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Sammanfattning 

Projektet utfördes på Saltå kvarn som är ett ekologiskt livsmedelsföretag. 
Projektet mål kan uppdelas i tre steg: Ta fram en flödeskartläggning över Saltå kvarns 
verksamhet, välja ett produktionsavsnitt och göra en värdeflödesanalys över nuläge 
samt ta fram en ny värdeflödeskarta med förbättringsförslag. Gruppen valde i samråd 
med handledare att göra en värdeflödesanalys över Saltå kvarns bageri i Bromma.  
 
I nuläget arbetar bageriet efter ett tryckande produktionssystem vilket leder till stora 
mellanlager. Bageriets nuvarande layout leder till slöseri med rörelse och transporter. 
Med hjälp av att göra ett spagettidiagram, intervjuer med personalen och kunskap från 
tidigare kurser inom logistik, produktion samt lean har gruppen kunnat ta fram ett 
framtida läge. Det framtida läget har ett dragande produktionssystem samt en ny layout. 
 
Med mindre kapacitet men flera ugnar har ett flöde med mindre batcher skapas. Detta 
leder till mindre mellanlager och ett mer kontinuerligt flöde. En workshop för personalen 
i bageriet har också tagits fram och genomförts för att öka förståelsen för vilka fördelar 
det finns med ett dragande system samt mindre batch storlekar. Ett annat syfte med 
workshopen var att öka kommunikationen och gemenskapen i gruppen samt identifiera 
icke värdeskapande aktiviteter i bageriet. För att ta tillvara på personalens 
förbättringsförslag, öka kommunikation och reflektion mellan avdelningarna föreslår 
gruppen att införa dagliga pulsmöten.  
 
Med det framtagna framtida läget reducerades genomloppstiden med 81 % (minskning 
på 17,3h) och den värdehöjande andel ökade då med 57 % enheter. Det framtagna 
läget kommer minimera slöserier och underlätta för bagarna. 
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Abstract 
The group did their graduation project at Saltå Kvarn, that is an organic food company. 
The project´s aim can be divided into three steps:  create a flowchart over Saltå Kvarn, choosing 
a section and do a value stream analysis of the current situation and create a new value stream 
map with improvements. The group decided, with help of their supervisor, to do a value stream 
analysis at Saltå Kvarn´s bakery in Bromma. 
 
Today is the bakery working after a sweltering production system that is leading to large buffers. 
The bakery's current layout leads to a lot of unnecessary transportation. With help of a spaghetti 
charts, interviews with the staff and knowledge from previous courses in logistics, production 
and lean have the group been able to develop a future state. The future state has a hauling 
production systems and a new layout. 
 
A flow with smaller batches has been created by using smaller ovens. This leads to smaller 
buffers and a more continuous flow. A workshop for the staff in the bakery has also been 
developed performed. The workshop´s aim was to increase understanding for the benefits with a 
hauling system and smaller batch sizes. Another aim of the workshop was to increase 
communication in the group and to identify non-value adding activities in the bakery.  
 
To take advantage of the staff's suggestions, increase communication and reflection between the 
departments has the group suggested the bakery to introduce a daily pulse meeting. 
 
In the future state are the throughput time reduced with 81 % (17.3 h) and the value -added time 
increased with 57-percentage point. The new state minimize the waste. 
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Förord 
Examensarbetet är det slutgiltiga projektet tillhörande högskoleingenjörsutbildningen 
maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion.  
 
Projektet har genomförts på Saltå Kvarn som är ett ekologiskt livsmedelsföretag med 
produktion i Järna samt Bromma.  
 
Ett stort tack till Per Rosengren som varit handledare från företaget för all hjälp. 
Gruppen vill även tacka övrig personal på Saltå Kvarn som alltid tagit sig tid att besvara 
frågor gällande produktionen och företaget samt alltid gett oss ett trevligt bemötande.  
 
Gruppen vill även tacka projektets handledare från KTH Mikael Grennard och 
examinator Claes Hansson som även de har stöttat gruppen under projektets gång. 
 
KTH Maskinteknik-Industriell ekonomi och produktion 
Den 20 maj 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Linnea Thor        Sebastian Fagerlund 
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III 

