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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar ett projekt som utförts på uppdrag av Stora Enso Skutskär 

Bruk tillsammans med Karlstad universitet som en avslutning till 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Stora Enso har idag en fungerande 

produktion av pappersmassa med många moment som under detta projekt uppdagats kan 

förbättras inne på en av deras avdelningar. Ett av dessa moment är hanteringen av knivar i 

skärmaskiner vid byten och körning.  

Knivarnas processer och funktioner har kartlagts och potentiella faktorer som kan vara orsak 

till sämre funktionalitet har analyserats och dokumenterats. Efter att faktorer tagits fram har 

teoretiska förbättringar gjorts som företaget kan använda som underlag för framtiden. En 

faktorer som kan vara bidragande till dessa problem är hur operatörer kör knivarna i 

maskiner och hur de sköter byten. Därefter har de teoretiska förbättringarna riktats in sig på 

de brister som hittats under kartläggningen med fokus på metoder som Lean och ständiga 

förbättringar.  
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Abstract 
This report is a summary of a project launched by Stora Enso Skutskär Bruk together with 

Karlstad universitet as a finishing element on a bachelor degree in mechanical engineering. 

Stora Enso have today a operationell production of papermass, but with a lot of opportunities 

for improvement on one of their blocks. A few of these elements are how the knives are 

being handled while changing and running them. This project have investigated parts that 

are involved with these knives and enlighten potential factors that might be the cause of the 

lack of functionality. After these factors has been enlighten, theoretical improvements has 

been made that the company can use in the future. One of the reasons that can be a part of 

the problem is how the operators handle the knives in the machine and the maintenance of 

the knives. Furthermore, the theoretical improvements have been focused on the flaws that 

was found under the investigation with methods like Lean and constant improvements. 
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1 Inledning 
Stora Enso Skutskär Bruk är ett pappersbruk som tillverkar blekt pappersmassa och 

fluffmassa gjort av lövträd och barrträd. Stora Enso har dock ett problem med en av sina 

processer i deras produktion och det är att deras knivar som sitter i skärmaskiner och saxar 

tappar sin funktionsduglighet tidigare än tänkt, utan att någon riktigt vet varför. Idag är rutiner 

och hantering av knivar bristande och dokumentering utförs inte på ett sådant sätt som 

anses vara korrekt och behöver ändras för att få en bättre översyn på vad som orsakar 

problemet och hitta bättre hållbara förutsättningar för verktygen. Idag körs knivar längre än 

vad de bör göras, de går sönder, rostar och är slitna när de byts ut. Detta genererar 

frågeställningen som detta projekt bygger på. 

 

Vad är det som krävs för att upprätthålla god funktion hos knivarna i rullmaskiner och saxar? 

 

Syftet med projektet är att genomföra en fullständig analys av knivarna som visar tydligt de 

processer som ingår för dessa knivar och med hjälp av detta skapa en kartlagd vy för att 

kunna överblicka på de olika momenten för att hitta problematiska områden och faktorer. 

Projektet ska också innehålla konkreta förbättringsförslag som ska vara underlag för 

företaget att implementera i framtiden. 

 

Målen med projektet är att få en fullständig kartläggning av knivar för rullmaskiner och saxar 

samt beskriva konkreta förbättringsförslag. 

 

Från början fanns inga avgränsningar men efter besök och samtal med personal på plats 

ansågs det vara ett större behov av kartläggning och förbättringar på rullmaskiner än saxar 

och för att få ut det bästa resultatet av projektet kommer vissa delar av de moment som 

uppdagats prioriteras mer än andra då det anses vara av större vikt för företaget.  
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2 Teori 

2.1 Kartläggning 

För att kunna göra en fullständig kartläggning måste alla steg och processer som knivarna 

går igenom analyseras. Vad är det som ingår i hela produktcykeln för knivarna och vad är 

viktigt att titta på? Vem är tillverkaren, hur fungerar produktionen och hur bearbetas 

materialet? Detta är några av de frågor som måste besvaras för att kunna sammanställa en 

helhetsbild av moment och faktorer som ingår i processen. Faktorer som hittas bör 

kategoriseras för att sorteras efter typ av moment för att sedan sammanställas under rätt 

kategori. 

 

2.2 Hantering av knivar 

BomAB levererar idag färdigslipade knivar och saxar till Stora Enso och erbjuder även 

slipning vid behov för kontinuerligt underhåll. BomAB tillverkar knivar i olika material till 

pappersbruk i hela norden. Lådorna levereras och placeras inne på ett förråd på Stora Enso, 

för att sedan hämtas ut av en maskinoperatörer eller samordnare för att ställas vid maskiner 

inne på avdelningen TKM. Lådorna är märkta med etiketter som är vändbara med texterna 

vass och slö för att urskilja använda lådor från oanvända. Gamla knivar ska läggas ner i 

lådor och skickas tillbaka till BomAB för slipning för att sedan kunna återanvändas. Knivarna 

monteras upp efter instruktioner som finns på plats tillsammans med de kunskaper 

operatörer får från utbildningar, för att sedan ställas in med reglage och med hjälp av ett 

automatiserat styrsystem som operatörerna sköter. När knivar inte längre klarar av att 

upprätthålla sin funktion byts de ut mot nya. Stora Enso har idag fyra stycken skärmaskiner 

som styrs av operatörer och maskinförare. 
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2.2.1 Torkmaskin 6 (TM6) 

TM6 tillverkar hårdmassa som kallas bal. Maskinen har fyra stycken över- och underknivar 

som sitter i bakre delen av maskinen och skär massan på bredden, tillsammans med saxar 

som sitter i maskinen på en roterande vals som skär massan på tvären. Maskinen styrs av 

maskinförare som sitter i ett manöverrum bredvid maskinen och ser till att inga problem 

uppstår. Då denna maskin aldrig producerar något annat behöver inget ställas om och både 

knivar och saxars hållbarhet är längre än på de andra maskinerna. Denna lina har ingen 

skärmaskin då allt skärs och transporteras vidare med hjälp av rullband istället för att 

massan rullas upp på en tambour, som är en stor roterande axel,  och flyttas vidare till en 

skärmaskiner med hjälp av en travers som på de andra linorna. 

