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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att ta fram förslag på hur utnyttjandegraden för de maskiner 

som används till bearbetning av Yankee-detaljer kan höjas, där arbetet har utförts på avdel-

ningen för produktionsutveckling på Valmet AB i Karlstad.  

Målet med arbetet har varit att identifiera en eller flera produkter av de som idag produceras 

för externa kunder som skulle vara lämplig att produktionssätta för bearbetning i maskinverk-

staden för tillverkning av Yankee-cylindrar. Målet har också varit att presentera en effektiv 

produktionsmix i maskinverkstaden som med den utvalda produkten genererar 20 000 pro-

duktionstimmar i de viktigaste maskinerna. 

Arbetet genomfördes med en kvalitativ ansats där intervjuer, observationer och litteraturstu-

dier användes för att samla in data. Sekundärdata samlades in från olika databaser på Valmet. 

Tidigt skapades en projektplan som gav struktur till arbetet och en uppföljning av arbetet ägde 

rum med pulsmöten veckovis på Valmet.  

En utredning genomfördes över lämpliga produkter att produktionssätta för bearbetning. Efter 

val av produkt analyserades olika scenarier för att bestämma en produktionsmix som så effek-

tivt som möjligt genererar 20 000 produktionstimmar. Den framtagna produktionsmixen vi-

sade sig generera en del problem vad gäller tillgängliga resurser, PIA, flödet och tillgänglig 

yta i maskinverkstaden. Med hjälp av Lean-filosofin har sju åtgärder tagits fram som ska leda 

till att en effektiv produktionsmix uppnås. Införandet av åtgärderna har delats in i tre steg där 

steg ett (1) anses som nödvändigt att införa för att kunna uppnå produktionsmixen medan steg 

två och tre är viktiga för flödeseffektiviteten och därmed för att kunna uppnå en effektiv pro-

duktionsmix. 

Resultatet av arbetet visar på att utnyttjandegraden av de viktigaste maskinerna i maskinverk-

staden kan höjas genom en produktionssättning för bearbetning av produkten V164. Eftersom 

produkten tillverkas för vindkraftindustrin kan en produktionssättning för bearbetning även 

innebära en mindre känslighet för svängningar på marknaden för mjukpappersmaskiner och 

därmed generera en jämnare arbetsbelastning.  

  



 

 

Abstract 
The aim of this work has been to develop proposals on how the utilization rate of the ma-

chines used for the processing of Yankee details can be increased. The work has been carried 

out at the Department of Production engineering at Valmet AB in Karlstad. 

The objective of the work was to identify one or more products, currently produced for exter-

nal customers, which are suitable for a production launch for processing in the machine shop 

for manufacturing of Yankee cylinders. The objective has also been to present an efficient 

mix of production in the machine shop that with the selected product generates 20,000 pro-

duction hours in the main machines. 

The work was carried out with a qualitative approach where interviews, observations and lit-

erature reviews were used to collect data. Secondary data were collected from different data-

bases at Valmet. An early created project plan gave structure to the work and follow-up work 

took place with pulse meetings weekly at Valmet. 

An investigation was conducted of suitable products for a production launch for processing. 

After selecting the product various scenarios was analyzed to determine a mix of production 

that most efficient generate 20,000 production hours. The designed production mix appeared 

to generate some problems in terms of available resources, WIP, flow and available space in 

the machine shop. With the help of the Lean philosophy seven measures has been developed 

that will lead to an efficient mix of production is achieved. The introduction of measures has 

been divided into three steps. Step one (1) is considered necessary to impose in order to 

achieve the production mix, while step two and three are important for flow efficiency and 

thereby to achieve an efficient mix of production. 

The results of the work show that the utilization rate of the most important machines in the 

machine shop can be raised through a production launch for processing of the product V164. 

Thus the product is manufactured for the wind power industry, a production launch for pro-

cessing also mean less sensitivity to fluctuations in the market for tissue paper machines and 

thereby a more even workload can be generated. 

  



 

 

Nomenklatur 

CYD - Står för Casted Yankee Dryer och avser en Yankee-cylinder av gjutgods. 

Heavy Factory - Avser Valmet AB:s verksamhet mot extern kund. 

Ledtid - Tiden det tar för en produkt att ta sig igenom en process eller ett värdeflöde. 

PIA - Produkter i arbete, det vill säga produkter som börjat processas men som inte har läm-

nat värdeflödet. 

Process - En samling aktiviteter som förädlar en enhet som flyter genom processen. 

Produktionsmix - En mix av produkter som produceras. 

SYD - Står för Steel Yankee Dryer och avser en Yankee-cylinder av stål. 

V164 - En axel med en diameter på cirka tre meter och en längd på cirka fyra meter som an-

vänds inom vindkraftindustrin. 

Yankee-cylinder - En cylinder som används i mjukpappersmaskiner för att torka pappret.  
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1 Inledning 
Kursen, Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), består 

av ett examensarbete som motsvarar 22,5 högskolepoäng. Kursen ges vid fakultetet för 

hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads Universitet. Examensarbetet har utförts på 

Valmet AB i Karlstad vid avdelningen produktionsteknik. Handledare i projektet har från 

Karlstads Universitet varit Lasse Jacobsson och från Valmet AB Andreas Björk. I styr-

gruppen för projektet ingick Andreas Björk och Thomas N Jansson. Andreas är chef för 

produktionsutveckling och Thomas är produktionschef för maskinbearbetning och svets. 

1.1 Bakgrund 
Valmet AB ingår i Valmet-koncernen och är verksamma på flera orter i Sverige med 

cirka 1 500 anställda och har även en filial i Danmark. Valmet AB levererar anläggningar, 

utrustning, processlösningar samt service och experthjälp till mjukpapperstillverkare, 

massabruk samt fiber- och energiindustrin över hela världen (Valmet 2016a). 

Valmet AB:s verksamhet i Karlstad är indelad i två enheter, en för fiber som finns på 

Sommarro och en för mjukpapper som finns på Lamberget. Enheten på Lamberget levere-

rar kompletta mjukpappersmaskiner med tillhörande utrustning samt erbjuder service och 

eftermarknadsprodukter inom affärsområdena papper, kartong och fiber. Valmet AB för-

värvade 2013 ett gjuteri i Karlstad där produkter till den egna verksamheten samt deras 

Heavy Factory-verksamhet produceras. Vid produktionsanläggningen på Lamberget finns 

även en pilotanläggning där Valmet själva och kunder kan testa olika maskinkonfigurat-

ioner och processer. (Valmet 2016b) 

Valmet AB:s huvudsakliga produktion i Karlstad består av tillverkning av deras nyckel-

komponenter
1
 – Yankeecylinder, Inloppslåda och ViscoNip®. En Yankee-cylinder är en 

cylinder som används till att torka papperet i mjukpappersmaskinerna. Cylindrarna pro-

duceras i två olika varianter där den ena är tillverkad av gjutgods och benämns Casted 

Yankee-Dryer (CYD) och den andra är tillverkad i stål och benämns Steel Yankee-Dryer 

(SYD). Att hantera cylindrarna kräver komplex utrustning eftersom en cylinder kan väga 

upp till 150 ton, ha en diameter på 5,5 meter och en bredd på 6,2 meter. På Lamberget 

sker också montering av mjukpappersmaskiner, varefter de monteras isär igen och levere-

ras till kund för att där på nytt monteras ihop. 

De senaste tre åren har Valmet AB haft ett starkt fokus på att göra produktionen mera 

resurseffektiv, vilket bland annat har resulterat i att beläggningen av maskinverkstaden 

för bearbetning av Yankee-detaljer har sjunkit. I nuläget ligger beläggningen på en nivå 

som motsvarar cirka sextio procent
2
 av dess maximala kapacitet. Avdelningen för pro-

duktionsutveckling driver förbättringsprojekt i produktionen och har varit en del i arbetet 

med att förbättra resurseffektiviteten. För att Valmet AB ska kunna öka sin konkurrens-

                                                 
1
 Produkterna benämns nyckelkomponenter eftersom de är viktiga komponenter i Valmet AB:s mjukpap-

persmaskiner samt är komplexa och därmed kräver speciella kunskaper och utrustning för att tillverka och 

hantera. 
2
 Källa: Samtal med Andreas Björck chef för produktionsutveckling 2016-02-03. 
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fördel ytterligare vill de höja beläggningsgraden främst för maskinverkstaden men för-

hoppningsvis även för gjuteriet. De huvudsakliga aktiviteterna som sker inne i maskin-

verkstaden är bearbetning, svetsning, montage och mellanlagring. I maskinverkstaden 

produceras Yankee-cylindrar av både typen CYD och SYD tillsammans med bearbetning 

på inloppslådor samt arbeten för avdelningen Service. Det planeras även för en produkt-

ionssättning för maskinbearbetning av produkten V164 i maskinverkstaden. 

1.2 Problemformulering 
Valmet AB har idag svårt att styra över hur många mjukpappersmaskiner, och därmed 

antal Yankee-cylindrar, som ska tillverkas per år eftersom det helt styrs av marknaden. 

Marknaden för mjukpappersmaskiner är en cyklisk marknad och beställningarna av 

mjukpappersmaskiner är inte jämnt utspridda över året. Det gör att det är svårt att hitta en 

balans i beläggningsgraden av maskinverkstaden där Yankee-cylindrarna produceras, 

vilket illustreras i figur 1.1. För att få en någorlunda förutsägbarhet i beläggningen av 

maskinverkstaden planeras ett ”normalår” in där volymerna baseras på tidigare års för-

säljning
3
. Som en åtgärd för att få en jämnare beläggningsgrad och minska känsligheten 

för svängningar på marknaden för mjukpappersmaskiner vill Valmet AB försöka utöka 

antalet produkter som produceras för externa kunder. Eftersom de flesta av de produkter 

som gjuteriet i dag producerar för externa kunder inte genomgår bearbetning hos Valmet 

AB, vill Valmet AB titta på möjligheten att produktionssätta någon eller några av de pro-

dukterna för maskinbearbetning i maskinverkstaden.  

De effektiviseringar som gjorts i maskinverkstaden har resulterat i reducerade cykeltider, 

vilket innebär att det krävs mindre tid för att producera samma antal produkter som tidi-

gare. För att kompensera gapet mellan den nuvarande beläggningsgraden och systemets 

önskvärda beläggning på cirka 20 000 produktionstimmar
4
 har vissa åtgärder som, ur en 

ekonomisk synvinkel, inte är optimala vidtagits. 

 

Figur 1.1: Visar hur beläggningen av maskinerna i maskinverkstaden svänger kring ett budgeterat normalår. 

Här syns också gapet mellan ett normalår och vad den önskvärda beläggningen av maskinerna är. 

En integration av en eller flera produkter i flödet i maskinverkstaden skulle innebära en 

högre utnyttjandegrad av produktionssystemets maximala kapacitet, men också bidra till 

att minska känsligheten för svängningar på marknaden för mjukpappersmaskiner. En in-

                                                 
3
 Ett normalår motsvarar cirka 10st CYD och 5st SYD. Källa: Thomas N Jansson produktionschef för ma-

skinbearbetning och svets 2016-02-25. 
4
 Källa: Samtal med Andreas Björck chef för produktionsutveckling 2016-02-03. 
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tegration skulle också innebära att de ekonomiska åtgärder som vidtagits inte längre be-

höver vidtas, vilket innebär att högre intäkter genereras från systemet som kan användas 

till att förbättra konkurrenskraften och stärka Valmet AB:s position på marknaden.  

Som ett ytterligare steg i förbättringsarbetet vill Valmet AB titta på hur produktionsmixen 

bör vara för att på ett så effektivt
5
 sätt som möjligt få ut 20 000 produktionstimmar ur de 

fyra viktigaste maskinerna. De fyra viktigaste maskinerna i maskinverkstaden är: en karu-

sellsvarv, en axelsvarv och två arborrverk. Eftersom hantering och bearbetning av Yan-

kee-cylindrar är komplext vill Valmet också undersöka om en integration av en eller flera 

nya produkter skulle medföra några problem eller påverka flödet genom maskinverksta-

den negativt. Om så är fallet också undersöka vad som skulle krävas för att kunna produ-

cera en eller flera nya produkter och samtidigt ha ett effektivt flöde. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på hur utnyttjandegraden för de maskiner 

som används till bearbetning av Yankee-detaljer kan höjas, och därmed också få en jäm-

nare arbetsbelastning och en mindre känslighet för svängningar i marknaden av mjukpap-

persmaskiner. 

1.4 Mål 
Projektet ska vara klart att redovisa till den 30 maj 2016 och en slutrapport ska vara in-

lämnad senast den 8 juni 2016. Målet med arbetet är att identifiera en eller flera produkter 

av de som i dag produceras i gjuteriet för extern kund att produktionssätta för maskinbe-

arbetning i maskinverkstaden. Målet är också att presentera en produktionsmix i maskin-

verkstaden som på ett så effektivt sätt som möjligt genererar 20 000 produktionstimmar i 

de fyra viktigaste maskinerna. Där ingår också att utvärdera om det är praktiskt möjligt att 

producera det givna antalet för respektive produkt och vad som eventuellt skulle krävas 

för att genomföra det. Målet för maskinerna är: 6 200 timmar i karusellsvarven, 4 500 

timmar i axelsvarven och 4 500 timmar vardera i de två arborrverken. 

1.5 Avgränsning 
Projektet har avgränsats till att endast titta på produkter som tillverkas i det egna gjuteriet 

och av de produkterna endast titta på de som tillverkas för extern kund. En ytterligare 

avgränsning som gjorts är att endast titta på maskinverkstaden för bearbetning av Yankee-

detaljer och hur de eventuella detaljerna skulle passa in i det flödet som går genom verk-

staden. Projektet har också avgränsats från att omfatta en marknadsanalys av externgods, 

vilket var tänkt att inkluderas i arbetet när projektet startades.   

                                                 
5
 Effektivt syftar till den produktionsmix som är bäst ur både ett resurs- och flödesperspektiv. Effektivt 

innebär också en produktionsmix som genererar en bra balans i utnyttjandet av maskinerna relativt målen 

som sats upp. 
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2 Metod och genomförande 
I metodkapitlet beskrivs de metoder som använts i projektet samt hur arbetet har genom-

förts. I kapitlet används orden information och data synonymt med varandra.  

2.1 Projektplanering 
Ett uppstartsmöte genomfördes med handledare på Valmet där den ursprungliga projekt-

specifikationen bearbetades och inledande avgränsningar bestämdes. Under mötet samla-

des också bakgrundsinformation in till projektet. Utifrån informationen skapades en pro-

jektplan enligt den disposition som Eriksson och Lilliesköld (2005) presenterar där delar 

som bakgrund, syfte, mål, tidsplan, avgränsning, organisation, projektmodell, riskanalys 

och dokumenthantering beskrivs. Projektplanen användes för att underlätta för planering 

och kommunikation, samt för att minska riskpåverkan på projektet. Projektplanen tjänar 

som ett kontrakt mellan projektgruppen och projektbeställare (Johannesson et al. 2004) 

vilket i det här fallet blir ett kontrakt mellan författaren och Valmet. Hela projektplanen 

finns att tillgå i bilaga 1: Projektplan.  

En Work Breakdown Structure (WBS) skapades för att tidigt klargöra vilka övergripande 

arbetsuppgifter projektet kommer att bestå av. Jansson och Ljung (2004) menar att en 

WBS är bra för att ge struktur och en översikt över ett projektarbete samt att den utgör en 

bas för planerings- och uppföljningsarbetet i ett projekt. I samband med att WBS:en skap-

ades delades projektet in i tre delar där första delen innebar att samla information inför 

valet av produkt/produkter att bearbeta i maskinverkstaden. Den andra delen innebar att 

analysera konsekvenserna av en integration av en eller flera nya produkter i maskinverk-

staden och hur det effektivast går att få ut 20 000 produktionstimmar med den nya pro-

duktionsmixen. Sista delen bestod av att skapa nödvändiga underlag och dokumentation 

till studien samt redovisning av projektet. Figur 2.1 illustrerar grafiskt de tre delarna. 