Definitioner och begrepp 
Bearbetningsmaskinen/knådmaskin – En maskin som väger upp och knådar degen. 
Beläggningsgrad – Hur stor del av den totala tiden en maskin utnyttjas. 
Biodynamisk – Gården är ekologisk och är självförsörjande genom ett kretslopptänk. 
Blandhink – De hinkar som degen blandas i. 
Cykeltid – Processtid dividerat med maxkapacitet för en produktionsstation.  
Demeter – En certifierande kontrollorganisation för biodynamisk odling.  
FIFO – ”Frist-In-First-Out”, ett system som säkerställer en tur ordning, det vill säga 
först in åker först ut. 
Fördeg – Baugettedeg som förbereds natten innan. 
Kranen – En lyftkran som lyfter blandhinken för att hälla degen i en tratt som tillhör 
bearbetningsmaskinen. 
Ledtid – Tiden från en process startar tills den är fullbordad. 
Maskinbröd – Brödet avskiljs och knådas i en maskin och inte förhand. 
Premiumbröd – Brödet avskiljs och knådas förhand. 
Processtid – Tiden för en produktionsstation. 
Rasken – Ett jäsningsrum. 
Spannmål – Samlingsnamn för de vanligaste och viktigaste sädesslagen. 
Stickvagn – De vagnar brödet transporteras på mellan olika stationer i bageriet. 
Ställtid – Tiden det tar att ställa om processen/maskinen mellan två serier. 
Supermarket – Ett mellanlager som signalerar för produktion. 
Värdeflöde – Alla aktiviteter i ett flöde som behövs för att ta fram slutprodukten. 
Värdehöjande tid – Tiden som förädlar produkten ur kundens perspektiv. 
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer ge en introduktion till projektet med bakgrund, problemdefinition, mål samt 
vilka lösningsmetoder som använts för att nå målen. Några övergripande avgränsningar för projektet 
presenteras också i inledningen. Mer specificerade avgränsningar kan hittas efter projektets 
flödeskartläggning då gruppen i samråd med handledare från företaget och skolan bestämde vilket 
produktionsavsnitt projektet skulle fokusera på.    

1.1 Bakgrund 
Saltå Kvarn är ett svenskt livsmedelsföretag som delvis använder sig av hantverksmässiga 
produktionsmetoder. Saltå Kvarn har bland annat spannmål, bröd, bönor m m i sitt 
produktsortiment. Organisationen består av cirka 60 anställda och är grovt indelad i tre 
delar: Bageri, Handel och Kvarnen. Saltå Kvarn har två egna butiker, en i Järna och en på 
Södermalm i Stockholm. Deras produkter säljs även till dagligvaruhandel och storkök. 
 
Projektet utförs av två studenter från KTH Södertälje under våren 2014. Projektet är 
studenternas examensarbete och ingår i utbildningen högskoleingenjör maskinteknik. 
Projektet skall bygga på minst en kurs och vara en tillämpning av kursinnehållet. 

1.2 Problemdefinition 
Saltå Kvarn vill inte riskera att förlora sin hantverkskonst genom en industrialisering av 
produktionen, men känner ett behov av att effektivisera och minimera icke-
värdeskapande aktiviteter runt om hantverket. Effektiviseringarna får inte påverka 
produktkvaliteten.  

• Vilka delar av verksamheten innehåller slöseri? 
• Vad beror slöseriet på? 
• Hur kan slöseri elimineras? 

1.3 Mål 
Reducera slöserier i Saltå Kvarns verksamhet som ligger innanför företagets 
värderingar(se kapitel 2). 

• Ge förslag på elimineringsåtgärder för det identifierade slöseriet som främst 
resulterar i ledtidsreduktion. 

• Väcka intresse och få medarbetarna att reflektera och kommunicera över sitt 
nuvarande arbetssätt. 

 
 Projektets resultat skall presenteras i en rapport samt muntlig redovisning. 

1.4 Avgränsningar 
• Gruppens förbättringsförslag skall hålla sig inom Saltå Kvarns värderingar(se 

kapitel 2). 
• Projektet får inte leda till kostnader eftersom projektet inte har någon budget. 
• Implementering av gruppens förbättringsförslag ligger utanför tiden för 

examensarbetet.  
• Projektet skall endast analysera den del av verksamheten som befinner sig i 

Stockholmregionen.  
• De aktiviteter som tillhör produktens direkta förädling (hantverket) kommer inte 

granskas. Tillexempel rensning, skalning, jäsning, tid i ugn mm.  
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1.5 Resurser 
• Tio veckor arbetstid 
• Två projektmedlemmar 
• Två handledare(KTH & Saltå Kvarn) 
• Övrig personal på Saltå Kvarn  

1.6 Lösningsmetod 
Fastställa nuläge 
 Flödeskartläggning 

• Följa produkten uppströms och kartlägga flödet. 
• Göra studiebesök på Saltå Kvarns olika anläggningar. 
• Intervjua ansvariga personer för delaktiviteterna. 
• Litteratur om flödeskartläggning och nulägesanalys. 

Värdeflödesanalys 
• Dokumentation från företaget. 
• Litteratur om värdeflödesanalys.  
• Studera och mät processen. 
• Intervjua ansvariga personer. 

Resultat/Analys 
Eliminera slöseri 

• Litteratur om 7+1 slöseri och förbättringsarbete. 
• Informationssökning på internet om tidigare projekt.  
• Brainstorm. 
• Resultat i tidsreduktion. 

Workshop 
• Intervju med produktionslärare. 
• Informationssökning på internet. 

 
Gruppen kommer att samla både primär- och sekundärdata för att kunna genomföra 
projektet. 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs Saltå Kvarns verksamhet och värderingar. 

2.1 Saltå Kvarn 
Saltå Kvarn är ett ekologiskt livsmedelsföretag med cirka 150 produkter i sitt sortiment. 
Deras vision är att rädda Östersjön och alla produkter är odlade utan konstgödsel och 
bekämpningsmedel. I deras kvarn mals mjöl av ekologiskt spannmål. Andra produkter 
som framställs i kvarnen är kross, gryn, flingor och müsli. Företaget grundades 1964 i 
Järna.  Idag 50 år senare har de fortfarande stora delar av sin verksamhet i Järna men har 
även ett Bageri i Bromma samt en butik på Södermalm.  I deras butiker säljs deras 
kompletta sortiment. De säljer även sina produkter till dagligvaruhandel och storkök. 
Företaget agerar alltså både som distributörer och detaljister. 
 