 

Bild 1, SM 6  
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2.2.2 Skärmaskin 7 (TM7-SM7) 

TM7-SM7 kan tillverka både obehandlad hårdmassa och bal, vilket gör denna maskin till den 

mest avancerade. Vid behov av producering av bal använder sig TM7 av samma metod och 

process som TM6 med över/underknivar och saxar. Ska maskinen istället köra obehandlad 

hårdmassa kopplas dessa funktioner ur och massan rullas vidare upp på tambourer som 

sedan flyttas vidare med hjälp av en travers till SM7. Massan dras manuellt mellan valsar 

och maskin, sedan sätts knivsystemet på för att se att knivarna skär massan och att rullarna 

är rätt storlek. På SM7 sitter det femton stycken över- och underknivar, dock används inte 

alla på samma gång utan systemet väljer ut de knivar som är närmast de avstånd som ger 

rätt bredd på rullen. Två av dessa knivar kallas kantknivar och används för att ge rullen rätt 

totalbredd igenom maskinen och används därför vid varje körning. 

 

 

Bild 2, SM 7 
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2.2.3 Skärmaskin 8 och 9 (SM8, SM9) 

SM8, SM9, dessa två maskiner har samma arbetssätt och metoder som SM7 när den kör 

obehandlad hårdmassa, montering och hur knivarna ska köras. Skillnaden mellan SM8 och 

SM9, är att SM9 kör olika varianter av mjukmassa istället för obehandlad hårdmassa vilket 

gör den känsligare och mjukare, som i sin tur försvårar skärsnittet för knivarna. 

 

 

 

Bild 3, SM7 bakända 
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Bild 4, TM9 innan flytt till SM9 
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Bild 5, Flytt till SM9 
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Bild 6, indragning inför körning 
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Bild 7, knivarna i skärmaskinen  
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3 Metod 

3.1 Förstudie 

För att inleda projektet påbörjas en förstudie på alla relevanta faktorer och all tidigare data 

undersöks och sammanställs. För att kunna bryta ner problemet i flera steg måste först 

avdelningen tillsammans med maskiner och knivar undersökas på plats för att säkerställa 

vilka synliga problem som finns och kontakt med personal för att avgöra vilka dolda problem 

som kan finnas. Detta kommer att genomföras med hjälp av besök på avdelning, intervjuer, 

möten och samtal med leverantörer, operatörer och chefer på avdelningen TKM för att få en 

klar bild vad varje person anser är ett problem och vad för påverkan det har på dagens 

verksamhet. 

3.2 Kartläggning 

För att kunna kartlägga hela processen för knivarna måste all insamlad data utförligt 

analyseras och sammanställas. Efter sammanställning ska informationen kategoriseras för 

att smidigt och enkelt kunna placera faktorer under olika moment. För att få fram ett tydligt 

resultat används ett träddiagram (B, Bergman 2017) för att kunna visualisera och 

sammanfatta alla de ingående moment för produkten och ge en helhetsbild. Detta ger en 

top-down bild på alla de moment som samverkar för att dessa knivar ska fungera och hur 

hela processcykeln ser ut. För att smidigt kunna ta del av varje enskilt steg i processen 

kommer varje moment i träddiagrammet att dokumenteras och sammanfattas. Företaget kan 

efter detta projekt tydligt se vad som ingår idag i deras produktion med avseende på knivar i 

rullmaskiner och saxar för att sedan kunna välja en av dessa faktorer att fokusera på och 

förbättra. 
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3.2.1 Tillverkning 

Materialet och tillverkningsmetoden som används idag till knivarna bör analyseras för att 

kunna avgöra om förbättringar av materialval eller tillverkningsmetod går att göra. Som kund 

har Stora Enso möjlighet att ställa krav på sin leverantör gällande hållbarhet och 

materialegenskaper. Frågor som bör ställas är om dessa krav uppfylls och om materialet är 

optimerat för just denna sort av produktion? Materialet bör vara rostfritt eller ytbehandlat för 

att klara av den miljö det utsätts för. För att ta reda på många av dessa frågor och 

funderingar behöver samtal och möten med leverantör och ansvarig på Stora Enso 

upprättas. Detta moment är indelad i tre faktorer för att enklare kunna separera möjliga 

problem: Material, Ytbehandling och Krav. 

3.2.2 Bearbetning 

Hur bearbetas materialet de använder idag, och har de optimerade metoder utifrån syfte? 

Vad ställer Stora Enso för krav på leverantören vad gäller skärvinklar och liknande. Vilken 

vinkel är mest optimal för att skära pappret med ett fint snitt eller för att hålla egget vasst 

längst? För att få svar på dessa frågor och funderingar bokas möten med ansvariga och 

kunniga på dessa områden. Detta moment är indelad i två faktorer varav slipning är indelade 

i två kategorier: Krav, Slipning - Ö-kniv och U-kniv.  

3.2.3 Utbildning 

Hur fungerar utbildningarna specifikt kring knivarna och maskin? Vem är ansvarig för 

utbildningarna och hur ofta får operatörer och medarbetare chansen att utbilda sig och 

förbättra sin kompetens på företaget. Vad innehåller dessa kurser och anser man att denna 

utbildning räcker för att kunna köra och upprätthålla god funktion på dessa knivar och 

maskiner. För att kunna svara på dessa frågor ordnades möten med personalansvarig på 

Stora Enso och utbildningsansvarig på BomAB. En enkätundersökning är fördelaktig att 

genomföra för att få statistik på vad operatörer anser sig vara kunniga på och vilka områden 

som skulle kunna förbättras utifrån resultat. 
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3.2.4 Knivbyten 

För att undersöka hur knivbyten går till bör undersökning på plats göras för att förstå och se 

processen på plats samtidigt som samtal och frågor ställs till operatörer som sköter om 

dessa moment. Frågor som hur knivbyten går till, vem monterar knivarna? Används några 

speciella verktyg och har de instruktioner eller utbildning för att göra det på ett bra och säkert 

sätt? Följs rutinerna som de får lära sig på utbildningen eller ser monteringen annorlunda ut i 

praktiken?  

