flexiblare med bredare kunskap hos operatörerna. Operatören påpekar 
dock att det vid sådana lösningar går specialistkunskap förlorad. Kunskaper om hur t.ex. vissa 
maskiner ska bete sig och låta. Operatör 2 anser att kompetensutveckling sker genom deltagande 
i team inom BKOM, där de får möjlighet att studera problem och finna hållbara lösningar. 
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4  ANALYS OCH SLUTSATS 
I detta kapitel analyseras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 
Slutsatsen baseras på resultatanalysen och syftar till att svara på de frågor som formulerats i 
introduktionskapitlet. 

4.1 Analys 
De produktionsansvariga var bekanta med terminologin och de flesta av Lean-verktygen. 
Dessutom arbetade de delvis likartat och delvis annorlunda med flertalet av verktygen. 
BillerudKorsnäs arbetar med konceptet BKOM, vilket bygger på WCM där vissa Lean-verktyg 
ingår. Båda produktionsansvariga var överens om att 5S och WS var bra verktyg att använda 
samt att avvikelser upptäcks genom standardisering. Även underhållsplanering ansågs viktigt då 
antalet respektive längden för oplanerade stopp lättare kan minimeras. Ingen av de två 
produktionsansvariga ansåg att VSM var till stor nytta i deras verksamhet. Däremot var 
produkthjulet en viktig del, se Tabell 3. På grund av att en hel cykel genomfördes på ett par 
dagar och att de arbetade med reduktion av ställtider så kunde de arbeta med att korta ned 
ledtider och minimera lagerbehov. Produktionsansvarige vid BillerudKorsnäs tog upp vikten av 
ett uppföljningssystem och möjligheten att återföra kunskap och erfarenhet till organisationen. 

Operatörerna gav i stora drag samma bild som de produktionsansvariga vilket sammanfattas i 
Tabell 3. De gick generellt sett oftare in på specifika fall relaterade till sin egen verksamhet. En 
av operatörerna belyste också att kapacitetsbegränsningarna till största del återfinns i 
maskinerna. Gemensamt för de intervjuade var att de ansåg att kvalité är viktigt och att alla 
medarbetare ansvarar för den. Med ödmjukhet påpekade de också att även om det arbetas med 
dessa frågor, finns brister i standardisering och att allt faktiskt inte alltid är på sin plats. 

Intervjuerna genomfördes vid två pappersbruk som tillverkar likartade produkter. De tillfrågade 
arbetade inom det avgränsade området från färdig massa fram till lagerföring av kartong. På 
BillerudKorsnäs var arbetsområdet från massa till baskartong. På Holmen var det beläggning av 
kartongen. De båda bruken är karakteristiska processindustrier. Alla de intervjuade hade god 
insyn i hela tillverkningsprocessen och många av dem har jobbat inom flertalet olika delar av 
företaget. Därför anses de representativa för det avgränsade området även om de för tillfället 
arbetade vid olika delar av processen. Däremot genomfördes intervjuer endast vid två företag 
med totalt fem personer. Så även om de kan representera sina företag, så går det inte att 
generalisera resultaten eller dra några slutsatser om pappersindustrin utanför Sverige eller 
processindustrin i sin helhet. Som tidigare också konstaterats täcker processindustrin flera olika 
typer av verksamheter, så för att dra några slutsatser om den måste fler branscher undersökas. 

Vid de två första intervjuerna presenterades det framtagna ramverket och kategoriseringen av 
Lean-verktyg innan de tillfrågade berättade om sin verksamhet vilket till viss del kan ha påverkat 
svaren. 

4.2 Slutsats 
De genomförda intervjuerna stödjer teorin om att 5S, WS och Poka-Yoke är viktiga och 
användbara verktyg inom processindustrin. Detsamma gäller för TPM då stopp i produktionen är 
kostsamma. Båda företagen producerar enligt ett produkthjul till vilket SMED används för att 
reducera omställningstider och därmed öka flexibiliteten. Användandet av JIT mot slutkunden 
skilde sig mellan de två företagen och beror på hur affärsverksamheten ser ut. Däremot gick det 
att använda utanför studiens avgränsade område, t.ex. vid plantering av träd och produktion av 
pappersmassa.  
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Även viss form av Heijunka används i den mån det är möjligt, främst genom planering. VSM 
användes inte i stor utsträckning, men ansågs ändå kunna identifiera vissa flaskhalsar. De övriga 
Lean-verktygen ansågs inte lämpliga att använda vid papperstillverkning. 

Det framtagna ramverket ansågs rimligt som för vilka Lean-verktyg som är lämpliga att 
implementera i pappersindustrin, men bör kompletteras med kontinuerlig uppföljning. Lean-
verktygen är endast en del i arbetet med en effektivare produktion och de bör användas i ett 
bredare koncept så som WCM.   
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5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer för en mer detaljerad studie eller framtida undersökningar 
inom ett snarlikt område. 