Saltå Kvarn har idag flyttat delar av sin verksamhet till Bromma. Där finns idag det nya 
Bageriet. Även fast detta bageri är modernare än det gamla i Järna framställs brödet 
fortfarande med hantverksmässiga metoder. Det gamla bageriet används idag till 
produktutveckling och bakkurser.   
 
Vissa av sina produkter beställer Saltå Kvarn från andra länder.  Till dessa varor tillhör 
bland annat bönor, russin och oljor. Det är samma krav att dessa produkter skall 
produceras på odlingar som är ekologiska och biodynamiska. Kvalitetskraven är de 
samma för odlingarna i och utanför Sverige.  
 
Företagets slogan lyder: ”Av det naturen ger – och inget annat”. De förädlar varan utan 
att förstöra eller sätta till för att deras produkter skall förbli så naturlig som möjligt. 
Ansträngningen hos deras bönder, mjölnare och bagare skall bidra till en angenäm 
smakupplevelse hos deras kunder. För Saltå Kvarn är inte det viktiga vart deras 
produkter odlas, fokus ligger istället på hur de odlas. Alla Saltå Kvarns produkter är 
ekologiska, de flesta KRAV-märkta och några även Demeter-märkta.  
 
Saltå Kvarn marknadsför främst sina produkter genom sociala medier och relationer 
samt konversation med slutkunder. Saltå Kvarn har en egen blogg där de marknadsför 
sina produkter bland annat med hjälp av recept. På bloggen publiceras även information 
och historia om företaget. Saltå Kvarn har konton på bland annat Instagram och 
Facebook(Saltå Kvarn, 2014).   
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel introduceras all teori som varit till grund för projektets genomförande. 

3.1 Flödeskarta 
Syfte: 
En flödeskartläggning ger en klar helhetsbild över verksamhetens processer och hur de 
binds samman. Under kartläggningen upptäcks ofta slöserier som elimineras med hänsyn 
till helheten för att undvika suboptimering. Målet för med kartläggningen är att ta fram 
ett nuläge för att få en god förståelse över verksamhetens flöde och undvika framtida 
suboptimeringar. 
 
Nuvarande tillstånd: 
Första steget i en kartläggning är att fastställa nuläget. Detta kan göras genom att följa en 
produkt uppströms i flödet, exempelvis ifrån slutkund till inköp av råvaror. En tydlig 
avgränsning krävs. Med penna och papper skissas flödet upp över verksamheten 
 
Framtida tillstånd: 
Det framtida tillståndet är det ideala läget. Ett framtid tillstånd behöver inte vara 
uppnåbart inom snar framtid, utan något verksamheten ska eftersträva. Det är viktigt att 
ha i åtanke att det kan finnas flera ideala tillstånd. Händelser där flera framtida lägen 
uppstår jämförs alternativen för att välja ut den mest lämpade. Ett viktigt tankesätt att du 
arbetar bakåt från det ideala läget och inte framåt från det nuvarande läget(Bicheno, 
Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

3.2 Värdeflödesanalys 
Vad är ett värdeflöde? 
Ett värdeflöde är alla de aktiviteter som berör produkten innan den slutligen når sin 
slutkund. Aktiviteterna som dyker upp längs flödet delas upp i värdeskapande, icke-
värdeskapande och nödvändiga. 

3.2.1 Syfte 
Värdeflödesanalyser används för att lära sig att se vad som händer i processen. Ofta 
innefattar värdeflödeanalysen hela processen ifrån råvaruleveransens till leverans av den 
färdiga varan(både interna och externa kunder). Syftet är att utifrån kartläggningen av 
nuläget kunna ta fram ett framtida önskvärt tillstånd och därigenom kunna identifiera 
och eliminera icke-värdeskapande slöserier(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 
 
Följande punkter är en sammanfattning varför kartläggning av värdeflödet är så 
viktigt(Rother & Shook, 2004) 

• Kartläggningen hjälper att identifiera orsaker till att det förekommer slöseri. 
• Tillhandhåller ett språk som underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det 

gäller tillverkningsprocesser. 
• Den gör att beslut som inverkar på flödet blir uppenbara och möjliga att 

diskutera. 
• Den förenar många koncept och tekniker från Lean produktion vilket gör att ett 

urval av tekniker undviks och därmed förlora helheten. 
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3.2.2 Valet av produktfamilj 
Det är viktigt att från början fokusera arbetet till en produktfamilj. Att kartlägga alla 
produkter som passerar i flödet är ofta för komplicerat och ger komplexa kartor. 
Produktfamiljerna identifieras med utgångspunkt ifrån kundens perspektiv. De produkter 
som passerar samma processer i flödet bildar en produktfamilj(Rother & Shook, 2004). 

3.2.3 Nuvarande tillstånd 
Först efter valet av produktfamilj är det dags för att kartlägga det nuvarande tillståndet. 
Det görs genom att följa produkten uppströms ifrån leverans till kund till inleverans ifrån 
föregående process. Varje gång produkten förädlas ritas en ruta för processen och data 
samlas in för respektive process(Rother & Shook, 2004). 
 