3.2.5 Körning 

Hur körs maskinerna idag med avseende på hur knivarna ser ut? Hur fungerar byten och 

vad finns det för rutiner kring byten och körning? Hur ofta gör man kontroller för att 

säkerställa att knivarna fortfarande har god funktion? Tre faktorer har valts: Justeringar, 

Byten och Kontroll varav Byten har en undergrupp som heter Dokumentering som är ett 

samlingsnamn för tre faktorer: Skift, Anledning och Senaste bytet.  

Finns det data kring körning går det att föra statistik och göra diagram för vad möjliga 

problem kan vara och utifrån det ta beslut baserat på resultat. 

3.2.6 Hantering 

För att kunna få svar på var och hur dessa knivar förvaras behöver samtliga lokaler 

undersökas och samtal med ansvarig personal på dessa avdelningar. Frågor om förvaring 

både innan och efter användning? Hur är förvaringen inne på avdelningen vid väntan på 

montering? Hur fungerar logistiken kring att få in nya knivar och vad händer med de gamla? 

Vem hämtar knivarna och vem lämnar dom? Fungerar hämtningar och lämningar på ett 

smidigt sätt eller blir de ibland problem och vad är det då orsaken, går de att lösa på ett 

bättre sätt? Detta moment har två faktorer: Förvaring och Logistik.  
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3.3 Förbättringar 

Förbättringar är indelade i fem moment som kartlagts och varje moment har egna metoder 

och förslag på förbättringar som under förstudiens och kartläggningens period visat sig 

innehålla brister. Utgångspunkten för varje förbättring beror på resultatet från varje specifikt 

moment som kartlagts. Varje moment kommer innehålla olika metoder för att hitta de 

optimala förbättringarna som företaget sedan kan implementera. Den ekonomiska aspekten 

är inte inräknad i dessa förbättringar, då det ej sköts av avdelningen TKM utan styrs på en 

ekonomiavdelning. Det som går att göra är att jämföra kostnader som företaget har innan 

förbättringar genomförs i form av bundet kapital och kontinuerliga kostnader för slipning och 

inköp av nya knivar och sedan jämföra med de nya kostnader som blir efter förbättringar 

införs för att se om företaget gjort en vinst på dessa ändringar. För att kunna mäta 

förbättringar i form av produktionskostnader måste man ha tydlig dokumentation på orsaken 

till stopp i produktionen och tiden maskinen/maskinerna står stilla. Är inte detta gjort innan 

ändringar införs går det inte att mäta om produktionen till exempel ökar och andelen stopp 

minskar då orsaken är knivrelaterat. 

 

Då alla dessa moment kommer att ha alternativ och konkreta förslag på förbättringar som är 

en del av projektets huvudsyfte men tid och relevans för företaget spelar stor roll i dessa 

frågor. Därför kommer några moment innehålla mer utförlig information och några enbart bli 

grundligt beskrivna. Fokuset kommer att ligga på förbättringar kring momenten Körning, 

Hantering och Utbildning då företaget anser dessa som de mest intressanta att förbättra. 

Metoder för detta arbete kommer att vara 5S, Lean och ledarskap tillsammans med en 

enklare form av utbildningsplan.  
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4 Resultat 

4.1 Kartläggning 

Efter en utförlig genomgång och undersökning av knivarna inne på avdelningen TKM, samtal 

med samordnare och handledare, påbörjades en uppdelning på kartläggningen för att lättare 

kunna begränsa och skala ner varje enskilt moment inom de processer som finns kring 

hanteringen av knivarna på rullmaskiner. För att lättast hitta de faktorer som påverkar 

knivarna användes liknande frågeställning som vid orsak-verkan-diagram (B, Bergman 

2017) där man utgår ifrån frågan “varför?” fem gånger för att kunna hitta den ursprungliga 

orsaken till problem. Varför är knivarna i så dåligt skick? → materialet på kniven fel → 

slipningsvinkeln är för vass → operatörer kör maskinerna fel → varför kör operatörerna fel? 

→ utbildningen behöver bli bättre. Slutligen hittades sex moment som kan vara orsaker till 

att knivarnas funktion inte håller längre, samt bakomliggande faktorer som kan vara viktiga 

att ändra på. 
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Bild 8 - Träddiagram av kartläggningen 
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4.1.1 Tillverkning 

 

För att säkerställa att Stora Enso använder rätt material med rätt egenskaper för syftet 

behöver de krav som knivarna ska uppfylla ses över, för att konstatera att de kan användas i 

maskinen. Det går dock inte att svara på i dagsläget, då dokumentering kring vad för 

egenskaper materialet har och vad Stora Enso ställer för krav på leverantören inte finns. För 

övrigt finns det inte heller någon dokumentation från Stora Enso vad det är för typ av 

material de använder sig av. Enligt BomAB  säljs och används snarlika material för de flesta 1

pappersindustrier och att det finns en branschstandard som man utgår ifrån. Specifik 

information kring vad en del av knivarna är gjorda av är hemligstämplat och vad gäller 

materiella egenskaper på överknivarna är de jämförbara med material som “ASP23/ASP53” 

och “CPM” som är typer av stål. Underknivarna är gjorda av ett pulverstål med inlägg av 

Stellite som är en kobolt och krom legering. Överknivarna är också ytbehandlade på 

skäregget med en kemisk förnickling för att motverka korrosion, men i dagsläget rostar 

överknivarna ändå. Om detta är ett resultat av felanvändning eller fel materialval går inte att 

svara på då information saknas på grund av brist på dokumentering. 