 

Figur 2.1. Grafisk illustration av projektets uppdelning i tre delar. 

En intressentanalys skapades för att tydliggöra vilka som kan komma att påverkas av eller 

påverka projektet, vilket är själva meningen med att analysera intressentsituationen (Jans-

son & Ljung 2004). Resultatet av analysen är användbar i arbetet med att planera och 

genomföra ett projekt, till exempel när det gäller att analysera riskerna eller att söka efter 

resurser (Jansson & Ljung 2004).  

Riskanalysen är enligt Jansson och Ljung (2004) ett av de viktigaste verktygen för att 

identifiera områden som kan behöva särskild uppmärksamhet för att minimera påverkan 

Samla information, 
val av 

produkt/produkter 

Analysera/Utvärdera 
produktionsmixen och 

dess påverkan på 
flödet. 

Dokumentation/
redovisning 
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av projektets utgång. Stor vikt har därför lagts till att identifiera risker och att utarbeta en 

åtgärdsplan för att minimera riskernas påverkan på projektet.  

Uppföljning av projektet har skett med hjälp av pulsmöten veckovis tillsammans med 

övriga medarbetare på avdelningen för produktionsutveckling. Risk- och intressentana-

lysen samt tidsplanen har uppdaterats vid behov under projektets gång. 

2.2 Insamling av data 
I projektet har en kvalitativ ansats antagits. En kvalitativ metod används enligt Björklund 

och Paulsson (2012) om syftet med datainsamlingen är att skapa en djupare förståelse för 

ett specifikt problem, en specifik händelse eller situation. Vidare menar Eliasson (2006) 

att en kvalitativ metod är bättre när flexibilitet i en undersökning krävs och en kvalitativ 

ansats ansågs därför som mest lämplig i förhållande till problemformuleringen  

Data kan vara av primär eller sekundär typ. Sekundärdata är data som samlats in i ett an-

nat syfte än för den aktuella studien (Björklund & Paulsson 2012). Metod som använts för 

att samla in sekundärdata är litteraturstudier. Andra sekundärdata som samlats in är be-

redningstider samt ledtider för de tre produkterna som studien omfattat. 

2.2.1 Observationer 

Arbetet med att samla in data inleddes med en rundvandring på hela området för att skapa 

en bild av hur verksamheten ser ut i sin helhet. Därefter har observationer utförts på gjute-

riet och i maskinverkstaden. Enligt Patel och Davidsson (2011) är observationer bra vid 

explorativa undersökningar och observationer användes för att få en grundligare bild och 

en djupare förståelse av de verksamheterna som berörts av arbetet. Den information som 

erhålls genom observationer ligger inte sällan till grund för vidare studier med andra tek-

niker för att samla in information (Patel & Davidson 2011) och observationerna har varit 

en viktig input vid skapandet av underlagen till de intervjuer som genomförts. Under ut-

värderingsfasen har observationer i maskinverkstaden och av det arbete som utförs där 

använts för att identifiera eventuella problem med att integrera en ny produkt för bearbet-

ning. Alla observationer som utförts har varit iakttagande där observatörens närvaro har 

gjorts känd. 

2.2.2 Intervjuer 

I arbetet har kvalitativa intervjuer genomförts. Att upptäcka och identifiera egenskaper 

hos något är syftet med en kvalitativ intervju, vilket innebär att det aldrig i förväg går att 

formulera svarsalternativ till den som intervjuas (Patel & Davidson 2011). Det mesta av 

de data som behövde samlas in fanns inte direkt tillgängliga i någon databas utan det var 

främst personer på Valmet som kunde ge ut data och därför ansågs kvalitativa intervjuer 

vara en lämplig metod. Enligt Eliasson (2006) kan kvalitativa intervjuer vara mer eller 

mindre strukturerade. I arbetet har semistrukturerade intervjuer använts vilket enligt Eli-

asson (2006) ger möjlighet till flera välgrundade frågor ur flera aspekter där det även 

finns möjlighet att anpassa frågorna efter situationen, vilket ansågs som viktigt. Endast en 

person i taget har intervjuats.  
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Intervjuformulären skapades utifrån de inledande observationerna och den bakgrundsin-

formation som samlades in vid uppstartsmötet. Inspiration till frågor har också hämtats 

från litteratur och andra examensarbetet inom liknande områden. Bellgran och Säfsten 

(2005) beskriver en tabell med frågor som de menar är bra att ställa när en bild av ett 

framtida produktionssystem ska skapas. Frågorna berör områden som marknad, produkt, 

risker i prognoser, tekniknivå, personal och övriga intressenter. Tabellen har använts som 

inspirationskälla till frågor. En något modifierad tabell med endast relevanta frågor för 

projektet presenteras i tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Frågor som är bra att ställa under förstudien till ett framtida produktionssystem 

Område Exempel på frågor 

Marknad 

Vilka är dagens kunder och vilka kan framtidens kunder tänkas vara? 

Finns det några nya tänkbara marknader? Beräknade produktionsvoly-

mer? 

Produkt 

Hur många varianter är fastställda, och hur många kan bli aktuella? Vil-

ken är den beräknade livslängden?  

Risk 
Hur ser riskanalysen ut avseende volymprognosen? 

Tekniknivå 

Hur är tekniknivån i nuvarande produktionssystem? Vilken nivå är nöd-

vändig framöver? Vilken utveckling krävs för att åstadkomma detta? 

Personal 

Hur ser personalsituationen ut nu? Vilka kommande kompetenskrav och 

vilket utbildningsbehov finns? 

Övriga intressenter Vilka är övriga interna och externa intressenter? 

 

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av syftet med intervjun för respondenten. 

Vid flera av intervjuerna ställdes följdfrågor utifrån information som respondenten angav. 

Alla frågor kunde inte besvaras av de från början utvalda personerna vilket medförde att 

flera intervjuer än planerat genomfördes. Eftersom större delen av arbetet genomfördes på 

avdelningen för produktionsutveckling har nyckelpersoner till största delen varit tillgäng-

liga vid behov. Därför har de frågor och följdfrågor som dykt upp efter intervjuerna och 

under arbetets gång ställts allt eftersom de dykt upp utan att berörda personer behövt kal-

las till nya intervjuer. 

Under utvärderingsfasen har i samband med observationerna i maskinverkstaden ostruk-

turerade intervjuer gjorts med operatörer och arbetsledare. Intervjuerna och observation-

erna utfördes i syfte att samla information om problem och irritationsmoment i produkt-

ionen samt för att skapa en tydlig bild av hur arbetet går till i dagsläget. Informationen 

användes senare till att skapa en strategi som gör det möjligt att uppnå målet med att så 

effektivt som möjligt få ut 20 000 produktionstimmar ur de viktigaste maskinerna. 

2.2.3 Urval av personer att intervjua 

Urvalet av personer har utförts med utgångspunkt från intressentanalysen som skapades i 

den inledande delen av projektet och i samråd med handledaren på Valmet. Handledaren 
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bedömdes ha bäst kunskap om vilka personer på Valmet som var mest lämpliga att inter-

vjua för att få fram relevant information. Personer som intervjuades utöver de som först 

planerades bestämdes utifrån deras kompetensområden i relation till den information som 

söktes. 

2.2.4 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har främst använts i den senare delen av projektet, det vill säga efter att 

val av produkt har gjorts. Den litteratur som studerats behandlar Lean, resurs- och flö-

deseffektivitet, de 7+1 slöserierna och olika typer av layout. Litteraturstudierna har haft 

till syfte att ge en grundligare förståelse för den teori som ligger till grund för det genom-

förda arbetet. Informationen som samlas in vid litteraturstudier är så kallade sekundär-

data, vilket innebär att det finns en risk för att informationen kan vara vinklad eller föråld-

rad (Björklund & Paulsson 2012). Därför har informationen verifierats med ett flertal 

olika källor.  

Projektledaren har tillsammans med övrig personal på avdelningen för produktionsut-

veckling genomgått en enklare utbildning i Lean där boken Detta är Lean – Lösningen på 

effektivitetsparadoxen av Niklas Modig och Pär Åhlström studerats. Teorin som beskrivs i 

boken har varit ett hjälpmedel vid utvärderingen av vad det framtagna scenariot innebär 

för det nuvarande flödet genom maskinverkstaden. 

2.3 Val av produkt 
Informationen som samlats in under den första delen av arbetet har analyserats och utvär-

derats utifrån flera aspekter som teknisk möjlighet, kompetens i företaget, marknad, eko-

nomi, produktionsvolymer, risker etcetera. Utifrån analysen valdes flera av produkterna 

bort. Tre produkter presenterades för styrgruppen som möjliga kandidater. Valet av pro-

dukt bestämdes tillsammans med styrgruppen där resultatet av analysen tillsammans med 

projektgruppens önskan om inriktning låg till grund för beslutet. 

2.4 Utvärdering av produktionsmix 
Målet med arbetet är att presentera den mest effektiva produktionsmixen som genererar 

20 000 produktionstimmar i de fyra viktigaste maskinerna i maskinverkstaden. Att titta på 

olika framtida scenarier med olika antal av respektive produkt ansågs därför som en bra 

metod för att utvärdera produktionsmixen. Inspiration till den valda metoden har därför 

hämtats från en metod som kallas scenarioplanering. Scenarioplanering är ett användbart 

hjälpmedel till att utvärdera flera olika framtida scenarier, och används ofta av företag till 

att utvärdera strategier inför framtiden (Chermack 2011).  

2.4.1 Matris för utvärdering 

För att utvärdera och visualisera vilken produktionsmix av de tre produkterna CYD, SYD 

och V164 som på ett så effektivt sätt som möjligt genererar 20 000 produktionstimmar 

skapades en matris i Microsoft Excel. Matrisen innefattar de olika processteg som finns i 

maskinverkstaden där respektive produkts tid för respektive processteg redovisas. Pro-

cesstegen innefattar både bearbetning i maskiner och andra operationer som, till exempel 

montage. Antalet av respektive produkt bestämmer därmed hur mycket tid som produkten 
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belägger respektive maskin med. Matrisen anger också produkternas ledtider för maskin-

verkstaden. Tider som används i matrisen för de olika processtegen har hämtats från be-

redningsunderlag för de olika produkterna. Ledtiderna för respektive produkt har tagits 

fram ur planeringssystemet. Ledtiden har definierats enligt: tiden från att första operat-

ionen i maskinverkstaden påbörjas till dess att sista operation i maskinverkstaden är av-

slutad. 

2.4.2 Bestämning av randvillkor till matris 

Produkterna CYD och SYD tillverkas i flera olika varianter där även varianterna tillver-

kas i olika varianter. De olika varianterna har olika flöden genom maskinverkstaden och 

det tar olika lång tid att bearbeta dem. Det innebär att det blir många olika variabler som 

påverkar tiden som produkterna belägger maskinerna med och produkternas totala ledti-

der. För att få ner antalet variabler så att utvärderingen kunde utföras på en rimlig nivå 

och under den tid som projektet disponerar fick vissa randvillkor bestämmas. Randvillko-

ren har tagits fram av projektledaren och godkänts av projektägaren innan arbetet med 

utvärderingen fortsatte. 

2.4.3 Scenarier 

I Microsoft Office Excel finns en verktygsuppsättning som kallas för vad händer om-

analysverktyg. Verktygen är användbara för att analysera resultatet av olika indatavärden 

i en eller flera formler. Ett av verktygen heter scenarier vilket används för att utvärdera 

flera olika variabler. Verktyget ändrar värden på definierade variabler, där variablerna 

antar de värden som angivits av användaren för respektive scenario (Microsoft Office 

2016). Variabler som ändrades var antal av respektive produkt. 

Fem olika scenarier utvecklades och de baseras på:  

1. Nuvarande situation 

2. En ökning i efterfrågan av Yankee-cylindrar 

3. En minskning i efterfrågan av Yankee-cylindrar 

4. En minskning i efterfrågan av CYD och en ökning i efterfrågan av SYD 

5. Ett normalår 

Scenario ett baserades på ett normalår av Yankee-cylindrar samt den för närvarande pla-

nerade årsvolymen av produkten V164 som ska bearbetas på Valmet. Scenario två base-

rades på att efterfrågan av mjukpappersmaskiner, och därmed Yankee-cylindrar, går upp 

och scenario tre baserades på att efterfrågan av mjukpappersmaskiner går ner. Scenario 

fyra baserades på att fler kunder väljer en SYD istället för en CYD i sina mjukpappers-

maskiner så att behovet av SYD ökar men minskar för CYD. Det finns för närvarande en 

ökad efterfrågan av SYD och marknaden tenderar att fortsätta åt det hållet, vilket är an-

ledningen till att inte ett scenario där efterfrågan av CYD ökar men minskar för SYD 

skapades. Scenario fem baserades på ett normalår av Yankee-cylindrar men med maxi-

malt antal av produkten V164 som skulle kunna produceras baserat på den kapacitet som 

maskinverkstadens resurser har.  
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Verktyget Scenarier användes tillsammans med matrisen för att fastställa antalet av pro-

dukten V164 som kan bearbetas för respektive scenario. Det bestämdes att utvärdera sce-

nariot normalår ytterligare för att se vad som krävdes för att uppnå produktionsmixen 

som scenariot möjliggjorde. Scenariot normalår valdes eftersom det gav en jämn och hög 

utnyttjandegrad av maskinerna samt att det ansågs som mest realistiskt inför de kom-

mande åren. 

2.5 Vad krävs för att uppnå en effektiv produktionsmix 
Efter en snabb analys tillsammans med projektägaren identifierades det ett flertal områ-

den (resurser, PIA, flödet och ytan i maskinverkstaden) som kan bli problematiska med 

produktionsmixen för scenariot normalår. Det finns därmed en risk att antal produkter, 

som enligt produktionsmixen ska kunna produceras, blir ett teoretiskt värde och därför 

genomfördes en analys över vad som krävs för att uppnå produktionsmixen. 

Som ett första steg kartlades i vilka steg som produkten V164 är tänkt att bearbetas i för 

att se hur dess flöde kan komma att påverka de andra produkternas flöden. Information 

om problem som kan uppstå i maskinverkstaden vid bearbetning av stora volymer av pro-

dukten V164 tillsammans med övriga produkter har samlats in genom att prata med per-

sonal i maskinverkstaden, produktionsledare, produktionstekniker och ansvarig för ma-

skinverkstaden samt teoristudier. Eftersom målet med arbetet också är att produktions-

mixen ska vara effektiv, det vill säga både resurs- och flödeseffektiv, samlades informat-

ion in angående generella problem i maskinverkstaden och vilka förändringar som skulle 

förenkla arbetet för medarbetarna och eventuellt förbättra flödet genom maskinverksta-

den. Många PIA minskar flödeseffektiviteten och förlänger ledtiderna som i sin tur på-

verkar hur många produkter som kan produceras negativt (Modig & Åhlström 2015) och 

därför genomfördes en beräkning av hur många av produkten V164 som kommer vara i 

arbete samtidigt för produktionsmixen. 

2.6 Rekommenderade Åtgärder för att uppnå en effektiv produkt-

ionsmix 
Åtgärderna för att kunna uppnå produktionsmixen har tagits fram utifrån resultatet av den 

information som samlades in om vilka problem det skulle innebära att integrera en ny 

produkt för bearbetning i maskinverkstaden samt teoristudier. Åtgärderna bygger till stor 

del på Lean-filosofin och syftar till att skapa ett effektivt flöde och producera ”Just In 

Time” vilket enligt Bicheno (2006) uppnås genom att minska variation, slöserier, PIA och 

göra förändringar av layouter.  