 

3.2.4 Framtida tillstånd 
Målet med det framtida flödet är att bygga upp en produktion vars individuella processer 
är direkt länkande genom ett kontinuerligt flöde eller ett dragande system. Tanken är att 
varje process bara ska producera det nästkommande process behöver, varken för tidigt 
eller försent. En guide av åtta frågor från boken ”Lära sig att se” har tagits och använts 
som grund när det framtida flödet ritas(Rother & Johan, 2004). 

1. Vilken är takttiden? 
2. Kommer ni att tillverka till en supermarket för färdiga produkter, från vilken 

kunden hämtar efter behov eller för direkt leverans till kund? 
3. Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde? 
4. Var måste det finnas ett dragande system med supermarkets för att styra 

produktionen i uppströms processer? 
5. Vilken punkt i tillverkningskedjan(pacemakerprocessen) har ni valt särskilt för att 

styra produktionsflödet? 
6. Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen? 
7. Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att rekvirera och ta bort från 

pacemakerprocessen? 
8. Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde som 

har specificerats på kartan över det framtida tillståndet? 
 

Figur 3.1 Värdeflödesanalys över nuvarande 
tillstånd(Emiliani & Stec, 2004) 



 7 

3.2.5 Formler för insamlad data 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑇   [3.1] 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐾   [3.2] 
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 = 𝐶/𝑇 = !!

!
  [3.3] 

𝐵𝑟ö𝑑/𝑚𝑖𝑛 = 𝐵/𝑚 = !"
!/!

  [3.4] 

3.3 Lean  

3.3.1 De fem Lean principerna 
Principerna är grundläggande för vad Lean är och innefattar. Dessa principer kan 
tillämpas hos samtliga företag då det i slutändan handlar om visioner och eftersträvan till 
det ideala tillståndet. 
 
1) Första principen behandlar kunskapen i att veta vad som är värdet i produkten ur 
kundens perspektiv. Att tillverka produkter utan hänsyn till vad kunden efterfrågar är 
fördömt. Lika ogynnsamt är en genomförd effektivisering i en process som egentligen 
reducerar det som ger produkten värde ur kundens perspektiv. Detta tankesätt ska 
genomsyra hela kedjan av processer, på alla nivåer. Varje efterföljande process är en kund 
till föregående process och så vidare, hela vägen ifrån råvara till slutkund. 
 
2) Identifiera värdeflödet. Följ produktens väg genom verksamheten från råvara till 
slutkund. Verksamheten är inte starkare än sin svagaste länk. Konkurrensen sker idag 
mellan olika försörjningskedjor inte mellan företag. 
 
3) I det ideala tillståndet hade allt flöde i värdekedjan varit kontinuerligt utan stopp. Köer 
och batcher undviks för att få problem synliga och reducerad ledtid.  
 
4) En process ska aldrig leverera till nästkommande process utan en förfrågan. Och när 
förfrågningen kommer måste reaktionstiden vara kort. Det betyder att inget överflöd av 
produkter kommer uppstå. Det dragande systemet kan delas in makro och mikronivå. På 
makronivå eftersträvas att kundorderpunkten ligger så långt bak som möjligt i kedjan. 
Före kundorderpunkten(KOP) tillverkas produkterna mot prognoser eller lager, efter 
KOP tillverkas produkterna mot kundorder. I många fall är det inte möjligt att ha KOP 
långt bak i kedjan för det bidrar till längre orderledtid. På mikronivå används 
reaktionssignaler mellan interna processer för att veta när produkterna efterfrågas. Varje 
förlängning av dragandesystem reducerar risken från prognoser. 
 
5) Sista principen är perfektion. Det handlar om kvalité, tillverka precis det kunden vill 
ha, då när det begärs, till ett skäligt pris med minsta möjliga slöseri. Undvik 
benchmarking, istället jämför företaget mot ett tillstånd där inget slöseri existerar. 
(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) 

3.3.2 Sju+1 Slöseri 
Slöseri är de aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Alla aktiviteter inom en 
verksamhet kan grovt delas in i två kategorier: 

• Förädling 
• Slöseri 

För att få en så effektiv verksamhet som möjligt bör slöseri elimineras. Detta kräver att 
personalen inom organisationen har kunskap och kan urskilja vilka aktiviteter som kan 
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klassas som slöseri. Alla medarbetare bör ha i åtanke att ständigt reducera, i bästa fall 
eliminera slöseri. Inom Lean arbete brukar 7+1 former av slöseri förekomma.  

1. Överproduktion 
Att producerar mer än kunden efterfrågar är överproduktion. Det ses även som 
överproduktion om avdelningen tillverkar något tidigare än kunden efterfrågar.  
Överproduktion brukar ses som det värsta slöseriet eftersom det samtidigt leder 
till alla de andra formerna av slöseri.  

2. Väntan 
Detta slöseri är vanligt förekommande i de flesta verksamheter. Det kan i 
administrativa sammanhang handla om väntan på information som behövs för 
att fatta ett beslut.  