5.1 Rekommendationer 
En mer detaljerad studie kan åstadkommas genom att utöka omfattningen av material för likväl 
litteraturstudie som fallstudier. Fler vetenskapliga källor beståendes av både böcker och artiklar 
skulle bidra till ett mer skräddarsytt ramverk. Likaså skulle skriftliga källor som behandlar 
pappersindustrin specifikt göra studien mera noggrann. 

Ökat antal intervjuer och deras tidsomfattning skulle säkerställa studiens relevans ytterligare. 
Fler intervjuer skulle leda till en bredare uppfattning av branschen. Längre intervjuer skulle leda 
till möjlighet för fler följdfrågor och diskussion kring varje delfråga. 

5.2 Framtida arbete 
För framtida undersökningar som berör användningen av Lean-verktyg inom processindustrin 
kan flera olika branscher jämföras sinsemellan. Dessutom kan olika geografisk spridning och 
vilka marknader företagen producerar mot studeras. Detta gäller även vid fokus endast på 
pappersindustrin som processindustri, då flera undersökta företag skulle ge en bättre bild. 

Ska resurseffektiv produktion undersökas så är avgränsningen Lean-verktyg tämligen smal och 
det har visat sig i denna studie att företagen arbetar med koncept som inkluderar men inte 
begränsar sig till Lean-verktyg. Speciellt då alla verktyg inte är lämpliga för processindustrin kan 
en undersökning studera t.ex. förekomsten av WCM i processindustrin. 
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BILAGA A: Intervjuunderlag 
Inledning och presentation 
1.1 Presentera oss själva  

1.2 Presentera arbetets syfte och utformning 
Vi undersöker vilka Lean-verktyg från verkstadsindustrin som anses lämpliga att föra över till 
processindustrin (med fokus på kartongtillverkning). Först skulle vi vilja presentera vår 
analys/klassificering av de vanligaste verktygen och få höra dina kommentarer på dessa. För att 
därefter höra vad ni har för syn på resurseffektiv produktion i organisationen och hur ni arbetar 
med frågan. 

1.3 Sekretess och dokumentation 
Arbetet är ett KEX, så det publiceras som en vetenskaplig rapport i KTHs offentliga databas. Är 
det okej att vi spelar in intervjun och använder den som referens i vårt arbete? Är det någon 
information ni vill att vi inte tar med? Skickar underlaget. 
 
2.1 Skulle du vilja ge en kort presentation av dig själv och din befattning/arbetsuppgift? 

2.2 Skulle du vilja presentera företaget och din produkt lite kort? 
 
Ert arbete 
3.1 Hur ser ert nuvarande arbete med resurseffektivisering (Lean) ut? Använder ni er av några 
konkreta metoder? Beskriv gärna omfattningen av ert arbete med resurseffektiv produktion. 
Hur introducerades arbetet med resurseffektivisering i er verksamhet? Har ni försökt anpassa 
kända Lean-verktyg från verkstadsindustrin till er verksamhet eller har ni baserat ert arbete på 
någon annan strategi? Har några metoder under arbetets gång någonsin valts bort? I så fall 
varför? Varför valdes de metoder som ni idag tillämpar? 

3.2 Hur ser ”Lean-kulturen” ut inom er verksamhet? Är alla medarbetare medvetna om behovet 
av resurseffektivisering och har de möjlighet att påverka? Hur uppmuntras de till att bli mer 
medvetna? 
På vilket plan arbetar ni med Lean – endast strategiskt i olika typer av ledningsgrupper eller 
även operativt? Om operativt, vilken form av utbildning har operatörer erhållit för att bemanna 
denna uppgift? Är detta något som de arbetar med dagligen, veckovis eller månadsvis? 
 

Vår teori 
4.1 Presentation av vår klassificering. Vad tror du om den? Kan dessa verktyg vara användbara 
och applicerbara på er verksamhet? 
Lämplig, kräver viss modifikation eller ej lämplig.  



  2 

Framtida arbete (i mån av tid) 
5.1 Vilka potentiella framtidssatsningar ser du inom resurseffektiv produktion inom 
kartongtillverkning? 

5.2 Vilket aktivt utvecklingsarbete bedriver ni inom området resurseffektiv produktion? 
Hur utvecklas ert arbete med Lean-tänk? 
 
Sammanfattning & uppföljning 
Kort återupprepning, har vi förstått det rätt? Har du något att tillägga? 
 
Avslut & tack 
Stort tack för ditt samarbete och deltagande. 

 


	Tillämpning av Lean-verktyg
	inom processindustrin
	JOHANNA ROMAN

	FÖRORD
	NOMENKLATUR
	INNEHÅLL
	1  INTRODUKTION
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och mål
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod

	2  PROCESSINDUSTRIN IDAG
	2.1 Teori
	2.2 Lämpliga verktyg för papperstillverkning

	3  FALLSTUDIER
	3.1 Produktionsansvariga
	3.2 Operatörer

	4  ANALYS OCH SLUTSATS
	4.1 Analys
	4.2 Slutsats

	5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE
	5.1 Rekommendationer
	5.2 Framtida arbete

	6  REFERENSER
	Intervjuer

	BILAGA A: Intervjuunderlag