Eftersom det redan nu, innan introduktionen av en ny produkt i flödet, är trångt om ut-

rymme i maskinverkstaden har mycket tid lagts på att analysera hur den nuvarande ytan 

bäst kan utnyttjas för att skapa ett effektivt flöde som gör det möjligt att uppnå produkt-

ionsmixen. Ett förslag till ny layout skapades utifrån villkoret att maskinernas placering 

inte fick ändras. För att se vad det skulle innebära för antalet PIA om båda arborrverken 

kan utnyttjas till att bearbeta alla produkter, så att alla produkter med en vikt över fem ton 

inte behöver planeras in i bara ett av verken, utfördes en omplanering i planeringssyste-

met tillsammans med ansvarig planerare på avdelningen.  
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Petersson et al. (2009) och Bicheno (2006) menar att det som regel är bättre att imple-

mentera förbättringar i steg eftersom det annars är lätt att förbättringarna blir alltför kom-

plicerade och resurskrävande. Om förbättringarna utförs i mindre steg finns det också 

möjligheter till att reflektera och lära av varje steg för att kunna göra ytterligare förbätt-

ringar på vägen mot målet. För att bestämma i hur många steg åtgärderna bör införas i 

samt i vilken ordning användes en prioriteringsmatris (även kallad PICK chart) till hjälp. 

Matrisen ger ett strukturerat stöd när prioriteringar ska göras (Petersson et al. 2009) och 

ansågs som en lämplig metod. Matrisen brukar delas in i fyra fält enligt figur 2.2. Åtgär-

derna har bedömts utifrån vilken effekt respektive åtgärd skulle ha på möjligheten att 

uppnå produktionsmixen som scenariot normalår medför samt vilken insats (kost-

nad/ansträngning) som respektive åtgärd kräver. Åtgärderna bedömdes också utifrån vil-

ken effekt som respektive skulle ha på flödet genom maskinverkstaden.  

 

Figur 2.2: Prioriteringsmatris 
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3 Teori 
Kapitel tre presenterar teori som ligger till grund för de åtgärder som tagits fram för att 

uppnå en effektiv produktionsmix. I kapitlet beskrivs teorin bakom Lean, flödes- och re-

surseffektivitet, de 7+1 slöserierna och funktionell verkstad.  

3.1 Lean 
Många företag har nått stora framgångar med att utveckla sina verksamheter med Lean-

konceptet och Lean har därför blivit allt populärare under senare år (Bergman & Klevsjö 

2012). Lean beskrivs på olika sätt beroende på vilken litteratur som studeras, men i grun-

den är Lean inget annat än en verksamhetsstrategi (Petersson et al. 2009; Modig & Åhl-

ström 2015). Lean är alltså ingen metod som går att implementera för att nå framgång 

utan Lean handlar snarare om en vision om att eliminera allt slöseri (Petersson et al 2009; 

Bergman & Klevsjö 2012). Fokus ligger på att skapa värde för kunden som Modig och 

Åhlström (2015) menar att uppnås genom att öka flödeseffektiviteten. 

En Lean verksamhetsstrategi innebär att utveckla organisationen mot det perfekta tillstån-

det och eliminera alla hinder som motverkar målet. Det perfekta tillståndet är ett teoretiskt 

perfekt tillstånd, där både resurs-och flödeseffektiviteten är optimal, vilket aldrig kan 

uppnås i verkligheten men är värt att sträva mot. Det största hindret på vägen mot målet 

är organisationers bristande förmåga att hantera variation och därför är det centralt i en 

Lean-verksamhetsstrategi att förutse, hantera och eliminera variation (Modig & Åhlström 

2011). Bergman och Klevsjö (2012) menar också att variation är orsaken till större delen 

av det slöseri som finns i processer. 

Inom Lean fokuseras det på att producera ”Just In Time” (JIT), vilket är en av huvudpe-

larna i Lean. JIT innebär att det är kunden som styr behovet av vad som ska produceras, 

när det ska produceras och hur mycket som ska produceras. Att producera enligt kundor-

der innebär att inget produceras förrän det finns en order från kund. Syftet är att skapa ett 

förutsägbart flöde som är effektivt, där alla slöserier har eliminerats eller reducerats (Pe-

tersson et al. 2012). Under huvudprincipen JIT finns principerna Takt, Kontinuerligt flöde 

och Dragande system.  

Takt anger produktionsvolym per tidsenhet och används för att utjämna produktionshas-

tigheten. Kontinuerligt flöde syftar till att låta produkt och material vara i konstant rörelse 

och därmed minimera antal stopp. Stopp förlänger ledtiden vilken inte är önskvärt. För att 

uppnå ett kontinuerligt flöde får flödeslayouten en viktig betydelse. En layout med korta 

avstånd mellan operationer där buffertar och mellanlager har minimerats, får inte sällan 

en större effekt på flödets effektivitet än om fokus lagts på de ingående processerna (Pe-

tersson et al. 2012). Principen dragande system innebär att producera efter kundbehovet 

och syftar till att inte överproducera, vilket anses vara ett slöseri (Modig & Åhlström 

2015). 

Den andra huvudprincipen inom Lean är Jidoka och handlar om att se till att kvaliteten 

blir rätt från början. Under huvudprincipen står principerna Inbyggd kvalitet och Stoppa 

vid fel. Innbyggd kvalitet innebär dels att konstruera för att minimera risken att fel uppstår 
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och dels att använda ett standardiserat arbetssätt och se till att medarbetare har rätt kom-

petens så att risken för att fel uppstår minimeras. Fördelen med principen är att antalet 

kontroller i en process kan minimeras och i vissa fall helt elimineras. Stoppa vid fel inne-

bär att stoppa processen så fort ett fel uppstår. Det säkrar kvaliteten och minskar risken 

för att ett flertal defekta produkter produceras, vilket är ett slöseri (Petersson et al. 2009). 

Förbättringsarbete är ett centralt begrepp inom Lean och är en förutsättning för att en 

satsning på Lean ska bli framgångsrik. Arbetet med ständiga förbättringar syftar till att 

bekämpa variation, överbelastning och slöseri och för att lyckas med detta är det viktigt 

att involvera alla medarbetare (Petersson et al. 2009).  

Standardisering är viktigt inom Lean och används för att skapa effektivitet och flexibili-

tet. En standard kan beskrivas som den just nu bäst kända metoden att utföra ett arbete på 

och är en överenskommelse mellan medarbetarna hur en aktivitet ska genomföras. Ett 

standardiserat arbetssätt minskar variation, eftersom alla gör på samma sätt, vilket innebär 

mindre med slöseri som i sin tur leder till kortare ledtider och bättre kvalitet (Kosuge 

2010). Standardisering är också viktigt för att upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbar-

het och skapa lärande inom en organisation. Genom att skapa standardisering kring hur 

aspekter som påverkar säkerheten och arbetsmiljön ska hanteras kan både säkerheten och 

arbetsmiljön förbättras inom en organisation (Petersson et al. 2012).  

Ett framgångsrikt arbete med Lean innebär för de flesta verksamheter att en högre kvalitet 

i dess processer uppnås vilket också genererar sänkta kvalitetsbristkostnader. Högre kva-

litet medför också att en högre leveranssäkerhet kan uppnås. Produkter i arbete (PIA) kan 

ofta reduceras vilket minskar behovet av lager och buffertar som i sin tur frigör kapital. 

Färre produkter i arbete innebär en kortare ledtid vilket ger en ökad flexibilitet (Petersson 

et al. 2009). 

3.2 Resurs- och flödeseffektivitet 
Den industriella utvecklingen har enligt Modig och Åhlström (2015) i över 200 år byggt 

på att öka resurseffektiviteten. Resurseffektivitet handlar om att utnyttja resurser så väl 

som möjligt och är idag det naturliga sättet för de flesta organisationer att se på effektivi-

tet. Resurser kan till exempel vara lokaler, personal eller maskiner och annan utrustning 

(Modig & Åhlström 2015). Resurseffektivitet definieras som ”ett mått på hur väl en re-

surs utnyttjas under en specifik tidsperiod” (Bergman och Klevsjö 2012, s.462). 

Flödeseffektivitet handlar om att tillgodose de behov som den enhet som flyter genom 

organisationens processer har. Fokus ligger alltså på enheten som ska förädlas och inte på 

hur resurserna utnyttjas (Modig & Åhlström 2015). Flödeseffektivitet definieras som 

”summan av tiderna för de värdeskapande aktiviteterna i förhållande till genomloppsti-

den” (Bergman och Klevsjö 2012, s.463). Genomloppstiden är den tid det tar för enheten 

att ta sig genom processen. Flödesenheten kan i grunden vara av tre olika saker: männi-

skor, material eller information (Åhlström 2010). I figur 3.1 illustreras skillnaden i fokus 

för organisationer som fokuserar på resurs- respektive flödeseffektivitet. 
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Figur 3.1: Skillnaden i fokus för organisationer som valt att fokusera på resurs- eller flödeseffektivitet. 

Modig och Åhlström (2012) menar att mycket av det merarbete och slöseri som upp-

kommer i en organisation kan reduceras genom att fokusera på flödeseffektivitet. Om 

fokus ligger på utnyttjandet av resurser skapas lätt effektiva öar och det är mellan öarna 

som merarbete och slöserier uppstår. En organisation kan vara effektiv inom öarna men 

helt sakna överblick över processen i helhet. Flödeseffektivitet innebär att samla ihop 

öarna i ett system och skapa en överblick över processen så att problemen i vattnet för-

svinner. Det är först när systemet har blivit flödeseffektivt som fokus kan läggas på att 

öka resurseffektiviteten. 

3.2.1 Processer 

Processer är viktiga ur ett flödesperspektiv eftersom det är i processerna som flödeseffek-

tivitet skapas. En process kan beskrivas som ”En samling aktiviteter som tillsammans 

förädlar flödesenheter”. Processer består alltså av en rad aktiviteter och för att skapa flö-

deseffektivitet gäller det att fokusera på de värdehöjande aktiviteterna, alltså de aktiviteter 

i processen som tillför värde till enheten som passerar processen. Var processen startar 

och slutar bestäms av de som sätter gränserna för systemet, och hur systemgränserna sätts 

blir därmed viktigt eftersom det kommer påverka flödeseffektiviteten (Modig & Åhlström 

2015). 

Resurseffektivitet 

 

Flödeseffektivitet 
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Alla organisationer består av processer och det är i processer som verksamheten bedrivs. 

Processer blir därför viktiga ur ett strategiskt perspektiv eftersom de påverkar möjligheten 

för en organisation att bedriva en viss strategi samt har effekter på målen i organisation-

ens verksamhet. Hur organisationer väljer att arbeta med sina processer får stor inverkan 

på om målen kan uppfyllas och om flödeseffektivitet uppnås inom processerna (Åhlström 

2010). Inom arbetet med att utveckla en organisations blir processerna viktiga och Peters-

son et al. (2009) menar att det alltid är processen som ska ifrågasättas och utvecklas för 

att förbättra en verksamhet. Vidare menar Åhlström (2010) att nyckeln till att lyckas med 

en verksamhetsutveckling är att reducera variation. 

3.2.2 Processer styrs av lagar 

Modig och Åhlström (2015) menar att processers funktionssätt styrs av tre lagar: Little´s 

law, lagen om flaskhalsar och lagen om variations inverkan på processer. Little´s law 

innebär att ju fler PIA och ju längre cykeltiden är desto längre blir ledtiden (Modig & 

Åhlström 2015). Lagen om flaskhalsar säger att ledtidenen påverkas av flaskhalsar. 

Flaskhalsen i en process är det steg i processen som har längst cykeltid. Flaskhalsar kan 

identifieras genom att det uppstår köer innan flaskhalsen och att de aktiviteter som kom-

mer efter får vänta på resurser. Det finns två orsaker till att flaskhalsar uppstår där den 

ena är att stegen i en process måste utföras i en viss ordning, och den andra är att proces-

sen omfattas av variation (Modig & Åhlström 2015). Lagen om variations inverkan på 

processer beskriver sambandet mellan variation, resurseffektivitet och ledtid, och innebär 

att ju större variationen är och ju mer av resursernas kapacitet som utnyttjas desto längre 

blir ledtiden (Modig & Åhlström 2015). Variation orsakar köer och ju större variationen 

är desto mindre av resursernas kapacitet kan utnyttjas för att inte långa köer ska uppstå 

och skapa långa ledtider (Bergman & Klevsjö 2012). Det finns två faktorer som påverkar 

graden av variation: variation i ankomstintensitet och variation i betjäningstid (Åhlström 

2010). Det finns ett samband mellan dem eftersom variation i betjäningstid i ett steg 

skapar variation i ankomsttid i nästkommande steg i processen. Graden av variation och 

resursutnyttjandets påverkan på kötiden, och därmed också ledtiden, illustreras grafiskt i 

figur 3.2. 
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Figur 3.2 

Lagarna bevisar att det är svårt att kombinera hög resurseffektivitet med hög flödeseffek-

tivitet men det finns saker som organisationer kan göra för att öka flödeseffektiviteten 

(Modig & Åhlström 2015; Bergman & Klevsjö 2012): 

 Minska antalet PIA genom att minska orsaker till att köer uppstår, vilket minskar 

totala ledtiden. 

 Reducera cykeltider genom att arbeta snabbare och effektivare så att den totala 

ledtiden minskar. 

 Mera resurser kan tillsättas, vilket minskar cykeltider och ökar kapaciteten, så att 

den totala ledtiden minskar. 

 Hantera, reducera och eliminera alla former av variation i processen 

I organisationer som lägger starkt fokus på resurseffektivitet uppstår inte sällan många 

negativa effekter som har sitt ursprung i flera ineffektivitetskällor. En källa är mäniskans 

oförmåga att hantera långa ledtider. Det medför problem som oro, frustration och att sa-

ker glöms bort. Problemen leder till att det uppstår sekundära behov som organisationen 

måste uppfylla, utöver det primära behovet, vilket kräver extra resurser. Människans 

bristfälliga förmåga att hantera flera saker samtidigt genererar en mängd problem som ger 

upphov till sekundära behov. Oförmågan att hantera flera saker samtidigt är också en 

källa till ineffektivitet, och det är fokus på resurseffektivitet som driver behovet av att 

kunna hantera flera saker samtidigt. En organisation med starkt fokus på resurseffektivitet 

vill nämligen säkerställa att alla processer har arbete att utföra, vilket medför att antalet 

flödesenheter i arbete kommer öka. Med många flödesenheter i arbete blir det svårt att 

hålla koll på alla, vilket kan medföra att problem som uppstår inte identifieras eller förbi-

ses. Inte sällan behöver organisationer investera i extra resurser samt utveckla rutiner och 

struktur över hur de många flödesenheterna ska hanteras. Det är det som blir de sekundära 

behoven och som endast uppkommer på grund av hanteringen av ett stort antal flödesen-

heter (Modig & Åhlström 2015). 
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3.3 De 7+1-slöserierna 
För att öka flödeseffektiviteten är det viktigt att utforma processer så att slöserier blir syn-

liga. Det är först när slöserier synliggörs som det finns möjlighet till att eliminera eller 

åtminstone reducera dem. Till slöserier räknas all form av aktivitet som inte tillför en flö-

desenhet något värde och inom Lean talar man om de 7+1-slöserierna: (Petersson et al. 

2009) 

1. Överproduktion: Att producera mer än vad kunden efterfrågar, tidigare än nöd-

vändigt och i stora partier räknas in under överproduktion. Överproduktion anses 

vara den värsta formen av slöseri eftersom den bidrar till alla de övriga slöserier-

na. Att överproducera innebär att flexibiliteten minskar mot kunden, kapital binds 

upp i produkter som ligger och väntar på leverans och det kräver större lagringsut-

rymmen. 

2. Väntan: Att vänta på material, information eller andra saker som gör att värde inte 

kan adderas till en flödesenhet är ett slöseri. 

3. Transport: Transporter i sig skapar inget värde och bör därför elimineras. Dessu-

tom adderar alla transporter tid till ledtiden vilket ytterligare är en anledning till 

att eliminera eller åtminstone minimera transporterna. Behovet av interna trans-

porter är inte sällan ett tecken på att layouten kan vara fel. 