3. Transport 
De interna transporterna inom en verksamhet tillför inget värde för kunden. 
Många transporter som sker inom en verksamhet beror på att layouten inte är 
optimal för flödet. Fokus bör ligga på ett eliminera behovet på transporter, inte 
på att hitta smartare transportlösningar.  

4. Överarbete 
Överarbete är arbete som läggs på produkten som kunden inte efterfrågar och 
alltså inte är beredd att betala för. Ett vanligt överarbete är 
dubbeldokumentation.  

5. Lager 
Lager bidrar till kapitalbindning och tar upp yta. Med lager döljs även många 
problem som inte märks och heller inte kan lösas. Den förlängda ledtiden som 
lagret bidrar med försvårar verksamheten att snabbt anpassa efter nya efterfråga 
från kunden. Lager kan även leda till inkurans.  

6. Rörelse 
Då en arbetsplats inte är helt anpassad till den aktivitet som utförs det kan 
onödiga rörelser ske väldigt frekvent. Det kan till exempel vara en 
maskinoperatör som alltid behöver böja sig ner för att ta upp sitt verktyg eller 
kontorspersonal som har sina papper utplacerade på ett otympligt sätt.  

7. Produktion av defekta produkter 
Att rätta till sådant som från början inte blev rätt kan ses som ett slöseri. Det är 
viktigt att gå till botten med varför det blev fel så det kan förebyggas, så det inte 
inträffar igen. 

+1 Outnyttjad kompetens/kreativitet 
Att inte ta tillvara på kompetensen hos sina medarbetare ses som ett slöseri 
eftersom verksamheten går miste om eventuella förbättringar(Petersson m.fl. 
2009) 

3.3.3 Spagettidiagram 
Ett spagettidiagram används som ett verktyg för att visar slöseri som rör rörelse och 
transporter. Verktyget kan användas för att skapa effektiva layouter. En värdeflödeskarta 
visar huvudstegens logistik, tidslinjen och de olika informationsflödena ett 
spagettidiagram däremot visar geografin. Spagettidiagram är det främsta verktyget för att 
hitta bra rutter för materialet genom processen.  
 
Tillvägagångsätt: 
Skaffa en layoutkarta över fabriken och följ en produkts fysiska flöde och markera det på 
layoutkartan. Markera även ut lager, inspektion samt ombearbetningspunkter. Beräkna 
därefter den totala längden produkten förflyttar sig genom fabriken. De ingående 
komponenternas flöde kan också ritas fast med en annan färg. Slöseri som är kopplat till 
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en dålig layout kommer tydligt synas. De som kartlägger processen bör gå sträckan och 
inte bara rita den på ett papper(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011).  

3.3.4 Visualisering 
Ett av nyckelorden inom Lean är visualisering. Syften med att arbeta med visualisering är 
att det skall bli enkelt och tydligt för alla medarbetare att följa hur processen ligger till. 
Detta leder till att alla känner sig mer delaktiga. Om avvikelser uppstår kan medarbetarna 
snabbt upptäcka detta och börja lösa problemet för att förhindra förseningar eller 
driftstopp. Visualisering mål är att se till att inte problem döljs. Det är viktigt att rätt 
information blir tillgänglig i rätt mängd till rätt målgrupp för att visualiseringen skall göra 
mest nytta. Medarbetarna måste ha användning av den information som ges.  
 
Visuella hjälpmedel används för att: 

• Ge en övergripande eller detaljerad lägesinformation 
• Kommunicera vad som skall göras och inte göras 
• Kommunicera hur saker skall göras 
• Signalera om något blivit gjort eller inte gjort 
• Signalera om problem uppstått 

(Leansolutions, 2014) 

Materialhantering: 
Med hjälp av visualisering blir det tydligt när material behöver fyllas på. Om material fylls 
på för tidigt leder det till onödiga lager, en försenad påfyllning leder till 
produktionsstopp.  

Lägestavlor: 
Visar statusen på dagens produktion. Är produktionen i fas eller inte.  

Kommunikationstavlor/pulstavlor: 
Dessa tavlor fokuserar på problemlösning, kommunikation och reflektion. 
Kommunikationen skall gå ut två håll, från gruppen till produktionsledaren och tvärt om. 
Ett möte vid tavlan kan hållas med olika frekvens beroende vilket behov som finns 
exempelvis en gång varje morgon eller en gång i veckan. Mötet avsätter ungefär 10 
minuter och inga stolar förekommer, detta för att göra mötet effektivt och kort.  
 
Olika tabeller/diagram som kan förekomma inom visuell styrning: 

• Målnedbrytarmatris 
• Problem, orsak, åtgärder 
• Prestationsdiagram 
• Kvalitetsdiagram 
• Kompetensmatris 
• Dagligt utfall (vad är planen för dagen) 
• Aktivitetslista 
• Närvaro 

 
Nyckeltal bör uppdateras under mötet, om ett resultat inte motsvarar förväntningarna 
skall det markeras med rött.  

5S: 
5S leder till en renare och säkrare arbetsmiljö med ökad trivsel. 5S medför besparing av 
tid och yta samt att det är enklare att upptäcka avvikelser på arbetsplatsen. För en 
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implementering av 5S ska fungera är det viktigt att de som arbetar på arbetsplatsen är de 
som utformat rutinerna för 5S.  
 