  

1 Patric Olovsson Försäljare för BomAB 
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4.1.2 Bearbetning 

 

Stora Enso har också en möjlighet att ställa krav på leverantören på vad och hur de vill ha 

sitt material bearbetat. Information kring hur materialet bearbetas finns inte dokumenterat 

och även den är hemligstämplad. Leverantören som har informationen kan tyvärr inte heller 

ge ut någon form av uppgifter kring hur de bearbetar sitt material för att få den vassa vinkeln. 

Idag använder Stora Enso olika vinklar på över- och underknivar. SM7 har fyrtiofem graders 

vinkel medan SM8 och SM9 har sextio grader på sina överknivar. SM8 och SM9 har samma 

vinkel för att minimera risken för hopblandning av olika vinklar på knivarna till en maskin och 

ur ett hållbart synsätt så håller skarpt vinklade knivar skärpan längre än en kniv med mindre 

skärvinkel. Höga krav ställs dock på materialegenskaper för att klara de krafter som blir vid 

vassa skärvinklar då skäreggets yta blir tunnare. 
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4.1.3 Utbildning 

Operatörer får en omfattande och informationsrik utbildning på maskinens delar samt 

processer kring produktionen tillsammans med knivsystemen och hur man monterar på 

knivar. BomAB tillsammans med Slitec har ansvar för utbildningen av operatörer och ser till 

att de får den information och genomgång de behöver för att kunna montera och köra dessa 

knivar i maskinen på ett korrekt sätt. Utbildningen varar mellan två till tre timmar och hålls 

mellan en och två gånger per år. Innehållet på denna utbildningar är; 

 

1. Maskin, styrsystem, programmering, receptval mm. 

2. Maskin, Uppbyggnad, körbara hastigheter, papperskvalitet, ev. problem, mål etc. 

3. Maskin, Knivpaket, drivning, överhastigheter, vibrationer mm. 

4. Knivar, Kontroll, byte, hantering, rengöring. 

5. Knivar, Kontroll, inställning av djup, vinklar, sidobelastning och egg mm. 

6. Papper, Kvaliteter, Remstransport mm. 

7. Knivar, Kontroll av nya samt omslipade. 

8. Material, Sluthantering, packning. 

  

För att undersöka om operatörerna har tagit del av utbildningen de får, men fokus på 

montering av knivar och knivsystemet och/eller om de har läst manualer som ska finnas till 

hands vid behov, gjordes en enkätundersökning med tre kryssfrågor(se bilaga A). Denna 

enkät låg inne på operatörernas manöverrum i ungefär två veckor efter muntlig förklaring 

vad enkäten var till för. Resultatet visar är att många operatörer anser sig kunniga i de saker 

som frågades. Då enkäten enbart har tre frågor ger den inte mycket underlag kring hela 

utbildning utan är mer inriktad på vad operatörer kan och inte, kring punkt 4 och 5. 
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Diagram 1 

 

Diagram 2 

 

 

Diagram 3 
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Ur resultatet av de som svarade på enkäten är det drygt en fjärdedel av personalen som 

kanske eller inte vet hur man ställer in systemet för knivarna eller vet hur man byter kniv. 

Detta är dock ett mörkertal då många inte svarade på enkäten och utifrån samtal och 

observationer stämmer inte dessa siffror helt. Vid en observation stod fyra operatörer och 

testade sig fram för att byta “recept” i knivsystemet tills det blev rätt, detta tog dem ungefär 

femton minuter. Ett byte av “recept” tar enligt andra operatörer ungefär fem minuter att 

genomföra för en person.  
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4.1.4 Knivbyten 

Operatörerna har en tvåsidig “lathund” där information kring hur byten går till och får även en 

utbildning i hur det ska skötas. Det är tänkt att varje gång man byter de överknivar som slitits 

ska man också byta respektive underkniv, men detta följs inte då operatörer anser att detta 

är “onödigt” då underknivar inte blir lika slitna. Problemet som medföljer är att de nya och 

vassa överknivarna slits ut fortare på grund av oslipade och möjligen skadade underknivar. 

 

Lathunden som finns tillgänglig innehåller felskrivna instruktioner då manualen som BomAB 

använder sig av vid utbildningar innehåller bestämda vridmoment som skruvarna ska fästas 

med medans i lathunden står det att operatörer ska använda “rimlig kraft” att skruva åt dessa 

skruvar med. Operatörer har inte heller tillgång till momentnycklar vilket gör att även om 

instruktionerna hade varit rätt finns inte verktygen att montera dessa knivar på rätt sätt. 

 

Knivbyten sker inte regelbundet och vid byten följer man inte rätt rutiner eller instruktioner. 

Idag har operatörer en kontrollpanel som visar hur långt knivarna gått och vid byten ska 

knappen “byt kniv” användas för att spara knivens skärdata som sedan kan användas som 

underlag. Detta är inget som varje operatör gör på rätt sätt, vilket medför att knivarna går 

olika intervall då knivens skärdata försvinner eller läggs på nästa knivs data och stämmer då 

inte överens med slitaget på nuvarande kniv. En ny kniv som hanteras på rätt sätt både med 

körning och byte kan slipas och återanvändas sex till sju gånger. Men då knivar inte alltid 

körs på rätt sida, med rätt inställningar eller blir bytt med jämna intervaller måste 

leverantören slipa knivarna mer och hållbarheten på knivarna försämras. Då maskinens 

kantknivar alltid är i bruk är dessa knivar mer prioriterade att hålla koll på och byta. En av 

anledningarna till att knivarna inte byts ut ofta är att operatörer gör det under produktion 

mellan set av rullar istället för på planerade stopp. Detta gör att det finns en tidspress och 

möjligheten att byta alla knivar finns inte.  
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Enligt Patric Olovsson  tar det ungefär två till tre minuter att byta en överkniv och tre till fem 2

minuter att byta en underkniv, vilket gör att en skärmaskin måste stoppas i cirka 1,5-2 

timmar för att kunna byta alla över- och underknivar för en person.  