4. Överarbete: Att till exempel producera högre kvalitet än vad kunden vill ha inne-

bär att mer resurser läggs på produkten än vad som egentligen behövs. Det medför 

också extra kostnader på produkten som kunden inte vill betala för och de extra 

resurserna blir då ett rent slöseri. Överarbete kan också handla om att onödiga ar-

betsmoment utförs. Det kan exempelvis vara tester och kontroller som anses nöd-

vändiga men som egentligen är ett resultat av att processen är felaktig. 

5. Lager: Lager har en tendens att dölja problem, dessutom binder stora lager, buf-

fertar och förråd upp kapital och tar upp yta. Stora lager minskar också flexibilite-

ten mot kunden eftersom det förlänger ledtiden. 

6. Rörelse: Onödiga rörelser som inte adderar värde är ett slöseri. Det kan till exem-

pel handla om att leta efter saker, behöva förflytta sig för att hämta verktyg, eller 

behöva böja eller sträcka sig efter saker. Här finns det stora möjligheter till att öka 

effektiviteten. 

7. Produktion av defekta produkter: Att behöva utföra extra arbete för att rätta till 

defekta produkter är ett slöseri och det är något som kunden sällan är villig att be-

tala för. Bristande information är en vanlig orsak till produktion av defekta pro-

dukter. 

8. Outnyttjad kompetens: Detta slöseri är ett tillägg till de sju ursprungliga slöserier-

na. Att inte ta tillvara på medarbetarnas kompetens är ett rent slöseri eftersom det 

inte sällan leder till förlust av tid, förbättringar och lärmöjligheter för organisat-

ionen. 

Bergman och Klevsjö (2012) menar att det är viktigt att endast producera när det finns ett 

behov för det för att undvika slöseri. Inom Lean brukar man tala om förbrukningsstyrd 

produktion som innebär att kundernas behov ska skapa ett sug genom fabriken istället för 
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att ha ett tryckande system som trycker fram produkter till marknaden eller till lager 

(Bergman & Klevsjö 2012). 

3.4 Funktionell verkstad 
Vid en layout enligt en funktionell verkstad har likartad produktionsutrustning samlats i 

närheten av varandra, till exempel borrmaskiner på ett ställe, svarvar på ett annat etcetera. 

Produkten transporteras till varje maskin för bearbetning där hela partiet av en produkt 

färdigställs i en maskin innan de skickas vidare till nästa maskin. Upplägget kräver köer 

för att kunna utjämna variation i beläggning och det är önskvärt med en hög beläggning 

för en funktionell verkstad. Variation i behandlingstid för olika partier leder till köer. 

Produktionsupplägget innebär inte sällan långa ledtider och att produktionen måste plane-

ras med marginal på grund av känslighet mot störningar (Segerstedt 1999). 

Några fördelar med en funktionell verkstad (Segerstedt 1999): 

 Anpassningsbar och flexibel produktion som gör det lätt att tillverka nya produk-

ter 

 Låg känslighet för störningar på grund av tillgång till flera likartade maskiner 

 Möjlighet till högt maskinutnyttjande 

Några nackdelar med en funktionell verkstad (Segerstedt 1999): 

 Hög kapitalbindning, många produkter i arbete och stora mellanlager 

 Långa ledtider 

 Svåra problem med planering av produktionen 

 Ofta långa transportvägar 
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4 Resultat  
Här presenteras resultatet av datainsamlingen samt av det övriga arbetet som utförts. 

4.1 Projektplanering 
Inledande delen av arbetet resulterade i en projektplan som presenteras i bilaga 1: Pro-

jektplan. Utöver projektplanen skapades en intressentanalys, se tabell 4.1, och en WBS, 

se figur 4.1. 

Tabell 4.1: Intressentanalys för projektet. 

Affärsområdesansvarig Tissue

Beredare 

Personal maskinverkstaden

Ekonomiavdelning 

Marknadsavdelning 

Kund/er 

Konkurrenter

Intressenter

Andreas Björck (Projektägare)

Thomas N Jansson (Styrgruppsmedlem)

Gjuteriet 

Produktionstekniker

Produktionsplanerare 

Underleverantörer

Kvalitetsansvarig 

Produktionsledning

 

 

 

Figur 4.1. WBS som beskriver de huvudsakliga arbetsuppgifterna i projektet. 

4.2 Insamling av data 
Data som samlats in från observationer, intervjuer och sekundära datakällor presenteras i 

underrubrikerna nedan. De personer som intervjuats under informationsdelen av projektet 

Produktionsmix 

Infofas 

Projektplan 

Intervjuer 

Observationer 

Utvärdering 

Skapa matris Teori 

Rapport och 
redovisning 

Skapa rapport 

Redovisning 
projektplan 

Redovisning 
metoddel 

Opponering 
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presenteras i tabell 4.2. Samtal har också genomförts med Roland Johansson arbetsledare 

i maskinverkstaden. 

Tabell 4.2: Personer som intervjuats under den första av arbetets tre delar. 

Person Befattning Datum 

Christoffer Fransson Chef, Produktionsteknik - Gjuteriet 2016-02-24 

Thomas N Jansson Produktionschef Maskinverkstad & svets 2016-02-25 

Stefan Magnusson Produktionstekniker 2016-03-03 

Mikael Hellgren Produktionsplanerare 2016-03-04 

Ola Jonsson Produktionsingenjör 2016-03-09 

 

4.2.1 Maskinverkstaden 

Maskinverkstaden är en lång och smal verkstad med en bredd på 22 meter och en längd 

på 180 meter. Verkstaden har en port i vardera änden varav den ena (port 1) har en bredd 

på 8,2 meter och en öppningshöjd på 9,9 meter, medan den andra (port 2) har en bredd på 

5,95 meter och en öppningshöjd på 5,5 meter. 

De huvudsakliga aktiviteterna som sker inne i verkstaden är bearbetning, svetsning, mon-

tage och mellanlagring. Verkstadens nuvarande layout presenteras i figur 4.2. En över-

siktsbild av maskinverkstaden, tagen från port 1, visas i figur 4.3. Maskinverkstaden är 

uppbyggd enligt en funktionell verkstad. 

Figur 4.2: Maskinverkstadens layout med maskiner och uppmärkta platser för montage och svets. 

 

 

Figur 4.3: Översiktsbild av maskinverkstaden. 
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Maskinerna i maskinverkstaden 

I maskinverkstaden finns följande maskiner: 

 1st Karusellsvarv (Maskin 1). Klarar detaljer upp till 10 m i diameter, 10,5 m i 

höjd och med en vikt på 400 ton. Används till att svarva främst gavel och mantel 

till Yankee-cylindrarna. Karusellsvarven visas i figur 4.4.  

 

Figur 4.4: Svarvning av en mantel i karusellsvarven. 

 1st Axelsvarv (Maskin 2). Klarar detaljer upp till 3,1 m i diameter och med en 

vikt på 80 ton. Används till att bearbeta axeltappar till Yankee-cylindrar och pro-

dukten V164. Används ibland till arbete som tagits in via Heavy Factory-

verksamheten. Axelsvarven visas i figur 4.5. 

 

Figur 4.5: Svarvning av en axeltapp i axelsvarven. 

 2st Arborrverk (Maskin 841 och 842). Klarar detaljer upp till 25 m i längd, 4 m 

i höjd och med en vikt på 40 ton. Används till att bearbeta axeltappar till Yankee-

cylindrar, produkten V164, inloppslådor och arbeten för avdelningen Service. Ar-

borrverken visas i figur 4.6. 
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Figur 4.6: De två arborrverken där maskin 841 ses till vänster och maskin 842 till höger.  

 1st Slipmaskin. Används till slipning och balansering av Yankee-cylindrar. Me-

tallisering av SYD och emballagering runt mantel sker också i slipmaskinen. Me-

talliseringen är en tidskrävande aktivitet och kan ta upp till en vecka att genom-

föra. Slipmaskinen visas i figur 4.7. 

 

Figur 4.7: Slipmaskin. 

 4st Traverser, varav 2st med lyftkapacitet på 80 ton, 1st med lyftkapacitet på 40 

ton och 1st med lyftkapacitet på 16 ton. I figur 4.8 visas hur traverserna är place-

rade i masinverkstaden. Alla traverser går på samma bana. 

 1st Fräsmaskin. Används inte idag och är tänkt att avlägsnas från lokalen. Fräs-

maskinen visas i figur 4.23. 

 

Figur 4.8: Traversernas placering och lyftkapacitet (L.K.). 
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I maskinverkstaden finns också två pulversvetskranar som används till svetsning av SYD, 

diverse utrustning som används vid montage av Yankee-cylindrar, verktygsförråd vid 

respektive maskin, två stationer för skräp, en miljöstation där oljor och kemikalier förva-

ras och flera pallställ. En översiktsbild över området för svetsning och montage visas i 

figur 4.9 och 4.10. I maskinverkstaden står också utrustning som tidigare nyttjades när 

beklädning av balkar utfördes i maskinverkstaden. Utrustningen består av en kantbock, en 

plåtsax och ett upplagsbord för svetsning av balkarna, se figur 4.22. För närvarande an-

vänds endast upplagsbordet. Mitt i verkstaden finns också en laddningsstation för en 

mindre truck som används i verkstaden. 

 

Figur 4.9: Området för svetsning av SYD i maskinverkstaden. 

 

Figur 4.10: Området för provtryckning och montage av Yankee-cylindrar i maskinverkstaden. 

Arbetstid i maskinverkstaden 

I tabell 4.3 redovisas skiftgången och beläggningen för respektive maskin och operation 

som utförs i maskinverkstaden. Det finns två arborrverk och därav 2x3000 respektive 

2x4500 timmar. Antal personer som arbetar samtidigt under ett skift i montering och 

svetsning varierar beroende på behovet och därför redovisas inte beläggningen för monte-

ring och svetsning. Slipmaskinen bemannas av personalen i monteringen. Tabellen visar 

också vilken skiftgång som önskas av Valmet (införande av önskvärd skiftgång pågår för 
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tillfället) och vad 85 % resursutnyttjande motsvarar i timmar för nuvarande skiftgång och 

med utökad skiftgång. 

Tabell 4.3: Tabell över skiftgång och beläggning för maskinerna och operationerna i maskinverkstaden. Det 

finns två arborrverk och därav 2x3000 respektive 2x4500 timmar. 

Maskin/Op. Skiftgång Önskvärd 

skiftgång 

Beläggning 

[h/år] 

85% utnyttj. 

av skiftgång 

[h] 

85% utnyttj. 

av önskvärd 

skiftgång [h] 

Karusellsvarv 5-skift 5-skift 6200 6200 6200 

Axelsvarv 2-skift 3-skift 2500 3000 4500 

Arborrverk 2-skift 3-skift 6000 6000 (2x3000) 9000 (2x4500) 

Slipmaskin 3-skift 3-skift 1500 - - 

Montering 3-skift 3-skift - - - 

Svetsning 2-skift 2-skift - - - 

Summa:    15 200 19 700 

 

4.2.2 Affärssystem och planering av produktionen 

Affärsmodellen som Valmet använder sig av innebär att de får betalt av kunden först när 

en produkt har blivit levererad till kunden.  

Planeringen av produktionen i gjuteriet och produktionen i övrigt sker separat och det 

finns för närvarande ingen koppling mellan dem. En person både sköter och är ansvarig 

för planeringen av all produktion som inte sker i gjuteriet. Personen är också ansvarig för 

uppföljning av leveranser av material samt produktionens progression.  

Månadsvis sker en uppföljning av försäljningsprognosen inför framtiden. Eventuella pro-

jekt läggs in i planeringssystemet så att andra arbeten kan planeras in med hänsyn till de 

förväntade. När ett projekt blir bekräftat får respektive tillverkningsenhet ange om de 

klarar att leverera enligt tidsplanen. Om tillverkningsenheterna inte kan leverera enligt 

tidsplan kan antingen tidsplanen omarbetas eller så kan mer resurser planeras in. Plane-

ringsmöten hålls två gånger i veckan där arbetsledare från respektive tillverkningsenhet 

tillsammans med produktionsplanerare går igenom status på produktionen. Det sker också 

en daglig uppföljning i form av ett kort morgonmöte där personer från flera olika enheter 

samlas för att identifiera problem som uppstått. Slutlig planering för maskinverkstaden, 

och andra enheter, sker med högst ett par dagars framförhållning, vilket innebär att opera-

törer får reda på vad som ska göras tidigast någon dag i förväg. Omplanering sker i stort 

sett dagligen på grund av omständigheter som till exempel sjukdom hos personal, haveri 

av maskiner eller att material är försenat. Arbeten som kommer in från avdelningen ser-

vice kommer in med kort varsel och ska vanligtvis vara utförda inom några dagar. Plane-

ringen påverkas mycket av detta eftersom alla arbeten måste skjutas framåt. Det är främst 

i arborrverken som arbeten för avdelningen service utförs och det är där som planeringen 

påverkas mest men även planeringen för resterande operationer påverkas, till exempel för 

att en detalj blir försenad till operationen efter bearbetning i arborrverken på grund av 

omplaneringen. 
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Produktionsplaneringen är starkt fokuserad på utnyttjande av resurser vilket innebär att 

när det finns en lucka i en maskin flyttas en lämplig detalj tidigare i schemat så att den 

bearbetas tidigare än när behovet finns.  

4.2.3 Yankee-cylindrar 

Gjuten Yankee (CYD) 

Yankee-cylindrarna av gjutgods tillverkas i olika varianter beroende på vilken mjukpap-

persmaskin cylindern ska användas i. De varierar i diameter i huvudsak mellan 15 och 18 

fot, men varierar även i bredd oberoende av vilken diameter de har. Cylindern består av 

en mantel, två gavlar, två axeltappar och diverse invändig utrustning. Mantel, gavlar och 

axeltappar tillverkas av gjutgods i det egna gjuteriet. Cylinderns delar monteras ihop med 

hjälp av bult. En bild av cylindern visas i figur 4.11. 

 

Figur 4.11: En Yankee-cylinder av gjutgods (CYD) 

Ett sekvensschema som visar stegen som sker i maskinverkstaden i tillverkningsprocessen 

för CYD visas i figur 4.12. Blästring av gavlar som sker efter bearbetning i maskin ett (1) 

utförs i en separat byggnad och inte i maskinverkstaden. 

 

Figur 4.12: Ett förenklat sekvensschema som visar stegen i tillverkningsprocessen som sker i maskinverkstaden. 
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Stål-Yankee (SYD) 

Yankee-cylindrarna i stål varierar på samma sätt i storlek som de av gjutgods. Skillnaden 

är att de generellt är mindre i diameter, där de i huvudsak varierar mellan 12 och 15 fot. 

Cylindern består av samma typ av delar som en gjuten Yankee men mantel och gavlar 

tillverkas i stål och köps in från ett externt bolag. Axeltapparna tillverkas av gjutgods i det 

egna gjuteriet. Montering sker genom att gavlarna svetsas fast i manteln och axeltapparna 

bultas fast i gavlarna. I samband med de olika svetsoperationerna behöver cylindern vän-

das flera gånger vilket görs med hjälp av traverserna. Manteln behöver också vändas när 

den bearbetas i karusellsvarven. Ett sekvensschema som visar stegen som sker i maskin-

verkstaden i tillverkningsprocessen för en femton-fots SYD visas i figur 4.13. Värmebe-

handlingen som sker efter svetsning utförs i en separat byggnad utanför maskinverksta-

den. Samtliga varianter av SYD genomgår värmebehandling efter svetsning.  