Sortera (seiri)- Första steget är att urskilja vad som är nödvändigt för att produktionen 
skall fungera. Det som inte är nödvändigt bör inte finnas på arbetsplatsen. Sätt en lapp på 
de onödiga sakerna med dagens datum på. Ifall inte saken har använts inom ett bestämt 
datum placeras den i förrådet eller slängs ifall den aldrig används. 
Systematisera (seiton) De nödvändiga sakerna bör få en genomtänkt och fast plats som 
underlättar arbetet. Visualisera platsen med hjälp av skuggtavlor, fixturer mm.  
Städa (seiso) Inför en städrutin/standard: Till exempel städning varje dag och en 
storstädning varje fredag. Bestäm vad som skall städas och hur det skall städas.   
Standardisera (seiketsu) Skapa standarder för de olika rutinerna/arbetsmomenten. Sätt 
upp foton som visar normalläge och inför checklistor. 
Skapa vana (shitsuke) – Se till att de andra fyra essen efterföljs. Engagemang och 
disciplin krävs för att skapa vana.   
(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) 

3.3.5 Dragandesystem 
Syftet med ett dragandesystem är att förenkla produktionsstyrningen genom att tillverka 
rätt antal produkter i rätt tid till nästkommande process. Det innebär att processerna 
tillverkar endast när stationen får signal ifrån nästkommande steg. Ett dragandesystem 
kan producera mot kundorder eller lager. I ett flöde fungerar det dragandesystemet som 
en förbrukningssignal som skickas ifrån den konsumerade processen till den 
producerande processen. Därmed vet den producerande processen när den ska börja 
tillverka och hur mycket(Gullander, 2009). 
 
Ett väletablerat dragande system underlättar produktionsplaneringen, minskar lager och 
buffertar, reducerar genomloppstiden och utjämnar arbetsbelastningen mellan 
processerna.  

3.3.6 Förbättringsarbete 
Kärnan i Lean är förbättringsarbete. Svårigheten vid förändringsarbete är att ”lära sig se”. 
För att en verksamhet skall kunna förbättras behöver problemen upptäckas. Även de 
mest utvecklade anläggningarna har förbättringsbehov, det finns alltid något som kan bli 
bättre. Det finns två typer av förbättringar: mindre ständiga förbättringar(Kaizen) och 
genombrottsförändringar(Kaikaku)(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

A3 dokument 
A3 är en metod som med fördel kan användas tillsammans med PDCA-cykeln och 5 
varför. Det är en standardiserad rapportformat som skall användas som hjälp vid 
problemlösning. Syftet med metoden är att rapporter på flera sidor skall bytas ut mot 
något som kan skrivas på en A3 sida. Detta tvingar folk uttrycka sig mer koncist och 
endast ta med det som är viktigt. En A3 kan se olika ut för olika verksamheter. Det 
viktiga är att användarna är nöja med utformningen och trivs med att använda den 
modellen som valts(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

PDCA – Plan, Do, Check, Act 
Vanligaste misstaget är att endast utför ”Do” och glömmer de andra stegen.  
Plan: 

• Identifiera problem 
• Sätt upp mål och hypotes 
• Samla data och analysera 

• Sök grundorsak 
• Bestäm plan 

 
Do: 
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• Implementera förbättring 
 
Check: 

• Nåddes målen? 
• Utvärdera 
• Är problemet eliminerat? 

 

Act: 
• Dokumentera och arbeta efter 

ny standard 
• Kommunicera de nya kraven 
• Fira 

5 varför? 
För att hitta rotorsaken till ett problem kan ett verktyg som heter 5 Varför användas. 
Tekniken går ut på att inte nöja sig med det första skälet till varför ett problem uppstår, 
utan hitta grundproblemet. Metoden är enkel och effektiv och går ut på att ställa frågan 
”varför?” upprepade gånger. Verktyget kan kopplas sam med filosofin om att ett 
problem kan ses som något värdefullt, för där finns det möjligheter att hitta 
grundorsaken som lett fram till problemet. Ifall problemet bara blir löst finns det stor 
risk att det återkommer i framtiden(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011). 

3.3.7 Tidsreduktion 
Att reducera ledtiden är önskvärt eftersom det ger minskade kapitalbindning, ger 
möjlighet att flytta bak kundorderpunkt samt minskar behovet av lokaler. För att uppnå 
tidsreduktion finns det 7 åtgärder att vidta.  
 

1) Eliminera: Ta bort aktiviteter och moment som inte tillför något värde. Se även 
till att dubbelarbete inte sker någonstans i flödet. 

2) Förenkla: Gör aktiviteterna mindre komplexa. Ta hjälp av nya verktyg eller 
designa om för att underlätta flödet. 

3) Integrera: Knyt samman aktiviteter. Tillexempel kan kvalitetskontrollstation tas 
bort och låta montören själv kontrollera kvaliteten.  

4) Parallellisera: Oberoende processer som tidigare utförs sekventiellt kan istället 
utföras parallellt. 

5)  Synkronisera: Se till att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan. Detta 
reducerar väntetiden mellan olika stationer.  

6) Förbereda: Se till att produktionen har all nödvändigt material framme då 
produktionen startar. Detta för att huvudarbetet inte skall behövas stoppa upp 
flödet då produktionen är igång. 