 

Vid ett byte av en kniv ska skärdjupet kontrolleras då slipade knivar har en mindre diameter 

än nya knivar vilket gör att skärdjupet måste justeras så att det alltid är 1,5mm och 

sidotrycket ska alltid vara på 2,5bar oavsett hur bra eller dåligt kniven skär.  
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4.1.5 Körning 

Idag finns det rutiner för hur operatörer ska köra maskinerna och vid varje skiftbyte ska den 

nya operatören kontrollera maskinen så att allt ser bra ut. Operatörer använder sig idag av 

ipads för att dokumentera de kontroller som görs på maskinerna. Detta är ett nytt koncept 

som inte fått någon återkoppling än vilket gör att det inte går att säga hur det fungerar eller 

hur ofta kontroller blir godkända med avseende på knivarna.  

 

Inställningarna i maskiner varierar idag då operatörer tar sig friheten att ändra dessa när 

knivar börjar skära dåligt istället för att byta, vilket resulterar till mer slitage på knivarna. 

Fortsatt produktion istället för ett knivbyte gör att knivarna är i sämre skick när de skickas på 

slipning och måste slipas hårdare och kan inte återanvändas lika många gånger som 

planerat. Detta skapar problematik för att kunna titta på förbättringar för material, vinkel och 

inställningar då alla parametrar kring knivarna är flexibla och varierande. 
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4.1.6 Lager 

Hanteringen inne på hela avdelningen TKM är idag undermålig och dokumentering sköts 

inte. Fyllda lådor med slitna knivar ska föras till förrådet där de ska skickas vidare för 

slipning, detta ska göras på alla maskiner. Varje gång bör minst två lådor skickas på slipning 

när knivbyten skett. Idag skickas en till två lådor i månaden på slipning och det står fler lådor 

av enbart en typ av knivar inne på avdelningen än vad som är tänkt från början samt att de 

står öppet på golvet vid maskinerna. Använda och oanvända knivar hänger på varsin krok 

på en mobil verktygsplatta tillsammans med eggskydd (se bilaga B). Nedanför detta kan 

man läsa instruktioner för hur dessa knivar ska hanteras. Platsen för instruktionen är inte 

placerad på optimal höjd då den bör vara i huvudhöjd för synligheten. Möjligheten att 

felplacera vassa och slöa knivar kan inträffa då operatörerna själva måste hålla koll på att 

knivarna hänger rätt och lådornas etiketter är ändrade vid hantering. 

 

Tittar man på logistik, hur transporter mellan avdelningen och lager sköts på dessa knivar, 

så ska operatörer hämta och lämna lådor när de är fyllda samt att det bör göras vid 

regelbundna tillfällen. Men i nuläget byts knivar ut på måfå vid olika tidpunkter och av olika 

anledningar blir lådorna inte fyllda samtidigt samt att alla tre maskiner har olika tillfällen då 

byten görs. Det är inte alltid operatörer som flyttar dessa lådor som det är tänkt, utan ibland 

görs detta av samordnare som är på plats. Lådorna är inte registrerade med artikelnummer. 

Detta betyder att företaget har ingen möjlighet att kontrollera var lådor befinner sig, om de är 

hos leverantören för slipning, om den är på lager eller om de används, vilken operatör har 

lämnat lådan eller vilken operatör det är som hämtat lådan? Skulle en låda försvinna går det 

inte att spåra vart i omlopp lådan befinner sig och skulle den försvinna lär Stora Enso köpa 

en helt ny låda. Ur ett ekonomiskt perspektiv, då de inte vet hur mycket pengar som befinner 

sig i cirkulation är detta en hemsk tanke. Stora Enso har idag cirka 1,2 miljon kronor i bundet 

kapital på dessa knivar som ej är lagerförda. Det kapital Stora Enso har bundet på dessa 

knivar är enbart möjligt att kontrollera om en inventering utförs på alla knivar och lådor som 

finns på plats och det går inte med säkerhet att veta om alla är inräknade då ingen vet hur 

många lådor Stora Enso idag äger. 
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4.2 Konkreta förbättringsförslag 

4.2.1 Bearbetning 

För att avgöra vilken grad knivens skäregg ska ha för att maximera hållbarheten och 

upprätthålla god funktion på knivarna måste testning av alla kombinationer av vinklar och 

inställningar som anses vara relevanta göras. Enligt Valmet  är vinklar mellan fyrtiofem till 3

femtiofem grader på överknivar och noll till fem grader på underknivar de bästa för att skära 

denna typ av pappersmassa. För att då kunna hitta den bästa kombinationen av dessa två 

knivar kan man göra ett en-faktor-i-taget-försök (B, Bergman 2017), då man varierar först 

den ena parametern och håller resterande fixerade och sedan varierar den andra 

parametern och mäter resultatet av alla dessa tester. Enbart dessa två variabler ger en 

testmatris på sextiosex olika kombinationer att testa och analysera. Se tabell 1 
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Tabell 1 - exempel på testmatris 

Test Vinkel Ö-k 

[grader] 

Vinkel U-k 

[grader] 

Sidotryck 

[bar] 

Skärdjup 

[mm] 

Resultat 

1 45 0 2.5 1,5 Slö 

2 46 0 2.5 1,5 Trasig 

3 47 0 2.5 1,5 Vass 

4 48 0 2.5 1,5 Slö 

5 49 0 2.5 1,5 Trasig 

6 50 0 2.5 1,5 Dåligt snitt 

7 51 0 2.5 1,5 Slö 

8 52 0 2.5 1,5 Slö 

9 53 0 2.5 1,5 Trasig 

10 54 0 2.5 1,5 Dåligt snitt 

11 55 0 2.5 1,5 Trasig 
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4.2.2 Utbildning 

Utbildningsplan för operatörer, samordnare och chefer med tydliga mål och syfte för att ge 

företaget verktyg att göra förändring och ge möjligheter till förbättringar i form av ny kunskap 

och ett annat synsätt på arbetet. 