 

De cylindrar som är tolv fot (cirka 3,66 m) i diameter och har en bredd på mindre än 3,4 

meter sker bearbetning av mantel och gavlar i en maskinhall som tillhör fiberavdelningen 

på Valmet. Maskinerna på fiberavdelningen är likvärdiga dem i maskinverkstaden för 

Yankee-cylindrar men är bättre anpassade för de mindre Yankee-cylindrarna. Resterande 

aktiviteter sker i maskinverkstaden. Figur 4.15 visar ett sekvensschema över stegen i till-

verkningsprocessen för tolv-fots SYD med en bredd mindre än 3,4 meter. För cylindrar 

med en bredd över 3,4 meter sker bearbetningen på samma sätt som för de med en bredd 

mindre än 3,4 meter, men med skillnaden att slutbearbetningen av cylindern sker i maskin 

ett (1) i maskinverkstaden till skillnad för på fiberavdelningen. Sekvensschemat visas i 

figur 4.14. 

Figur 4.13: Ett förenklat sekvensschema som visar stegen i tillverkningsprocessen som sker i maskinverkstaden för 

SYD – 15 fot. 
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Figur 4.14: Ett förenklat sekvensschema som visar stegen i tillverkningsprocessen som sker i maskinverkstaden 

för SYD – 12 fot, bredd ≥ 3,4 meter. Fiberavdelningen avser bearbetning inne på fiberavdelningen och alltså inte 

i maskinverkstaden. 

 

 

Figur 4.15: Ett förenklat sekvensschema som visar stegen i tillverkningsprocessen som sker i maskinverkstaden 

för SYD – 12 fot, bredd ≤ 3,4 meter. Fiberavdelningen avser bearbetning inne på fiberavdelningen och alltså inte 

i maskinverkstaden. 

4.2.4 Produkter inom Heavy Factory 

Det finns idag
6
 totalt sju olika produkter som innefattas under Valmets Heavy Factory-

verksamhet. Samtliga produkter tillverkas i det egna gjuteriet. Efter gjutning kräver samt-

liga produkter någon form av bearbetning innan de kan användas. En del av produkterna 

säljs utan bearbetning och kunden tar då själv hand om den, medan resterande säljs med 

bearbetning. Bearbetningen sker då hos extern part. En översikt över vilka produkter som 

innefattas av Heavy Factory presenteras i tabell 4.4.  

Tabell 4.4: En överblick över detaljerna som ingår i Heavy Factory-verksamheten. Tabellen visar också produ-

cerat antal på årsbasis samt produkternas ungefärliga vikt.  

Produkt Vikt [ton] Antal/år 

Motorblock 9-13 90-100 

V164 35 45-50  

Base frame 31 25-30  

Bed frame (4.0/6.0) 32 90-100 

Bearing house (F/R) 4,5 90-100 

Slaggryta - Fåtal 

Pressverktyg - Fåtal 

 

                                                 
6
 Produkter inom Heavy Factory-verksamheten per 2016-03-17. 
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4.3 Val av produkt 
I tabell 4.5 visas de tre utvalda produkterna som ansågs kunna bearbetas i maskinverksta-

den, dock med krav på olika investeringar. Projektledaren tillsammans med styrgruppen 

beslutade att gå vidare med produkten V164. I tabell 4.6 visas de produkter som valdes 

bort och med en kort motivering till varför. 

Tabell 4.5: Visar de tre utvalda produkterna  

Produkt Utvald produkt 

Bed frame  

Base frame  

V164 X 

 

Tabell 4.6: De bortvalda produkterna från analysen av produkter inom Heavy Factory-verksamheten med en 

kort motivering till varför. 

Produkt Kommentar 

Motorblock Det skulle krävas stora investeringar i maskiner. Kunden utför bear-

betningen själv vilket skulle göra det svårt att konkurrera om priset. 

Bearing house Tillverkningen kommer att upphöra. 

Slaggryta Kräver ingen större efterbearbetning och tillverkas endast i ett fåtal 

per år. 

Pressverktyg Tillverkas endast i ett fåtal per år där varje produkt är unik. Bearbet-

ningen sker hos kunden vilket gör det svårt att konkurrera om priset. 

Kräver investeringar i maskiner. 

Bed Frame Kan bearbetas i arborrverken men detaljens storlek gör att flera om-

spänningar krävs för att kunna bearbeta hela detaljen, vilket reducerar 

lönsamheten i bearbetningen. Investeringar behövs i form av ett bear-

betningsbord till arborrverken som går att vinkla. 

Base Frame Kan bearbetas i arborrverken men detaljens storlek gör att flera om-

spänningar krävs för att kunna bearbeta hela detaljen, vilket reducerar 

lönsamheten i bearbetningen. Investeringar behövs i form av ett bear-

betningsbord till arborrverken som går att vrida och vinkla. 

 

V164 

Produkten är en axel som används inom vindkraftsindustrin. Axeln liknar till mycket de 

axeltappar som används till Yankee-cylindrar och kräver liknande bearbetning. Axeln har 

en diameter på cirka tre meter och är cirka fyra meter lång. Valmet har initierat bearbet-

ning av en axel på prov för en eventuell framtida möjlighet till bearbetning. Bearbetning-

en utförs av extern part för närvarande. Valmet kan välja hur många de eventuellt vill 

bearbeta själva och hur många som ska bearbetas av extern part. 

4.4 Utvärdering av produktionsmix 

4.4.1 Matris för utvärdering 

I bilaga 2: Matris för utvärdering, visas den matris som skapades i Microsoft Excel för 

utvärdering av en produktionsmix. Uppdelningen av flödet genom maskinverkstaden i 
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processteg visas i figur 4.16 och är enligt följande: karusellsvarv, axelsvarv, arborrver-

ken, svets manuell, svets pulver, slipmaskin, montage, övriga operationer och väntan. 

 

Figur 4.16: Flödet genom maskinverkstadens uppdelning i processteg. 

4.4.2 Bestämning av randvillkor 

Nedan beskrivs randvillkoren som anger vad utvärderingen av produktionsmixen har ba-

serats på. Villkoren beskriver också ramarna för användningen av matrisen som använts 

till utvärderingen. 

 Vid utvärderingen av produktionsmixen togs ingen hänsyn till fiberavdelningens 

kapacitet vad gäller tillverkning av de mindre stål-Yankee-cylindrarna. 

 Alla operationstider som användes i matrisen baseras på beredda operationstider. I 

de beredda operationstiderna ingår tid för hantering av produkten och för eventu-

ella omställningar av maskiner. 

 Produkterna som valdes ut bearbetas i maskinverkstaden för att sedan säljas vidare 

internt inom organisationen till självkostnadspris. Ingen vikt läggs därför på vil-

ken produkt som fyller ut timmarna i respektive maskin eftersom Valmet inte tjä-

nar mera pengar på att bearbeta en av produkterna mer än någon av de andra.  

 Cykeltiderna för respektive operation ansågs som konstanter och ingen utredning 

utfördes av vad en reduktion av cykeltiderna skulle innebära för produktions-

mixen. 

 Ledtiderna beräknades enligt: tiden från att första processteg för respektive pro-

dukt påbörjas i maskinverkstaden till dess att sista processteg avslutas. Ledtiden 

avser kalendertid. 

 Operationstiderna för CYD baserades på en cylinder med diameter 5,5 meter (18 

fot) och bredden 6,2 meter eftersom den storleken utgör merparten av försäljning-

en av CYD. 

 CYD tillverkas med olika spårdjup på insidan av mantel vilket gör att cykeltiden 

för bearbetning av en mantel i maskin ett (1) varierar beroende på spårdjupet. Cy-

keltiden baserades därför på ett medelvärde av de olika spårdjup som finns. 

 SYD delades upp i storlekarna 15 fot, 12 fot med en bredd större än 3,4 meter och 

12 fot med en bredd mindre än 3,4 meter. Uppdelningen gjordes med anledning av 

att operationstiderna skiljer mycket beroende på cylinderns diameter (15 eller 12 

fot) och att fler operationer utförs i maskinverkstaden för cylindrarna på 12 fot 

med en bredd större än 3,4 meter än för de med en bredd mindre än 3,4 meter. 

 Bearbetning av produkten V164 har precis påbörjats och därför är den totala bear-

betningstiden för alla operationer högre än vad som är satt som mål. För att tider-

na för respektive operation skulle vara realistiska har de reducerats enligt samma 

förhållande som råder mellan den totala bearbetningstiden idag och vad som är 

målet att den totala bearbetningstiden ska vara.  
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 Målvärdet för antal timmar som arborrverken (maskin 841 & 842) ska utnyttjas 

med har reducerats från 9 000 timmar per år till 3 200 timmar per år. En begräns-

ning i vikt som bordet i det ena arborrverket kan belastas med gör att all bearbet-

ning som utförs i arborrverken för CYD, SYD och V164 endast kan utföras i ett 

av verken, vilket reducerar tillgänglig tid med 4 500 timmar per år. En av delarna 

till inloppslådor måste också bearbetas i samma arborrverk vilket reducerar till-

gänglig tid med ytterligare cirka 1 300 timmar per år.  

Produkternas uppdelning efter bestämning av randvillkor, som produktionsmixen utvär-

derats för, visas i tabell 4.7. 

Tabell 4.7: Uppdelningen av produkter för utvärdering efter bestämning av randvillkor. 

Produkt 

CYD 

SYD 15 fot 

SYD 12 fot med en bredd större än 3,4 meter 

SYD 12 fot med en bredd mindre än 3,4 meter 

V164 

4.4.3 Scenarier 

Antalet Yankee-cylindrar som avses produceras för respektive scenario som skapades 

visas i tabell 4.8. 

Tabell 4.8: Antal Yankee-cylindrar för respektive scenario. 

Scenario CYD SYD 15 SYD 

12:≥3,4 m 

SYD 

12:≤3,4 m 

V164 

Nuvarande 10 3 1 1 X 

Yankee > 12 4 2 2 X 

Yankee< 7 1 1 1 X 

CYD< SYD> 7 5 2 2 X 

Normalår 10 3 1 1 X 

 

I tabell 4.9 visas antalet av produkten V164 som kan bearbetas i maskinverkstaden för 

respektive scenario. Den visar också hur många timmar som genereras för respektive sce-

nario i de fyra viktigaste maskinerna. Måltiden för respektive maskin som vill uppnås 

visas under respektive maskin. Kolumnen som gulmarkerats avser det scenario (normalår) 

som valdes ut för vidare utvärdering. Produktionsmixen för scenariot normalår består av: 

10st CYD, 3st SYD 15 fot, 1st SYD 12 fot: bredd≥3,4 m, 1st SYD 12 fot: bredd≤3,4 m 

och 30st V164. Produktionsmixen genererar 6 000 timmar i karusellsvarven där målet är 

6 200 timmar, 4 500 timmar i axelsvarven där målet är 4 500 timmar och 3 300 timmar i 

arborrverken där målet är 3 200 timmar. Resultatet tyder på att arborrverket kommer vara 

den begränsande maskinen som bestämmer antalet produkter som kan produceras. 
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Tabell 4.9: Antal timmar som respektive scenario genererar i respektive maskin. 

 

4.5 Vad krävs för att uppnå en effektiv produktionsmix 
I figur 4.17 visas vilka maskiner och i vilken ordning som bearbetningen av produkten 

V164 är tänkt att genomföras i. Produkten V164 ska bearbetas i samma maskiner som 

axeltapparna och gavlarna till Yankee-cylindrar och produkterna får därmed korsande 

flöden. 

 

Figur 4.17: Maskinerna och i vilken ordning som bearbetningen av produkten V164 är tänkt att utföras i. 

Utifrån samtalen som genomfördes för att samla information om både specifika problem 

vid tillverkning av cirka trettio stycken av produkten V164 och generella vad gäller arbe-

tet för operatörerna och flödet genom verkstaden kom följande information fram: 

 Mycket av problemen i maskinverkstaden uppstår på grund av brist på utrymme. 

Det är stora detaljer som hanteras och det finns för närvarande ingen struktur eller 

standard för var detaljerna ska placeras när de inte bearbetas. De placeras där det 

finns plats för tillfället och detaljerna behöver ofta flyttas flera gånger eftersom de 

hamnar i vägen för andra operationer. Enligt operatörerna finns det för närvarande 

ingen plats att placera produkten V164 mellan dess operationer vilket skulle göra 

det svårt att implementera bearbetning av produkten i maskinverkstaden. 

 De som arbetar med svetsning belyser problemet med utrymmet och menar att det 

är problematiskt att hantera de större varianterna av SYD, i synnerhet om två till-

verkas samtidigt.  

 Placeringen av monteringsstationen och axelsvarven är mitt emot varandra och 

personal vid respektive station säger att de vid hantering av detaljer inte sällan 

hamnar i vägen för varandra. Den ena parten behöver ibland vänta på den andra 

för att få tillgång till en travers med tillräcklig lyftkapacitet. Eftersom utrymmet 
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vid monteringsstationen används som lagringsplats blir det ofta trångt vid hante-

ring av detaljer i och ur axelsvarven, vilket figur 4.18 visar ett exempel på. 

 

Figur 4.18:Det är ofta trångt med utrymme vid hantering av detaljer i och ur axelsvarven. 

 I maskinverkstaden finns det fyra traverser med olika lyftkapacitet vilket begrän-

sar valet av travers vid lyft av tyngre detaljer. Inte sällan tvingas operatörerna 

vänta på att en travers med tillräcklig lyftkapacitet ska bli tillgänglig eftersom den 

används av någon annan. Traversen med en lyftkapacitet på 16 ton är inte särskilt 

användbar enligt operatörerna eftersom den i stort sett inte klarar att lyfta någon 

av de produkter som bearbetas i maskinverkstaden. Det finns begränsningar som 

påverkar användandet av traverserna. För det första går alla traverser på samma 

bana. För det andra så finns det en begränsning i lyftkapacitet på den delen av tra-

versbanan som sträcker sig från området för svetsning ner till port två (se figur 4.2 

för layout av maskinverkstaden), vilket begränsar vart de tyngre detaljerna kan 

placeras. På den begränsade delen av traversbanan förflyttas en av de två traver-

serna med en lyftkapacitet på 80 ton med en mycket låg hastighet där det tar cirka 

trettio minuter att förflytta traversen tjugo meter. Vid flera av lyften som utförs 

krävs att de två traverserna med en lyftkapacitet på 80 ton används tillsammans. 

De lyften utförs för det mesta i delen från svetsningen till port ett, vilket inte säll-

an medför att personalen i axelsvarven behöver vänta på att en travers ska bli le-

dig. 

 Efter svetsning av SYD ska cylindrarna värmebehandlas. Svetsningens placering i 

maskinverkstaden gör att cylindrarna måste transporteras förbi monteringsstation-

en och axelsvarven till port ett. För att genomföra förflyttningen kan inga andra 

stora detaljer finnas i vägen. Förflyttningen kräver också att bägge traverserna 

med lyftkapacitet på 80 ton används och då kan inga andra lyftarbeten utföras 

samtidigt i den delen av maskinverkstaden. Efter värmebehandling ska cylindern 

tillbaka in i maskinverkstaden och vilket skapar samma problem igen. Personalen 

menar att en port i väggen vid svetsstationen skulle underlätta transport av SYD in 

och ut ur maskinverkstaden och minska personalens väntan på att traverser ska bli 

lediga. 

 I nära angränsning till maskin 841 står för närvarande en miljöstation utplacerad 

där diverse oljor och vätskor förvaras (se figur 4.2). Stationen blir ett hinder när 
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bearbetning av långa detaljer som valsar utförs. Detaljer behöver också lyftas 

högre än vad som egentligen är nödvändigt när de ska lyftas i och ur maskinen ef-

tersom stationen omgärdas av höga väggar. Det står också mycket utrustning som 

sällan används i nära anslutning till arborrverken vilket tar utrymme och försvårar 

arbetet för personalen i arborrverken. Utrustningen och miljöstationen blockerar 

för närvarande två prismor som är fastgjutna i golvet. Prismorna används till att 

fästa stativ som används som stöd vid bearbetning av olika detaljer i arborrverken.  

PIA 

Beräkningen av antalet PIA, om trettio stycken av V164 ska tillverkas om året, tyder på 

att det skulle innebära cirka sju produkter i arbete samtidigt, se figur 4.19.  

 

Figur 4.19: Beräkning av PIA för V164 med en ledtid på 42 arbetsdagar och 3-skift i maskinerna. 