7) Kommunicera: Se till att kommunikationen blir mer effektiv genom ett snabbare 
och mer korrekt informationsflöde.   

Att förbättra förmågan att integrera mellan funktioner inom den egna organisationen och 
mellan kunder och leverantörer kan också ge en tidsreduktion. Detta eftersom det ofta 
uppstår en buffert mellan olika funktioner och aktörer(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 
2013).  

3.3.8 Resurssnål produktion 

Avvikelser 
Avvikelser skall ses som utbildning och inte som något dåligt. Med hjälp av avvikelser 
kan grundproblemet identifieras. En avvikelse måste leda till en åtgärd för att felet inte 
skall upprepas.  
 
Förslagsverksamheten skall ses som en vardaglig arbetsuppgift (alltså inga bonusar) 
I en resurssnål produktion sker ett ständigt arbete med att identifiera och lösa problem. 
Problem identifieras av att provocera processen till den blir sårbar. Därefter kan 
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förbättringar ske. Kvalitetsstyrning grundar sig i att de som arbetar i produktionen är bäst 
lämpade att upptäcka och åtgärda problemet. Problem skall ses som något bra eftersom 
det ger möjlighet till förbättring(Petersson m.fl. 2009). 

3.4 Workshop 
En workshop har som mål att aktivera deltagare och riva ner mentala inställningar som 
förhindrar ett förnuftigt tänkande. Istället för att slösa energi på att försvara sina egna 
idéer eller angripa andras bör arbetarna gemensamt söka bättre lösningar. Genom 
workshopen får arbetarna känna på hur det är att gemensamt förbättra sin arbetsplats där 
alla är delaktiga. 
 
Fördelarna med att använda sig av en workshop istället för ett traditionellt möte är att 
gruppen hamnar i centrum istället för mötesledaren. Mötesprocessen blir då mer 
demokratisk där alla får bidra och känna sig delaktiga vilket höjer motivationen. 
 
Workshopledaren har en betydande roll under övningen. Workshopsledaren ska se till att 
alla känner sig trygga. Det gäller att skapa en miljö där allas idéer och åsikter räknas 
lika(Eriksson, 2009).  
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4 Flödeskarta 
I detta kapitel beskrivs Saltå Kvarns verksamhet ur ett helhetsperspektiv och hur de olika avdelningarna 
sitter ihop. Målet med flödeskartläggningen var att få en förståelse för verksamheten och hitta ett 
förbättringsområde, inte att ta fram ett framtida läge för hela verksamheten. Förståelse för verksamheten 
är viktig för att undviker suboptimering vid valt område. 

4.1 Flödeskartläggning 
Gruppen valde att göra en flödeskartläggning över Saltå Kvarns verksamhet. 
Kartläggningen börjar i butikshyllan i Saltå Kvarns egen butik i Järna och slutar vid 
inköpsprocessen till kvarnen och trading. Gruppen följde produkterna uppströms. Även 
fast projektets syfte inte var att analysera och förbättra alla delar inom verksamheten 
krävdes en helhetssyn av flödet för att ta fram relevanta förbättringsförslag som är 
anpassade till verksamheten. Om gruppen från början hade inriktat sig på en avdelning 
direkt utan att veta vilka olika steg som fanns före och efter i kedjan fanns stor risk för 
suboptimering. 

4.1.1 Butiken 
Butiken som ingår i kartläggningen är Saltå Kvarns egna som ligger i Järna. Saltå Kvarn 
har även en butik på Södermalm i Stockholm. Järnabutiken säljer mer än söder men har 
färre kunder.  
Det är endast avrens som levereras direkt från kvarnen, resterande varor förutom bröd 
beställs från Tuna lagret. Detta görs på måndagar, onsdagar och torsdagar.  Beställningar 
grundar sig på nuvarande lagernivå, erfarenheter och statistik. Beställning av bröd sker till 
bageriet i Bromma. Butiken inverteras varannan månad. 
 
Special beställningar kan ske, så kallade storköp till exempel 25kg säd eller 30kg mjöl. 
Kunden kan då ringa och förbeställa eller betala i Järnabutiken och hämta varan själv i 
Tuna lagret. 

Figur 4.1 Flödeskarta över Saltå Kvarn 
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Butiken har nästan ingen kontakt med kvarnen men har daglig kontakt med lagret i Tuna. 
Denna kontakt är nära och flexibel. Ifall en brist skulle uppkomma kan en anställd åka dit 
och hämta varor med bil. Butiken har även daglig kontakt med bageriet över Yammer(En 
intern socialwebtjänst). Det finns inga nedskrivna arbetssätt eller standarder i butiken. 
Allt bygger på personalkunskap och upplärning. 
 
Inkurans av bröd skänks till Välkommen hem, YIP-ytter Järna eller som grisfoder. 
Inkurans av övriga varor slängs. Om det inte är något större fel på produkten, till 
exempel en trasig kartong, skänks även dessa varor. 
 
Butiken har samma sortiment året om men olika volymer och exponering av produkterna 
beroende på säsong. Det finns ett par storsäljare som de alltid ser till att ha i lager. Bullar 
har ett högt volymvärde och prioriteras högt(Wilson, 2014). 