 

Inför Lean utbildningar som arrangeras fyra gånger om året och är uppdelade med två 

tillfällen per halvår med en obligatorisk närvaro på två av dessa fyra tillfällen. Varje anställd 

på TKM kommer ha två tillfällen per år då de har heldagsutbildning inom Lean för att utöka 

kunskaper och förståelse för produktion och dess moment. Både teoretiska och praktiska 

moment är att föredra då det ger mer förståelse att praktiskt utöva de moment de lärt sig 

teoretiskt och se dess resultat. 

 

Syftet med utbildningen är att göra de anställda på avdelningen mer involverad och kunniga i 

företagsverksamheten på ett sådant sätt att alla känner sig delaktiga. 

 

Målen med denna utbildning kan till exempel vara; 

 

- Ge ökad kunskap kring processer och ökad förståelse kring företagsverksamhet. 

 

- Öka engagemanget och generera nya idéer och tankar kring förbättringar och 

ändringar som kan leda till utveckling i företaget. 

 

- Operatörer ska med kunskap om Leans filosofi kunna förstå och argumentera för och 

emot förändringar på avdelningen med hjälp av Lean-verktyg och metoder. 

 

- Chefer och samordnare ska inse fördelen med att involvera sina medarbetare och 

höra deras version innan beslut fattas. 

 

- Ökad förståelse och kunskap kring varför förändring är viktig. 
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Utöver denna utbildning borde den nuvarande utbildningen ses över och möjligen ändra sitt 

upplägg då resultatet av enkäten som visats tidigare i rapporten visar att utbildningen idag 

inte är tillräcklig då många operatörer inte vet hur det ska byta knivar eller utföra andra 

praktiska arbeten. Därför finns det underlag att påstå att utbildningen borde delas upp i en 

teoretisk del och en praktisk del som ger operatörerna mer tid att gå igenom de teoretiska 

delarna samtidigt som de får ett tillfälle att lära sig och gå igenom de praktiska momenten.  
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4.2.3 Knivbyten 

Inför regelbundna byten av knivar på förbestämda produktionsstopp för att minimera 

ekonomiska förluster, istället för att enbart byta enstaka knivar mellan tambourbyten där 

tiden är knapp och risk för fel är hög på grund av stress. Då företaget redan infört städdagar 

två dagar i veckan i en timme för underhåll av maskiner och städning, är det ett perfekt 

tillfälle för operatörer att under kontrollerade och mindre tidspressade omständigheter byta 

de knivar som har gått det bestämda intervallet eller då funktion inte längre är duglig. För att 

öka effektiviteten och öka marginalerna att bli klar inom tidsramen för stoppet borde två 

operatörer tilldelas uppgiften att byta knivar för att minska tiden och ge rum för mer städning 

och underhåll av ytor kring dessa knivar. Om smuts eller liknande sitter mellan ytor kan det 

ge en vinkelförändring eller glapp mellan underkniv och fäste.  

Byts överkniven ska respektive underkniv också bytas, då underkniven kan ha skavanker 

som är svåra att se och enligt utbildningen uppmanas de även att göra detta. 

 

Dokumentering av dessa byten bör införas för att kunna hitta ytterligare förbättringar och 

orsaker till att funktionen på knivarna försämras mer än bara nötning. Vid varje byte av kniv 

ska dokumentering kring varför bytet är gjort och skicket på kniven/knivarna och hur 

långt/länge kniven gått.  

 

Monteringen av dessa knivar bör också standardiseras vilket betyder att operatörerna ska 

börja montera knivarna exakt likadant varje gång som deras utbildning och manualer 

beskriver. Skruvarna har bestämda vridmoment som de ska fästas med. Momentnycklar ska 

finnas tillgängliga vid byten så att dessa vridmoment säkerställs. 
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4.2.4 Körning 

Maskinerna på avdelningen TKM går dygnet runt och kraven på god funktion samt 

kontinuerligt underhåll är av stor vikt. Därför är det viktigt att jobba utifrån ett standardiserat 

arbetssätt som minimerar risken till fel och ökar chansen att fel och problem hittas tidigt och 

kan således undvikas. Av den anledningen måste justeringar som operatörer tar sig friheten 

att göra, tas bort. Ska justeringar göras, ska de noga kontrolleras och dokumenteras för att 

kunna ge nytt underlag till förbättringar. Utförs justeringar som visar sig vara en bättre 

inställning eller lösning ska den införas som ny standard och därefter ska alla jobba efter 

dessa nya ändringar.  

 

Steg för steg hur processen kan se ut; 

 

1. Utgå från hur maskinerna körs och ställs in idag och bestäm ett standardvärde eller 

inställning som alla ska hålla sig till utan minsta variation. Lär varje operatör dessa 

inställningar och var tydlig med att ändringar inte får göras.  

 

2. Kontrollera med jämna mellanrum att arbetet utförs efter standarden och inga 

inställningar är justerade. Kontrollera också funktionen hos knivarna ofta och hur 

produktionen går utifrån de inställningar som körs. 

 

3. Ändra eller justera en parameter i taget under noggranna kontroller och 

dokumentering vid anseende att förändring är behövligt.  

 

4. Jämför den gamla informationen mot den nya och ta ett beslut baserad på den fakta 

ni har före och efter ändrade inställningar och bestäm om de nya parametrarna ska 

bli den nya standarden. 