Följande lista, som bygger på informationen som samlats in, sammanfattar problem som 

identifierats för att uppnå en effektiv produktionsmix och som påverkar flödeseffektivite-

ten och produktiviteten i maskinverkstaden negativt:  

1. Platsbrist 

2. Många PIA för V164 

3. Ingen standard för hur detaljer hanteras i maskinverkstaden när de inte bearbetas 

4. Bearbetning av produkter över fem ton är inte möjligt i det ena arborrverket 

5. Situationen med traverser 

6. Transport av SYD in och ut ur maskinverkstaden i samband med värmebehand-

ling 

7. Fokus vid planering av produktionen i maskinverkstaden 

8. Svetsning av SYD i maskinverkstaden 

4.6 Rekommenderade åtgärder för att uppnå en effektiv produkt-

ionsmix 
För att lösa problemen som identifierats har följande rekommenderade åtgärder tagits 

fram: 

1. Ny layout 

2. Reparation eller utbyte av trasigt arborrverk 

3. Utarbeta en standard för processen för hantering av detaljer 

4. Se till att alla traverser kan köras med full hastighet på alla delar av traversbanan 

Utöka tillåten lyftkapacitet på delen av traversbanan som sträcker sig från början 
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av området för svetsning av SYD till port två. Ersätta traversen som har en lyftka-

pacitet på 16 ton med en med högre lyftkapacitet (minst 40 ton) 

5. En port i väggen vid området för svetsning av SYD 

6. Förändrat fokus i produktionsplaneringen 

7. Flytta svetsning av SYD ut ur maskinverkstaden  

I figur 4.20 (a) visas prioriteringsmatrisen där respektive åtgärd har bedömts utifrån vil-

ken effekt den har på möjligheten till att uppnå produktionsmixen samt vilken insats re-

spektive åtgärd kräver. I figur 4.20 (b) visas matrisen där respektive åtgärd bedömts uti-

från vilken effekt den har på möjligheten till att uppnå produktionsmixen samt vilken 

effekt den har på flödet genom maskinverkstaden. 

 

Figur 4.20: Bedömning av åtgärdernas effekt på möjligheten att uppnå produktionsmixen, vilken insats åtgär-

derna kräver samt vilken effekt de har på flödet genom maskinverkstaden. 

Införandet av åtgärderna delades in i tre steg och i vilket av de tre stegen som respektive 

åtgärd bör införas i, visas i tabell 4.10. 

Tabell 4.10: Åtgärdernas indelning i steg för införande 

Steg Åtgärd 

1 1,2,3 

2 4,5,6 

3 7 

 

4.6.1 Ny layout 

Förslag till ny layout med upplagsplatser på den delen av maskinverkstaden som sträcker 

sig från mitten av verkstaden till port två visas i figur 4.21 (a). I figur 4.21 (b) visas den 

nuvarande layouten för att tydliggöra ändringarna som gjorts (figur 4.21 (b) är en del av 

 

              (a)                       (b) 
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figur 4.2 som visats tidigare i kapitlet). Platserna ska märkas upp i golvet så det blir tyd-

ligt var varje detalj har sin plats. Ytan för upplagsplatserna är för närvarande upptagen av 

annan utrustning vilken kommer att flyttas eller helt tas bort. Hur området för upplags-

platserna ser ut för närvarande visas i figur 4.22 och 4.23. 

Följande stycke avser figur 4.21 (a). Respektive plats som är uppmärkt med en femma 

avser en plats för två stycken axeltappar av storlek fem, vilket ger totalt fyra platser. Det 

skapas tre platser för gavlar med en plats för 12 fot, 15 fot och 18 fot respektive. Gavlarna 

kan placeras i varandra så varje plats för respektive storlek av gavel kan innehålla flera 

gavlar av samma storlek. Platsen för gavlar på 18 fot är reserverad för gavlar till SYD. En 

plats för skräpcontainrar skapas mitt på. Platsen som är märkt med 3&4 avser två platser 

för axeltappar av storlek tre eller fyra och kan väljas fritt beroende på behov. Platsen för 

märkning avser märkning av axeln V164, som är den sista operationen som utförs på ax-

eln innan den transporteras ut för målning. Det finns plats för två axlar i stående position. 

Platsen närmast oljorna är reserverad för placering av axeln V164 när den kommer in i 

maskinverkstaden innan den går upp i maskin för bearbetning så att axeln kan uppnå 

samma temperatur som i maskinverkstaden.  

Oljorna flyttas från att vara placerad närmast gången (märkt miljö i figur 4.21 (b)) till att 

placeras utmed väggen, se figur 4.21 (a). Tvätten som var placerad i miljöstationen place-

ras istället bakom maskin 841 i närheten av handfatet för handtvätt. De svarta rektanglar-

na framför olja och gas, i figur 4.21 (a), avser de två prismorna som är fastgjutna i golvet. 

De blir nu frigjorda med den nya layouten. På platsen där gasolkärrorna är placerade för 

närvarande kommer en tavla placeras där information om produkter och maskinverksta-

den visualiseras. Informationen är främst avsedd för kunder och gäster. Platsen är märkt 

med info i figur 4.21 (a). Platsen för parkering av gaskärror flyttas från nuvarande plats 

till utrymmet mellan info och oljor. Pallstället och sakerna som är placerade på platsen 

som är märkt med diverse i figur 4.21 (b) är tänkt att plockas bort så att utrymmet frigörs. 

En del av pallstället är tänkt att flyttas till området märkt med olja (figur 4.21 (a)) och det 

befintliga pallstället som används till oljorna plockas bort och på så sätt kan ytan för olja 

göras mindre. Svetsbordet som är utmärkt som bord i figur 4.21 (b) flyttas till området 

märkt svets i figur 4.21 (a). Bordet behöver dock kortas för att få plats. Området märkt 

div. svets + upplag har gjorts mindre i den nya layouten vilket skapar mer utrymme till 

svets av SYD. Fräsmaskinen i figur 4.21 (b) plockas helt bort och detsamma gäller kant-

bockmaskinen och plåtsaxen. 
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Figur 4.21: I (a) visas förslaget till ny layout i maskinverkstaden där upplagsplatser skapats på den yta där ut-

rustning som inte längre nyttjas är placerad för närvarande. Den nuvarande layouten visas i (b). 

 

(a)                 (b) 
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I tabell 4.11 presenteras dimensionerna på den yta som upplagsplatserna för respektive 

produkt kräver. Bredden räknas längs med den streckade gången i figur 4.21 (a). Längden 

räknas från väggen och ut till gången och är cirka 5 200 millimeter vid arborrverken och 

cirka 6 500 millimeter för resterande del. Längden på upplagsplatserna anges bara på de 

platserna som inte upptar hela ytan från väggen till gången. 

Tabell 4.11: Upplagsplatsernas dimensioner. 

Referens Bredd [mm] Längd [mm] 

Info 6000 -  

Gas 4000 2500 

Olja 6000 2500 

V164 3500 -  

Märkning 6500 -  

3 & 4 2x 2500 -  

Gavel 12 fot 4200 -  

Skräp 7700 -  

5 2x 2900 -  

Gavel 15 fot 5100 -  

Gavel 18 fot 6000 -  

 

 

 
 

Figur 4.22: Del av maskinverkstaden som kommer användas till upplagsplatser. 
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Figur 4.23: Del av maskinverkstaden som kommer användas till upplagsplatser. I den övre bilden syns fräsma-

skinen som måste avlägsnas från maskinverkstaden. 

Layouten som sträcker sig från port ett till mitten av maskinverkstaden kommer inte för-

ändras nämnvärt. Den enda skillnaden blir att laddningsstationen för trucken flyttas till 

utrymmet mellan karusellsvarven och slipmaskinen (se figur 4.24) från att tidigare ha 

varit placerad mellan fräsmaskinen och kantbockmaskinen. 

 

Figur 4.24: Ny layout i maskinverkstaden i delen från port ett till mitten av verkstaden. 
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4.6.2 Reparation eller utbyte av trasigt arborrverk 

Omplaneringen, som utfördes med hänsyn till att bägge arborrverken kan bearbeta alla 

detaljer, visar på att ledtiden för produkten V164 kan reduceras från cirka 7 veckor till 

cirka 3,5 vecka. Det medför att antal PIA för V164 minskar från cirka 7 till cirka 4. Re-

sultatet presenteras i tabell 4.12. 

Tabell 4.12: Ledtidsreduktion och reduktion av PIA för V164 efter omplanering med hänsyn till att bägge ar-

borrverken kan användas till att bearbeta alla detaljer. 

Produkt Nuvarande Efter omplanering Förändring  

 Ledtid [veckor] PIA [st] Ledtid [veckor] PIA [st] PIA [%] 

V164 6 7 3,5 4 43 
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5 Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuteras de metoder som använts, de val som gjorts samt resulta-

ten i projektet. 

5.1 Val av produkt 
Resultatet av analysen av den information som samlades in under första delen av pro-

jektet låg till grund för valet av produkten V164. En övervägande anledning till att pro-

dukten också valdes var att produkten redan har börjat introduceras i flödet genom ma-

skinverkstaden men att konsekvenserna av det inte var fullt utredda. Det ansågs därför 

som en bra möjlighet att genom detta arbete utreda vilka möjligheter som finns med pro-

dukten och vilka konsekvenser en större introduktion eventuellt skulle medföra. Produk-

ten kräver liknande bearbetning som axeltapparna till Yankee-cylindrarna vilket bör un-

derlätta en produktionssättning och medföra en kort inlärningsperiod för personalen. Det 

var också en av anledningarna till att produkten ansågs som mest lämplig för produkt-

ionssättning för bearbetning i maskinverkstaden. 

5.2 Utvärdering av produktionsmix 
Målet för antal timmar som de två arborrverken tillsammans skulle beläggas med var satt 

till 9 000 timmar. Eftersom de produkterna som produktionsmixen utvärderas för endast 

kan bearbetas i ett av verken, på grund av ett defekt bord, valdes det att reducera tiden till 

4 500 timmar. Tiden reducerades ytterligare till 3 200 timmar vilket är den tid som finns 

tillgänglig för bearbetning när tiden för att bearbeta inloppslådor dragits bort. En av de 

två delar från en inloppslåda som bearbetas i arborrverken måste också bearbetas i det 

arborrverket som inte har ett defekt bord. Reduceringen medförde inte någon påverkan på 

arbetet mer än att måltiden, 20 000 timmar, fick reduceras till 14 000 timmar.  

Produktionsmixen för scenariot normalår ger en jämn och hög utnyttjandegrad av samt-

liga maskiner. Det skiljer endast 200 timmar mellan målet och utfallet för karusellsvarven 

vilket får anses som acceptabelt med tanke på att målet för utnyttjandegraden ligger på 

höga 85 %. Produktionsmixen innebär att trettio stycken av produkten V164 kan bearbe-

tas vilket är en fördubbling mot de femton som är tänkt att bearbetas idag. Produktions-

mixen får anses uppfylla målet med 14 000 utnyttjade timmar eftersom den genererar 

totalt 13 800 timmar. Sett till utnyttjade timmar i respektive maskin får målet även där 

anses uppfyllt eftersom produktionsmixen genererar 5 985 av 6 200 timmar i karusell-

svarven, 4 486 av 5 000 timmar i axelsvarven och 3 278 av 3 200 timmar i arborrverken. 

5.3 Vad krävs för att uppnå en effektiv produktionsmix 
Scenariot normalår och dess produktionsmix medför en del problem vad gäller resurser, 

flödet, PIA och tillgänglig yta i maskinverkstaden. Produktionsmixen innebär att arborr-

verket kommer utnyttjas med cirka etthundra timmar utöver sin kapacitet och för att 

uppnå produktionsmixen behöver resurser därför tillsättas till arborrverken. Att ha sju av 

produkten V164 i arbete samtidigt blir problematiskt eftersom det inte finns tillräckligt 

med yta i maskinverkstaden att förvara dem. Enligt Modig och Åhlström (2015) minskar 
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många PIA flödeseffektiviteten och förlänger ledtiderna som i sin tur påverkar hur många 

produkter som kan produceras negativt. Det kan därmed finnas en risk att målet inte kan 

uppfyllas med produktionsmixen för scenariot normalår och PIA för produkten V164 bör 

därför reduceras. PIA påverkar också flödeseffektiviteten och för att uppnå en effektiv 

produktionsmix anses det som viktigt att reducera PIA för produkten V164. En förlängd 

ledtid innebär för Valmets del med dess affärsstrategi att det tar längre tid innan de får 

betalt, förutsatt att produkterna produceras först när det finns ett behov, vilket är en an-

ledning till att försöka korta ledtiderna. Att introducera en ny produkt för bearbetning i 

maskinverkstaden innebär att ett nytt flöde skapas genom verkstaden. Ett nytt flöde som 

delvis följer samma flöde som en del av de övriga produkterna, vilket kan tänkas ställa 

höga krav på samverkan mellan dem. Flödeseffektiviteten kan återigen bli en viktig 

aspekt att ta i beaktning för att uppnå produktionsmixen. Problemet med tillgänglig yta 

medför inte bara problem med att lagra produkterna utan genererar också en mängd slöse-

rier. Att till exempel behöva flytta detaljer flera gånger på grund av att de ligger i vägen 

för andra aktiviteter är ett slöseri eftersom det inte tillför något värde till detaljen (Kosuge 

2010; Petersson et al. 2009) Att förändra layouten blir nästintill nödvändigt för att gene-

rera plats till produkten V164. Att förändra layouten kan enligt Bicheno (2006) också 

bidra till att förbättra flödeseffektiviteten vilket ytterligare motiverar en förändring. 

5.4 Rekommenderade åtgärder 
Att arbeta med Lean, som har ett stort fokus på flödeseffektivitet innebär enligt Modig 

och Åhlström (2015) och Petersson et al. (2009) inte sällan att PIA kan reduceras, att ka-

pital kan frigöras och slöserier minimeras. Många av de problemen som identifierades 

medför slöserier, många PIA och ineffektiva processer och därför ansågs det som en bra 

metod att utgå från Lean och dess filosofi för att reducera problemen så att målet kan 

uppnås och att utnyttjandegraden för maskinerna kan förbättras.  

5.4.1 Ny Layout 

Produkten V164 kommer att bearbetas i arborrverken och i axelsvarven vilket innebär att 

produkten kommer främst röra sig i delen från mitten av maskinverkstaden och till port 

två (se figur 4.21 under avsnitt 4.5). Störst vikt har därför lagts vid den delen av maskin-

verkstaden vid framtagning av förslag på ny layout. Det är också i den delen som de flesta 

förändringarna kan genomföras eftersom maskinernas placering inte fick ändras. För när-

varande tillverkas inte SYD i storleken 18 fot i Karlstad men planen är att börja tillverka 

18 fots SYD inom en snar framtid och därför planerades det in en plats för gavlar i den 

nya layouten. 

Att märka ut var varje detalj har sin plats blir ett sätt att skapa ordning och reda samtidigt 

som det frigör yta vid respektive arbetsstation. Den frigjorda ytan skapar större rörelsefri-

het när detaljerna flyttas vilket förbättrar säkerheten vid hantering av detaljerna och kan 

troligen förkorta hanteringstiden. Vid transporter finns det en ökad risk för att orsaka ska-

dor och försämringar av materialet eller komponenterna vilket i sin tur minskar produkti-

viteten och kvaliteten (Bicheno 2006). Om yta kan frigöras genom att införa upplagsplat-

ser för detaljerna kan det medföra bättre produktivitet och kvalitet vilket anses som ett 

viktigt argument för at införa den nya layouten. Upplagsplatserna frigör yta framförallt 
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vid montaget och axelsvarven, vilket är ytan som ofta använts till att lagra axeltappar och 

gavlar i väntan på bearbetning eller montage. När inga detaljer placeras i vägen för andra 

underlättas hanteringen av detaljer vilket bör minska hanteringstiden. Minskar hanterings-

tiden ger det också förutsättningar till att minska produkternas ledtider vilket ökar flexibi-

liteten (Petersson et al. 2009). Om detaljerna placeras på sina respektive platser bör slöse-

rier i form av väntan och onödiga transporter och rörelser kunna reduceras eftersom det är 

mindre risk för att de placeras i vägen för andra så att de tvingas flyttas. Upplagsplatserna 

kan också bidra till att inte överproducera eftersom när platserna är fulla finns det inget 

utrymme att placera flera detaljer på.  Resultatet av prioriteringsmatriserna visar på att en 

ny layout inte kräver särskilt stor insats och har stor påverkan på möjligheten till att 

uppnå produktionsmixen och stor påverkan på möjligheten till att uppnå ett effektivt 

flöde. Åtgärden anses därför som viktig för att uppnå målet med en effektiv produktions-

mix. 

