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Global operations with local resources

KARLSTADKARLSTAD

DARWENDARWEN

GORIZIAGORIZIABIDDEFORDBIDDEFORD

TAD ROLLS & 
AIR SYSTEMS

XIANXIAN

AIR SYSTEMS

• Sales
• Manufacturing
• Service

COMPLETE TISSUE 
MACHINES

YANKEE SERVICE

• Grinding
• Metalizing YANKEE HOODS 

& VENTILATION

MACHINES

• R&D
• Sales
• Project   

management

DCT MACHINES
• Project  

management
• Manufacturing

A bl
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• Sales
• Manufacturing
• Service

management
• Manufacturing
• Assembly
• Service

• Assembly



PAP Production Sweden



Bakgrund – årsvolymer och tillverkningsmetoder

Tillverkande företag 1g
Stora volymer
Repetitiv tillverkning/ 
Löpandebandprincip
Modularisering

Till k d fö t 2 (V l t)Tillverkande företag 2 (Valmet)
Små volymer

Variation av volymer
EnstyckestillverkningEnstyckestillverkning

Liten grad av modularisering



Arbetskraftskostnader
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Arbetskraftskostnader

För att överleva och finnas kvar i framtiden 
måste vi hela tiden ligga i framkant när det 

kommer till vår effektivitet och våra 
tillverkningsmetoder

6 February, 20157



Production targets
INTERNAL

Modern technology and skilled 
workmanship

• SAFETY – 0 vision
• QUALITY– 0 vision
• DELIVERY TO CUSTOMER

•PRODUCTIVITY 
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KPI Dashboard – Production
• To be meet Tissue business demands to serve our customers by working safe, deliver at high quality, at 
beeing cost competitive and deliver on timeTargetTarget

December 2014December 2014

g pa geta get
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Tydligt mål framtaget men....
Hinder och utmaningar 

 Fixarmentalitet Fixarmentalitet 
 Mål på högt resursutnyttjande  

Ingen underabsorption i 
produktionsavdelningarna

 Enbart tillverkning av 
nyckelkomponenter resten ärnyckelkomponenter – resten är 
utlagt hos underleverantörer

 Montageavdelningen – en g g
kvalitetsavdelning för 
säkerställande av rätt kvalitet

 Fel inställning till avvikelser och Fel inställning till avvikelser och 
hantering av dessa

 ”Det-har-vi-provat-på-förr”-p p
mentalitet, det går inte....
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Ingenting är omöjligt bara olika svårt!
Förbättringsverksamhet och avvikelsehanteringFörbättringsverksamhet och avvikelsehantering



Uppföljning, uppföljning, uppföljning
Varför, varför, varför

 Tydlig kommunikation på olika nivåer Tydlig kommunikation på olika nivåer
 Varför går det bra? 

- Vad har vi ändrat på?

 Varför går det inte bra? 
- Finns det variationer mellan skiftlag? 
- Finns det variationer mellanFinns det variationer mellan 
underleverantörer av matrl.?
- Vad kan vi göra för att nå målet? 

 Avvikelser och ständiga förbättringar Avvikelser och ständiga förbättringar
 5 S
 Instruktioner (SOP)( )
 Investeringar

© Valmet   |   Author / Title6 February, 201512



Nästa steg

Logistikföretag
- Planeringstrategier  metoder  system

Älska dina problem
Planeringstrategier, metoder, system

- Utveckling av underleveranstörsnätverket;  
Rätt tidpunkt, rätt kvalitet, rätt kostnad

LedarskapLedarskap

HållbarhetHållbarhet

Medarbetarskapp

Våra värderingar!
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FRÅGOR?FRÅGOR?



TACK FÖR ER 
ÄUPPMÄRKSAMHET!