 

För att kunna avgöra dessa parametrar får man i början införa en tidsperiod som knivarna 

ska köras eller en maximal distans som knivarna ska gå för att sedan bytas. Under denna 

period ska regelbundna kontroller och dokumenteringar göras för att hitta ett rimligt intervall 

som ger den bästa förutsättningen för att upprätthålla god funktion kontinuerligt.  
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4.2.5 Lager 

Alternativ 1 

 

Lådor och knivar är inte lagerförda och har inte något artikelnummer. Lådorna bör ha ett 

artikelnummer för att kunna spåras och för att kunna kontrollera antalet lådor på området 

och vart de befinner sig. Personal borde inte kunna hämta ut dessa lådor utan att det 

skannas in i ett system att de är hämtade och vem som hämtat dom. Detta för att kunna 

säkerställa att antalet lådor som blivit hämtade stämmer överens med antalet lådor som 

finns kvar på förrådet. Försvinner det en låda går det då att kontrollera vem det var som 

hämtade lådan och följa upp vart den tagit vägen. Fattas det en låda idag kan vem som helst 

ha tagit den och den kan befinna sig vart som helst. 

 

Alternativ 2 

 

Istället för att ha lådorna ståendes på förrådet en bit ifrån själva avdelningen kan istället en 

mindre förvaringsplats skapas inne på TKMs egna avdelning vilket gör att transporter mellan 

dessa platser försvinner. Materialet blir nära till hands och eventuella ändringar på antalet 

knivar som byts och förbrukas orsakar inte fler transporter till förrådet för att hämta eller 

lämna dessa lådor förutom vid slipning. 
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4.2.6 Pilotprojekt 

För att kunna se om dessa förslag av förändringar och förbättringar kommer att ge en positiv 

inverkan på produktion och personal är det fördelaktigt att starta upp ett pilotprojekt som är 

en förundersökning av vad dessa ändringar ger för resultat på en mindre skala än om hela 

avdelningen hade genomgått dessa förändringar och på så sätt kan man se om ändringarna 

är lämpliga att implementera på hela avdelningen. 

 

För att få ett bra resultat på detta pilotprojekt behövs engagerade operatörer tillsammans 

med en engagerad ledning som under en period kan lägga mer fokus kring dessa ändringar 

och se att de blir korrekt utförda. Ändringar måste noggrant dokumenteras och kontrolleras 

samtidigt som resultatet från varje ändring ska analyseras och tolkas för att sedan jämföras 

med resultaten på hur det var innan ändringarna genomfördes. 

 

En projektansvarig tillsammans med två eller tre engagerade operatörer och den 

skiftansvarig från varje skift bör vara involverad i detta projekt och ska enbart jobba på en av 

skärmaskinerna som under denna period kommer vara involverad i detta projekt. De ska gå 

en utbildning om Lean för att få grundlig kunskap och förståelse om standardiserade 

arbetssätt och hur man tänker kring produkt- och processutveckling. 

 

“Alla som på något vis är berörda av ett projekt, t.ex. beställare,deltagare, projektledning, 

revisor, informatörer, personalhanterare, mottagare av projektprodukten och användare av 

projektprodukten, ska ha den kunskap och kompetens som behövs. Det är viktigt att de som 

deltar i eller beslutar om ett projekt förstår vad projektet är och hur arbetet i ett projekt går 

till.” - ur Råd om projekt  

 

De ska under en bestämd period titta på funktionsdugligheten hos knivarna under bestämda 

omständigheter. Detta betyder att variationer på till exempel sidotryck, skärdjup och 

tidsintervall mellan byten inte får ske. När tillräckligt lång tid har gått eller andelen insamlad 

data känns tillräcklig sammanställs den och analyseras. Detta kan vara att man tittar på 

antalet knivar bytt under denna period och har då dokumenterat och delat in knivarnas skick 

i olika grupper och skapat ett stapeldiagram för att få en tydlig blick på vilken orsak som har 

störst påverkan till att knivarnas funktion försämras. 
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5 Analys och diskussion 
 

Efter samtal och diskussioner med flera operatörer finns det tydliga tecken på att 

förändringar och nya saker inte kommer ut till operatörerna på ett bra sätt, utan många får 

känslan av att chefer enbart ändrar saker och informerar enbart ett skift och överlåter 

ansvaret att skicka den nya informationen vidare till nästa skift. I slutändan vid sista 

informationsutbytet mellan skift är informationen kanske inte riktigt samma som från början. 

 

Det finns inget ansvarstagande eller dokumentering hos chefer att ta del av när nyanställda 

tar över eller vid byten av arbetsposition. Några operatörer anser att cheferna inte har 

speciellt bra koll på hur det funkar nere på “golvet” samt att operatörer inte vet vem de ska 

vända sig till vid olika problem då samordnarnas arbetsområden inte anses tydliga. Många 

vänder sig till en och samma person då de känner att denna person tar tag i problem, men 

detta i sin tur orsakar mycket ansvar och stress. 

 

Samordnare anser heller inte att det är några större problem med att operatörer inte följer 

instruktioner eller hjälper till när någon ber om saker. Industrikulturen på Stora Enso är 

väldigt tydlig just på denna avdelning. Där gör man inte mer än vad man behöver och ingen 

verkar ha ett problem med detta heller. Får övertala personalen att svara på enkäter samt 

leta efter papper som har legat inne hos operatörerna som de ska fylla i vid problem som 

orsakas av knivarna för att någon har lagt undan eller kastat den. Vilket gör att underlaget 

för utbildning och kartläggning av återkommande problem försvåras. 