5.4.2 Reparation eller utbyte av trasigt arborrverk 

För att uppnå produktionsmixen behöver mera resurser tillsättas till arborrverken. Att 

reparera det trasiga bordet eller byta ut arborrverket med trasigt bord till en ny maskin 

skulle vara ett sätt att tillföra mera resurser eftersom alla detaljer då kan bearbetas i två 

maskiner. Inte bara mer resurser skulle finnas till förfogande utan det skulle även medföra 

en större flexibilitet vid planering av produktionen vilket troligen skulle leda till en för-

bättrad flödeseffektivitet. 

Personalen i maskinverkstaden och produktionstekniker menar att det skulle vara omöjligt 

att ha sju av produkten V164 i produktion samtidigt på grund av logistikproblem och ut-

rymmet som produkterna skulle ta upp. Det blir därför nödvändigt att reducera PIA för att 

kunna uppnå produktionsmixen och höja utnyttjandet av maskinerna. Om båda arborrver-

ken kan utnyttjas till att bearbeta alla detaljer visar resultatet av omplaneringen som ge-

nomfördes att PIA kan reduceras med cirka fyrtio procent, vilket skulle innebära cirka 

fyra produkter i arbete samtidigt. Fyra produkter i arbete skulle troligen inte vara ett pro-

blem, särskilt inte om förslaget till ny layout genomförs eftersom det skulle frigöra mera 

yta i maskinverkstaden. Att reparera det trasiga bordet eller byta ut arborrverket med tra-

sigt bord till en ny maskin skulle också vara en åtgärd för att reducera PIA och medföra 

att produktionsmixen kan uppnås så att utnyttjandegraden av maskinerna kan höjas. Re-

sultatet av omplaneringen visar också att om båda arborrverken kan utnyttjas till att bear-

beta alla detaljer flyttas flaskhalsen från arborrverken till axelsvarven. Ledtiden och där-

med antal PIA skulle kunna reduceras ytterligare om mer kapacitet frigjordes i axelsvar-

ven. 

En reparation eller utbyte av det trasiga arborrverket ger enligt prioriteringsmatriserna en 

mycket stor påverkan på möjligheten att uppnå produktionsmixen och en stor påverkan på 

möjligheten att uppnå ett effektivt flöde. Däremot kräver den en större insats där insatsens 

storlek beror på om det är möjligt att reparera bordet eller om maskinen måste bytas ut. 

Åtgärden kommer troligen ge sådana stora effekter på både flödeseffektiviteten och möj-

ligheten att uppnå produktionsmixen så att den är värd att införa trots den stora insatsen 

som krävs. Bergman och Klevsjö (2012) och Modig och Åhlström (2015) menar att flö-
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deseffektiviteten kan ökas genom att minska PIA och tillsätta mera resurser vilket ytterli-

gare motiverar att införa åtgärden för att uppnå målet med en effektiv produktionsmix.  

5.4.3 Utarbeta en standard för processen för hantering av detaljer 

Som tidigare nämnts så finns det för närvarande inte något system eller standard för hur 

processen för hantering av detaljerna mellan operationerna ska genomföras. Det gör att 

detaljerna ofta placeras i vägen för andra aktiviteter och kan behöva flyttas flera gånger. 

Att behöva flytta detaljerna flera gånger innebär onödiga transporter och rörelser vilket 

räknas som slöseri (Petersson et al. 2009) och därmed bör en förflyttning av detaljer mi-

nimeras. Eliminering av slöseri genomförs med hjälp av införande av standard (Bicheno 

2006) och det rekommenderas att en standard utarbetas för hur detaljer ska hanteras mel-

lan operationerna. Med ett standardiserat arbetssätt menar Kosuge (2010) att variation kan 

minskas eftersom alla gör på samma sätt, vilket leder till mindre med slöserier och kortare 

ledtider. Med tanke på den höga utnyttjandegraden (85 %) av maskinerna blir det viktigt 

att försöka eliminera källor till variation eftersom ett högt utnyttjande av resurser och hög 

variation leder till långa ledtider (Modig & Åhlström 2015). Långa ledtider innebär också 

att saker lätt glöms bort vilket kan få stora och kostsamma konsekvenser (Modig & Åhl-

ström 2015). Människans oförmåga att hantera långa ledtider är en källa till ineffektivitet 

(Modig & Åhlström 2015) och långa ledtider kan därför påverka möjligheterna till att 

uppnå ett effektivt flöde. Genom att korta ledtiderna förkortas tiden till att Valmet får 

betalt för sina produkter, vilket frigör kapital som kan användas till att stärka konkurrens-

kraften på marknaden. Med hjälp av standardisering menar Petersson et al. (2009) att sä-

kerheten kan förbättras. Med tanke på produkternas höga vikt och stora storlek blir infö-

randet av en standard för hur produkterna ska hanteras och var de ska placeras en viktig 

åtgärd även ur säkerhetssynpunkt. Resultaten från prioriteringsmatriserna visar att en 

standard för processen för hantering av detaljer ger en medelstor effekt på möjligheten till 

att uppnå produktionsmixen och möjligheten till att uppnå ett effektivt flöde med en liten 

insats. Kosuge (2010) menar också att standardisering är viktigt för att skapa ett effektivt 

och flexibelt flöde. Att skapa ett effektivt flöde bör prioriteras för att förbättra möjlighet-

erna till att uppnå produktionsmixen och därför bör även en standardisering prioriteras. 

Att standardisera processen för hantering av detaljerna mellan operationerna kan alltså 

medföra många fördelar och en standard bör därför utarbetas. Förslaget på ny layout med 

utmärkta platser för varje detalj stödjer en standardisering av processen för förhantering 

av detaljer, och layouten kan därför användas som en utgångspunkt för en standardisering 

av processen. utarbeta. Åtgärden kräver dock ingen större insats och anses därför vara bra 

att prioritera för att uppnå målen och bör därför införas i första steget. 

5.4.4 Åtgärder till traverserna 

Med dagens situation angående traverserna uppstår enligt personalen i maskinverkstaden 

situationer där de måste vänta på varandra för att en travers med tillräcklig lyftkapacitet 

ska bli ledig. Längre väntan än nödvändigt uppstår också på grund av att en av traverserna 

förflyttas med en mycket låg hastighet på en del av traversbanan. Väntan är en av de sju 

slöserierna. Slöserier minskar flödeseffektiviteten (Petersson et al. 2009) och kan därmed 

påverka möjligheten till att uppnå målet med en effektiv produktionsmix. Det blir därför 
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av vikt att försöka reducera väntan för att uppnå målet. Genom att tillsätta åtgärder som 

gör att traversen som förflyttas med reducerad hastighet kan förflyttas med ”normal” has-

tighet, åtgärder som gör att full lyftkapacitet uppnås på hela traversbanan och byter ut 

traversen med en lyftkapacitet på sexton ton till en med minst fyrtio tons lyftkapacitet kan 

slöserier framförallt i form av väntan troligen reduceras kraftigt. Resultaten från priorite-

ringsmatriserna visar att åtgärderna skulle få en stor effekt på möjligheten till att uppnå ett 

effektivt flöde och därmed målet med en effektiv produktionsmix 

5.4.5 En port i väggen vid området för svetsning av SYD 

En port i väggen vid området för svetsning av SYD skulle innebära att cylindrarna inte 

behöver transporteras genom halva verkstaden i samband med att de ska värmebehandlas. 

Att kunna transportera ut cylindrarna direkt vid området för svetsning skulle reducera 

hanteringstiden avsevärt, speciellt med tanke på att en av traverserna som måste användas 

endast går med mycket låg hastighet på den delen av traversbanan som sträckers sig över 

området för svetsning. Det skulle också reducera slöserier i form av väntan för övrig per-

sonal eftersom de i nuläget inte kan förflytta andra detaljer när cylindrarna transporteras 

genom maskinverkstaden. Bicheno (2006) menar att det är bättre att ha flera in och ut-

gångar till en verkstad än att bara ha en i vardera änden för att uppnå ett effektivt flöde. 

Prioriteringsmatriserna visar att porten inte skulle ha så stor effekt på om produktions-

mixen kan uppnås eller inte, men att den framförallt påverkar flödeseffektiviteten. Målet 

är också att produktionsmixen ska vara effektiv, det vill säga både resurs- och flödesef-

fektiv, och en port i väggen skulle troligen medföra en förbättrad flödeseffektivitet. 

5.4.6 Förändrat fokus i produktionsplaneringen 

Fokus vid planering av produktionen i maskinverkstaden ligger på att utnyttja maskinerna 

till en så hög grad som möjligt (upp till 85 % av kapaciteten), vilket är normalt vid ett 

produktionsupplägg enligt en funktionell verkstad (Segerstedt 1999). Fokus på utnyttjan-

det av resurser medför för Valmets del att produkter tillverkas tidigare än vad kundbeho-

vet är, eftersom bearbetning tidigarelagts för att fylla en lucka i produktionen. Det strider 

mot Lean-principen JIT och minskar flödeseffektiviteten (Petersson et al. 2009). Bergman 

och Klevsjö (2012) menar att det är viktigt att endast producera när det finns ett behov för 

att undvika slöseri, och att tillverka tidigare än vad kundbehovet är räknas in under över-

produktion som är den värsta av de sju slöserierna (Petersson et al. 2009). Inte sällan be-

arbetas axeltapparna till Yankee-cylindrarna färdigt flera veckor innan bearbetning av 

mantel påbörjas. Bearbetning av axeltapparna skulle kunna påbörjas efter att mantel bear-

betats och ändå bli färdig i tid för montering. De färdigbearbetade axeltapparna behöver 

förvaras inomhus i väntan på montage, vilket då sker inne i maskinverkstaden, och inne-

bär att axeltapparna lagras i maskinverkstaden flera veckor längre än nödvändigt. Lager 

binder kapital, tar upp yta och räknas till en av de sju slöserierna (Petersson et al. 2009) 

och bör därför minimeras. Den långa lagringstiden gör också att ledtiden ökar för den 

färdigbearbetade produkten vilket binder upp kapital under en längre tid. Med Valmets 

affärsstrategi, där de får betalt först när kunden får produkten levererad, blir det extra vik-

tigt med korta ledtider för att frigöra uppbundet kapital. Långa ledtider ger också fler PIA 

vilket innebär fler produkter att hålla koll på. Människans oförmåga att hantera flera saker 
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samtidigt är en källa till ineffektivitet (Modig & Åhlström 2015) och många PIA kan där-

för påverka möjligheten till att uppnå målet med en effektiv produktionsmix. Resultatet 

från prioriteringsmatriserna tyder på att ett förändrat fokus vid planering av produktionen 

inte är avgörande för möjligheten att uppnå produktionsmixen men att den har en medel-

hög effekt på möjligheten till att uppnå ett effektivt flöde och därmed målet med en effek-

tiv produktionsmix.  

Ett större fokus på flödeseffektivitet och att producera JIT vid planering av produktionen 

skulle enligt resonemanget ovan kunna medföra att detaljer inte bearbetas tidigare än vad 

behovet är bara för att det finns en lucka i en maskin. Det skulle i sin tur kunna innebära 

reducerade ledtider, mindre PIA, mindre slöserier och ett effektivare flöde. Det är mycket 

som talar för att ett förändrat fokus vid planering av produktionen skulle kunna medföra 

att målet med en effektiv produktionsmix skulle kunna uppnås. 

5.4.7 Flytta svetsning av SYD ut ur maskinverkstaden 

Att flytta svetsning av SYD ut ur maskinverkstaden till en annan verkstad där större ut-

rymme finns skulle medföra flera fördelar för arbetet med svetsningen, men det skulle 

framförallt ge möjligheter till att utforma flödet i maskinverkstaden annorlunda så att ett 

mer effektivt flöde skulle kunna uppnås. Svetsningen tar mycket plats och om större vari-

anter av SYD ska tillverkas i framtiden så kommer svetsningen behöva mera plats vilket 

skulle vara svårt att tillgodose i maskinverkstaden. Om svetsningen flyttas skulle det fri-

göra yta som skulle göra det möjligt att ytterligare förändra maskinverkstadens layout. 

Genom att flytta slipstationen till ytan för svetsning, montering till ytan där slipstationen 

är idag och införa en egen station för emballering av Yankee-cylindrar efter slipstationen 

så skulle ett i stort sett kontinuerligt flöde för CYD kunna skapas. Ett kontinuerligt flöde 

är en av underprinciperna till JIT som syftar till att skapa ett effektivt flöde utan slöserier 

(Petersson et al. 2009). Förändringen skulle kunna ge korta avstånd mellan stationerna 

vilket kräver minimalt med mellanlager och troligen leda till reducerade ledtider och att 

kapital kan frigöras (Modig & Åhlström 2015). Resultatet från prioriteringsmatriserna 

tyder på att en förflyttning av svetsningen inte har en avgörande inverkan på möjligheten 

till att kunna uppnå produktionsmixen men att det naturligvis hjälper till. Däremot visar 

resultatet på att det har en mycket stor inverkan på möjligheten till att kunna uppnå ett 

effektivt flöde. Det skulle innebära en stor insats att genomföra den men det skulle trolig-

en vara av sådant värde att det skulle vara lönsamt med anledning av de effektiviseringar 

som troligen skulle kunna genomföras. En effektiv produktionsmix är ett av målen och en 

förflyttning av svetsningen kommer troligen medföra en sådan förbättring av effektivite-

ten på flödet att det skulle medför stora möjligheter till att uppnå målet och bör därför 

införas. 

5.5 Åtgärdernas införande i steg 
De åtgärder som tagits fram delades in i tre steg för att kunna implementeras stegvis. In-

delningen bestämdes utifrån resultatet av prioriteringsmatriserna. Åtgärderna i det första 

steget (1: ny layout 2: reparation eller utbyte av trasigt arborrverk 3: utarbeta en standard 

för processen för hantering av detaljer) anses som nödvändiga för att uppnå en effektiv 

produktionsmix och målet 14 000 timmar och bör därför införas i det första steget. De tre 
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åtgärderna hamnade på den övre skalan vad gäller både effekt på möjligheten att uppnå 

produktionsmixen och för att uppnå ett effektivt flöde, vilket tyder på att de är viktiga 

åtgärder. Åtgärderna nummer fyra, fem och sex (4: Åtgärder till traverserna 5: En port i 

väggen vid området för svetsning av SYD 6: Förändrat fokus i produktionsplaneringen) 

anses inte direkt nödvändiga för att uppnå produktionsmixen men viktiga för att kunna 

uppnå ett effektivt flöde med mindre slöserier och det rekommenderas därför att de införs 

i det andra steget. Åtgärd nummer fyra och fem kräver en relativt stor insats vilket är en 

anledning till en grundligare utredning av vilka effekter åtgärdena eventuellt får innan 

införande och en anledning till varför det rekommenderas att de införs först i det andra 

steget. Åtgärd nummer sju (7: Flytta svetsningen av SYD ut ur maskinverkstaden) är hel-

ler inte direkt nödvändig för att uppnå produktionsmixen men den ger en mycket stor ef-

fekt på möjligheten till att uppnå ett effektivt flöde, dock från resultatet av en stor insats 

och det rekommenderas därför att den införs i steg tre. Det ger också en möjlighet till en 

grundligare utredning precis som för steg två innan den införs. 
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6 Slutsatser 
I kapitel sex presenteras slutsatserna med avseende att besvara syftet med arbetet. Det 

ges även rekommendationer till fortsatt arbete efter att detta projekt avslutats.  

Genom att produktionssätta produkten V164 för bearbetning i maskinverkstaden kan ut-

nyttjandegraden för de viktigaste maskinerna i maskinverkstaden höjas. Valmet kan hela 

tiden välja hur många de vill bearbeta själva och kan därmed hålla arbetsbelastningen på 

en jämn nivå oberoende på hur marknaden för mjukpappersmaskiner svänger. Produkten 

används inom vindkraftindustrin och införandet av produkten V164 blir därmed ett sätt att 

minska känsligheten för svängningar på marknaden för mjukpappersmaskiner och ett stra-

tegiskt viktigt val för Valmet. 

Den produktionsmix som, efter att antalet timmar som de viktigaste maskinerna ska ut-

nyttjas med reducerats från 20 000 timmar till 14 000 timmar, genererar den bästa utnytt-

jandegraden av samtliga maskiner består av: 

 10st CYD 

 3st SYD 15 fot 

 1st SYD 12 fot: bredd ≥ 3,4 meter 

 1st SYD 12 fot: bredd ≤ 3,4 meter 

 30st V164 

För att åtgärda de problem som identifierats för att kunna uppnå en effektiv produktions-

mix rekommenderas att följande åtgärder genomförs: 

1. Ny layout 

2. Reparation eller utbyte av trasigt arborrverk 

3. Utarbeta en standard för processen för hantering av detaljer 

4. Se till att alla traverser kan köras med full hastighet på alla delar av traversbanan 

Utöka tillåten lyftkapacitet på delen av traversbanan som sträcker sig från början 

av området för svetsning av SYD till port två. Ersätta traversen som har en lyftka-

pacitet på 16 ton med en med högre lyftkapacitet (minst 40 ton) 

5. En port i väggen vid området för svetsning av SYD 

6. Förändrat fokus i produktionsplaneringen 

7. Flytta svetsning av SYD ut ur maskinverkstaden  

Petersson et al. (2009) menar att det är bättre att införa förbättringar i flera steg för att 

arbetet inte ska bli alltför omfattande och för att få tid till reflektion mellan stegen så att 

ytterligare förbättringar kan genomföras. Åtgärderna bör därför införas i tre steg. Steg ett 

(1) anses som kritiskt för att kunna uppnå produktionsmixen. Steg två och tre är inte di-

rekt avgörande för om produktionsmixen kan uppnås eller inte utan är viktiga för att 

kunna skapa ett effektivt flöde och för att kunna uppnå en effektiv produktionsmix. Stora 

insatser krävs för att åtgärderna fyra, fem och sju ska kunna verkställas, en rekommendat-

ion är därför att genomföra en grundligare utredning kring de åtgärderna innan de införs. 
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Rekommendationer till framtida arbete 

Åtgärderna nummer fyra, fem och sju kräver relativt stora insatser för att genomföras och 

det rekommenderas därför en grundligare utredning kring respektive åtgärd innan genom-

förandet påbörjas. Det rekommenderas också att efter varje infört steg med förbättringsåt-

gärder, att reflektera över åtgärderna och lära av dem inför införandet av nästkommande 

steg. På så vis finns det möjligheter till att kunna göra ytterligare förbättringar på vägen 

mot målet (Petersson et al. 2009). 

Operationstiderna som i dagsläget används som beredningsunderlag består av själva cy-

keltiden för operationen, hanteringstid i samband med operationen och eventuell ställtid 

mellan olika produkter. Hur stor del av operationstiderna som hör till respektive del, cy-

keltid, hanteringstid och ställtid är inte specificerat. För att skapa ett Lean-flöde utan slö-

serier är det viktigt att separera icke värdeskapande tid och värdeskapande tid från 

varandra så att den icke värdeskapande tiden kan reduceras (Petersson et al. 2009; 

Bicheno 2006). Som en fortsättning till detta arbete kan det rekommenderas att genom-

föra en analys av hur mycket tid som hör till respektive del för respektive operation, för 

att därefter utreda vad som är värdeskapande och icke värdeskapande tid så att den icke 

värdeskapande tiden kan elimineras. 

Om båda arborrverken kan utnyttjas till att bearbeta alla detaljer kommer kapaciteten i 

arborrverken i stort sett att fördubblas. För att då kunna utnyttja arborrverkens fulla kapa-

citet krävs det att kapaciteten i axelsvarven ökar, vilket till exempel kan ske genom utö-

kad skiftgång eller investering i en ny maskin. Ledtiden och antal PIA skulle också kunna 

reduceras ytterligare om mer kapacitet frigjordes i axelsvarven. Som en fortsättning till 

detta arbete rekommenderas det därför att en utredning i hur kapaciteten bäst kan ökas i 

axelsvarven genomförs.  
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Tackord 
Efter en spännande och lärorik vår på avdelningen för produktionsteknik på Valmet AB i 

Karlstad, avslutar jag med detta examensarbete min utbildning till högskoleingenjör i 

maskinteknik vid Karlstads universitet. 

Jag vill tacka mina handledare, Andreas Björk på Valmet AB och Lasse Jacobsson på 

Karlstads universitet för er stöttning och vägledning under arbetets gång! Jag vill även 

rikta ett stort tack till de anställda på Valmet som stått ut med mina frågor och fundering-

ar, ni har varit mycket hjälpsamma! 

Till sist hoppas jag att arbetet ska komma till användning för Valmet AB. 

 

Karlstad 1 juni 2016  
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Bilaga 1: Projektplan 

Bakgrund 
Examensarbetet är en obligatorisk del i utbildningen till högskoleingenjör, maskinteknik 

vid fakultetet för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Examensar-

betet utförs på Valmet i Karlstad vid avdelningen Produktionsutveckling. Valmets huvud-

sakliga produktion i Karlstad består av tillverkning av deras nyckelkomponenter – Yan-

keecylinder, inloppslåda och ViscoNip®. Avdelningen för produktionsutveckling driver 

förbättringsprojekt för att göra produktionen mer effektiv. Valmet förvärvade 2013 ett 

gjuteri i Karlstad där de bland annat gjuter detaljer till de pappersmaskiner som Valmet 

tillverkar och säljer, men även detaljer till externa kunder produceras i gjuteriet. I nuläget 

ligger beläggningen för avdelningen för bearbetning av Yankee-detaljer på en nivå som 

motsvarar cirka 60 procent av dess maximala kapacitet. För att Valmet ska kunna öka sin 

konkurrenskraft ytterligare vill de försöka finna sätt att öka beläggningsgraden främst för 

bearbetningssidan men förhoppningsvis även för gjuteriet. Marknaden för mjukpappers-

maskiner är en cyklisk marknad vilket gör det svårt att hitta balans i beläggningsgraden 

och därför vill Valmet försöka utöka antalet detaljer som produceras för externa kunder 

som en åtgärd för att få en jämnare beläggning. Eftersom de flesta av de detaljer som gju-

teriet i dag producerar för externa kunder inte genomgår efterbearbetning hos Valmet, vill 

Valmet titta på möjligheten att integrera någon eller några av de detaljerna i flödet för 

bearbetning av Yankee-detaljer. En sådan integration skulle medföra en större utnyttjan-

degrad av produktionssystemets maximala kapacitet och därmed generera större intäkter 

som kan användas för att höja konkurrenskraften och stärka Valmets position på mark-

naden, men också minska känsligheten för svängningar på marknaden för mjukpappers-

maskiner.  

Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på hur utnyttjandegraden för de maskiner 

som används till bearbetning av Yankee-detaljer kan höjas, och därmed också få en jäm-

nare arbetsbelastning och en mindre känslighet för svängningar i marknaden av mjukpap-

persmaskiner. 

Mål 
Projektet ska vara klart att redovisa till den 30 maj 2016 och en slutrapport ska vara in-

lämnad senast den 8 juni 2016. Målet med arbetet är att identifiera en eller flera produkter 

av de som i dag produceras i gjuteriet för extern kund att produktionssätta för maskinbe-

arbetning i maskinverkstaden. Målet är också att presentera en produktionsmix i maskin-

verkstaden som på ett så effektivt sätt som möjligt genererar 20 000 produktionstimmar i 

de fyra viktigaste maskinerna. Där ingår också att utvärdera om det är praktiskt möjligt att 

producera det givna antalet för respektive produkt och vad som eventuellt skulle krävas 
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för att genomföra det. Målet för maskinerna är: 6 200 timmar i karusellsvarven, 4 500 

timmar i axelsvarven och 4 500 timmar vardera i de två arborrverken, vilket innebär 5-

skift i karusellsvarven och 3-skift i axelsvarven och arborrverken. 

Avgränsning 
En avgränsning som gjorts i projektet är att endast titta på detaljer från gjuteriet, som kan 

passa för efterbearbetning, som tillverkas för extern kund. En annan avgränsning som 

gjorts är att endast titta på hur de eventuella detaljerna skulle passa i flödet för efterbear-

betning av Yankee-detaljer. Projektet har också avgränsats från att omfatta en marknads-

analys av externgods och istället kommer en befintlig analys att användas. Ytterligare 

avgränsningar kan komma att göras under projektets gång beroende på resultatet av ana-

lysen över vilka detaljer som skulle kunna passa i flödet för Yankee-detaljer. 

Organisation 
Nyckelpersoner kopplade till projektet är: 

 Andreas Larsen – Projektledare 

 Andreas Björck – Handledare, Valmet 

 Thomas Jansson – Styrgruppsmedlem, Valmet 

 Lasse Jacobsson – Handledare, KAU 

 Anders Gåård – Examinator, KAU 

Projektmodell 
Tabell 13. Milstolpar och grindar för examensarbetet, Produktionsstrategi för Heavy Factory. 

Etapp Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Projektplan Klar och inläm-

nad 

 2016-02-08 PL A. Larsen 

Intervjuer Utförda och 

sammanställda 

 2016-02-26 PL A. Larsen 

Infofas Analys och dok. 

av insamlad info 

klar. 

 2016-03-09 PL A. Larsen 

 

Första urval  Val av kompo-

nenter att gå 

vidare med 

2016-03-18 PÄ A. Björck 

 

Metoddel Utkast av metod-

del klart 

 2016-03-30 PL A. Larsen 

Utvärdering Utvärdering av 

första urvalet 

klart 

 2016-04-15 PL A. Larsen 

Opponering Inlämning för 

opponering klar 

 2016-05-16 PL A. Larsen 

Presentation Mtrl till presen-

tation klar 

 2016-05-27 PL A. Larsen 

Rapport Rapport klar  2016-06-08 PL A. Larsen 
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Arbetets milstolpar och grindar presenteras i tabell 1. 

Kommentarer till tidsplan 
Tidsplanen kan komma att revideras under projektets gång beroende på störningar samt 

om ytterligare avgränsningar väljs att genomföras. Kritiska linjen går igenom alla aktivi-

teter eftersom alla ingående moment och aktiviteter utförs av PL. Därmed kan inte aktivi-

teter utföras parallellt för att minska tiden. I gantt-schemat är rapportskrivning inlagt som 

en parallell aktivitet eftersom det kommer utföras kontinuerligt under projektets gång. 

Tidsplanen presenteras i figur 1. 

 

Figur 25: Ursprunglig tidsplan. 

Riskanalys 
En riskanalys (se tabell 2) har utförts av projektledaren (PL) som därefter har presenterats 

och reviderats tillsammans med handledaren på Valmet. Riskanalysen med åtgärdsplan 

(se tabell 3) har genomförts i syfte att belysa risker som finns i projektet och minimera 

sannolikheten för att någon av riskerna ska inträffa. Riskanalysen och åtgärdsplanen upp-

dateras kontinuerligt under projektets gång. 

Tabell 14. Riskanalys 

Ref: Risk S (1-5) K (1-5) Risktal 

1 PL Allvarligt sjuk 2 5 10 
2 Kompetensbrist hos PL 3 4 12 
3 Förlust av dokument 3 5 15 

4 
Kommunikationsbrist med handledare (t.ex. p.g.a. 
tidsbrist) 2 4 8 

5 Kommunikationsbrist med handledare KAU 2 3 6 
6 Ej tillräcklig info från intervjuer för att kunna gå vidare 2 5 10 
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7 PÄ/Handledare allvarligt sjuk 2 5 10 
8 Inte få tillgång till nödvändig information på Valmet 2 5 10 
9 Felberäkningar som ger felaktigt utfall 3 4 12 

10 
Personer ej tillgängliga för intervjuer och informat-
ionshämtning 2 5 10 

11 PÄ/Handledare inte tillgänglig pga oplanerad händelse 2 5 10 
12 Tidsbrist 3 4 12 
13 Ändrad kravbild 2 4 8 
14 Datorstrul 3 4 12 

 

Tabell 15. Åtgärdsplan för riskanalys 

Ref: Åtgärd Avsedd effekt Ansvarig 
Färdigt da-
tum 

1 PL tar hand om sig själv på bästa möjliga sätt Förbli frisk PL - 

2 

PL ser till att sätta sig in i arbetet och den teori som 
krävs. Ber om hjälp när så behövs samt har en god 
kommunikation med handledare. 

Att tillräcklig 
kompetens 
erhålls PL 

Kontinuerligt 
under arbe-
tet 

3 
Använder Dropbox för automatisk back-up samt do-
kumenthantering enligt standard på Valmet. 

Minimera 
risken för att 
dokument går 
förlorade PL 2016-02-12 

6 
Ser till att formulera relevanta frågor. Gå igenom frå-
gorna tillsammans med handledare innan intervjuer 

Att tillräcklig 
information 
erhålls PL 2016-02-11 

7 

Handledare ser till att ta hand om sig på bästa möjliga 
sätt. Nödvändig information delas med flera personer 
för att minimera påverkan på projektets utfall 

Att projektet 
kan genomfö-
ras utan att 
utfallet påver-
kas PL 

- 

8 

Be handledare om hjälp vid behov. Att genom god 
planering se till att ha möjlighet att anpassa sig efter 
nyckelpersoners tillgänglighet. 

Att nödvändig 
information 
erhålls PL 

Kontinuerlig 
planering 

9 

PL ser till att vara insatt i de beräkningsmetoder som 
finns och som kommer användas. Låter handledare 
granska arbetet. 

Minimera 
risken att fel-
aktiga meto-
der används 
samt att me-
toder används 
på fel sätt. PL 2016-04-01 

10 
Genom god planering kunna förbereda aktuell person 
om att information önskas 

Minimera 
risken för att 
aktuell person 
inte har tid 
eller inte finns 
tillgänglig PL 

- 
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11 Handledare informerar kollega 

Att projektet 
inte blir li-
dande om 
handledare 
inte finns till-
gänglig Handledare Kontinuerligt 

12 
Noggrann tidsplanering samt kontinuerlig uppföljning. 
Avgränsa projektet ytterligare om så är nödvändigt 

Att få ett ex-
aminerbart 
samt så bra 
projekt för alla 
parter som 
möjligt PL 

- 

14 
Spara allt arbete på server och Dropbox så materialet 
är tillgängligt från vilken dator som helst.  

Minimera 
konsekvensen 
av datorstrul PL 

- 

 

Dokumenthantering 
Alla dokument sparas på Dropbox vilket ger en automatisk back-up. Dokumenten kom-

mer också sparas på en server hos Valmet så det blir lätt att tillgå dokumenten för de som 

kräver det hos uppdragsgivaren. Alla dokument förses med versionsnummer och datum 

för senaste uppdatering. Versionsnummer enligt formatet: ”dokumentnamn_ver01”. Vid 

en ändring av dokumentet ändras versionsnumret till 02, 03, 04 och så vidare. 
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Bilaga 2: Matris för utvärdering 

 