 

Efter noggrann kartläggning ser man att behovet av nya material och optimerade vinklar på 

kniveggen inte är det bästa vägen att gå, utan förändring av synsätt, arbetsmetoder och 

utbildning är av större värde för företaget och skulle ge ett positivare och effektivare resultat 

på produktionen. Men vem är villig att se till att förändring görs och vem kommer ta ansvar 

för att saker blir gjorda på rätt sätt?  
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6 Slutsats 
Det Stora Enso behöver göra för att kunna titta på förbättringar och göra ändringar inne på 

avdelningen TKM, är att börja med dokumentering och göra en översikt på sina rutiner kring 

de kritiska momenten som avgör funktionsdugligheten hos knivarna. För att sedan kunna ta 

faktabaserade beslut framöver och börja standardisera sina arbetssätt ger det Stora Enso 

den möjlighet till förbättringar. 

 

Av alla de förbättringar som har tagits upp i detta projekt går det inte med säkerhet att säga 

att det finns en ekonomisk vinst i dessa förslag, men, det bör minimera framtida problem 

med dessa knivar och förbättra delar av företagets arbetsmiljöer i form av bättre rutiner och 

ökad förståelse och kunskap kring processer av företagsverksamhet. 
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Bilagor 
Bilaga A 

Skift A SM7-SM9 
Person Har du någon gång bytt knivar? Vet du hur man byter 

knivar? 
Kan du ställa in 
systemet för 
knivarna? 

 

nr Ja Nej Kanske Ja Nej Kanske Ja Nej Kanske 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          
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Bilaga B 
 

 
Bild 9, Förvaring för knivarna på avdelningen 
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Bilaga C 

 

 

Projektplan 
Stora Enso Skutskär bruk 

 
 

MSGC17 

Jonathan Sandström 

 

 

Examensarbete hing M vt19 

 

Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 

 

22,5 hp 

 

Handledare Göran Karlsson 

 

2019-01-05  
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Inledning 
Stora Enso Skutskärs bruk är ett pappersbruk som idag tillverkar blekt 

pappersmassa och fluffmassa från barrträ och lövträ. Pappersbruket har en årlig 

kapacitet på 540 000 ton och har cirka 330 anställda. Detta projekt kommer att 

handla om att kartlägga hanteringen av knivar som sitter på saxar och rullmaskiner, 

och ge konkreta förbättringsförslag på nuvarande hantering. Då dagens hantering är 

bristfällig och det är oklart vad exakt det är som krävs för att uppnå samt 

upprätthålla god funktion hos knivarna. Moment som hantering, slipning och 

slipvinklar, kvalite på nuvarande knivar och inställningar av knivar i maskinerna. 

Fokuset på detta examensarbete är att precisera eventuella brister som kan finnas 

och skapa rutiner som resulterar till bättre funktion hos knivarna på längre sikt.  
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Mål 
För att kunna säkerställa att projektet går åt rätt håll och genererar rätt svar sätter 

man upp mål att utgå ifrån och gör en frågeställning utifrån dessa mål för att få ett 

bra resultat på projektet. Förbättringsförslag kommer tittas på och läggas fram och 

om möjligen appliceras i verkligheten under projektets gång. 

 

Projektmål 

● Kartlägga hantering för knivar på saxar och rullmaskiner 

● Ta fram konkreta förbättringsförslag 

Egna mål 

● Komma så långt i projektet att kunna vara med på att applicera minst ett av 

förbättringsförslagen på företaget. 
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Projektmodell 
 

Under de första två veckorna kommer mycket tid att läggas på att samla in 

information och underlag för att sedan kunna göra en fullständig kartläggning av 

knivarna för saxar och rullmaskiner inom de närmaste veckorna för att ta reda på 

hur man skall effektivisera underhåll och kontinuerlig ha effektiva knivar i 

maskinerna. Detta inkluderar tillverkning, bearbetning och hantering. Företaget vill 

titta på saker som slipning, slipvinklar och inställningarna för hur knivarna sitter i 

maskinen. Detta kommer att göras under en period på cirka en och en halv månad 

till två månader. Resterande av tiden kommer att läggas på att titta på 

förbättringsalternativ och sedan använda specifika metoder för produktutveckling 

för att ta fram de bästa lösningarna i rangordning för att implementera på företaget. 

Förhoppningen är att kunna göra minst en av dessa förbättringar innan projektet är 

slut för att hinna se skillnaden. 
 
Det som skall göras är diagram för att titta på mängden byten av knivar och varför 

för att se hur brett problemet är. För att kunna optimera slipning och slipvinklar 

behöver man göra tester och sammanställa ett resultat för att hitta den bästa vinkeln 

och metoden för optimering.  

 

Vill man istället göra en helt ny konstruktion för knivarna och hur funktionen utförs 

behövs det göras en kravspecifikation, konceptgenerering och ett konceptval för att 

se till att allt som företaget kräver av konstruktionen ingår samt korrekta metoder är 

använda för att säkerställa och visa att bästa konceptet är valt.  
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Riskbedömning 
 

Riskbedömning S K R Föreslagen åtgärd 

Tidspress 2 3 6 Göra saker i tid och ordentligt 

För få avgränsningar 3 4 12 Gör ordentlig förundersökning och 

rådfråga handledare 

För lite hjälp från 

handledare 

1 5 5 hitta andra kunniga som kan hjälpa 

Svårt att hitta 

information 

2 3 6 Be om hjälp och fråga runt  

Tolkningsfel mellan 

uppdragsgivare och 

entreprenören 

2 4 8 Var tydlig och vid osäkerhet fråga 

igen 

Motarbeta från personal 3 5 15 Diskutera problem med 

avdelningschef och förklara läget 

Ingen tar ansvar 3 5 15 Möte med chefer för att få någon 

typ av hjälp 

 

S: Sannolikhet 

 

K: konsekvens 

 

R: Riskfaktor ( S*K) 

 

Gradering gjort efter modellen 1-5 
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Bilaga  
 

 
Bilaga A - Projektsplanering 
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