4.1.2 Bageri 
Bageriet förflyttades ifrån Järna till Bromma 2009 för att kunna utöka kapaciteten och 
komma närmare sina kunder i Stockholmsstad. Bageriet är i drift sex dagar i veckan och 
har en stor variantflora av bröd. Bröden kan grovt delas in i två grupper, premium bröd 
och maskinbröd. Premium brödet delas upp och knådas för hand samt paketeras i 
pappåsar. Det maskinbakade brödet delas upp och knådas med hjälp av en maskin och 
paketeras i plastpåsar i bageriet. Leverans av råvaror sker var tredje vecka, vid beställning 
inventeras lagret för att se vilka råvaror som behöver påfyllning. Då alla råvaror är 
ekologiska utan tillsatser varierar deras egenskaper. För att leverera samma kvalitet på 
bröden varje natt krävs kompententa och flitiga bagare. Allt bröd bakas under kväll och 
nattid för att sedan klockan 05:00 köras ut till återförsäljarna. Bakordern påbörjas alltid 
ett arbetspass innan för att förbereda bland annat surdegen. Antalet bakade bröd bestäms 
av chaufförerna som ser efter hur mycket bröd som behövs för att fylla butiken. 
Returbrödet tas tillvara och skänks till hjälporganisationer, görs till foder eller används till 
framställning av fjärrvärme(Norman 2014). 

4.1.3 Tuna lager 
Tuna lagret finns i Järna ungefär fem kilometer ifrån kvarnen. Här mellanlagras samtliga 
varor förutom brödet som levereras direkt till kund. Den största delen av varorna är 
trading varor, resterande kommer ifrån kvarnen samt kryddor och brödpåsar till bageriet. 
Lagret har en lagringskapacitet på 3000pallplatser och är 3150m2 till yta. Lagret omsätts 
3-4 gånger per år. Inget dragande system används utan lagret tar emot allt som kommer 
in och plockar när beställningar tas emot. Beroende på vilken kund som beställer kan en 
del tidskrävande ompackningar av emballaget krävas(Recht, 2014). 

4.1.4 Kvarn 
Kvarnen är beläggen i Järna och är tillsammans med Tradingen samt Bageriet Saltå 
Kvarns kärnverksamheter. Kvarnen producerar ett 50-tal olika produkter som paketeras 
på plats och sedan fraktas till lagret i Tuna. Vete- och rågmjöl transporteras i silos direkt 
till Bageriet. Avrens är en restprodukt som paketeras och säljs som foder. 
Det finns fem sädesslag som bearbetas i kvarnen, vete, havre, dinkel, korn och råg. 
Sädesslagen levereras direkt från bönderna eller mellanlagras i silos. Produktionen jobbar 
mot prognoser och för att behålla sin leveranspålitlighet. Ett riktvärde som används är att 
ha ett säkerhetslager på sex veckors försäljning på Tuna lagret. 
 
Produktionssystemet i kvarnen är komplex och svåröverskådligt. Säden transporteras 
runt i stängda rör upp och ner genom kvarnens alla våningar. Sädet sugs eller blåses upp 
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för att sedan falla genom maskinerna som med så stor mån som möjligt placerade under 
varandra. Det vertikala flödet ger två huvudsakliga fördelar, för det första utnyttjas 
tyngdkraften hos säden vilket minimerar energibehovet för transporten av flödet. För det 
andra är det ur ett renhållningsperspektiv att föredra det vertikala systemet eftersom det 
leder till minimal kontakt med ytor och långvariga ansamlingar av säd. 
Produktionssystemet består av fem större processer som finns beskrivna nedan. 
 
Rensning & sortering 
Berörda sädesslag: Samtliga. 
Sädesslagen fraktas med lastbil till kvarnen, sädesslagen töms från utsidan, därifrån 
transporteras säden med elevatorer upp genom kvarnen. Sädesslagen som går igenom 
Saltå Kvarns produktion är; Korn, Vete, Råg, Havre, Dinkel. Första processen är att få 
samtliga sädesslag rensade och sorterade ett undantag från havre som också kräver en 
uppvärmning av 100 grader i cirka 45 min. Beroende på vilken slutprodukt som önskas 
finns det fyra efterföljande processer. 
 
Flingor 
Berörda sädesslag: Samtliga. 
Om flingor/gryn önskas tillträder sädesslagen denna process. Säden ångbehandlas, valsas 
och torkas för att bli flingor för att sedan paketeras. 
 
Müsli/Grötblandningar 
Berörda sädesslag: Samtliga. 
Processen tas vid när flingorna är klara. Flingorna blandas med mottagna varor så som 
torkad frukt och nötter för att skapa müsli och grötblandningar, eller blandas med vetekli 
för att få fram en fiberrik grötblandning. 
 
Mjöl, mannagryn och kli  
Berörda sädesslag: Samtliga förutom havre. 
Processen tas vid när sädesslagen har blivit rensade och sorterade. Sädet fuktas och mals, 
eventuellt siktas för finare mjöl. Ur malningen skapas biprodukterna kärnputs, slungsikt, 
och sikt, detta görs till mannagryn, vetekli och kruskakli. 
 
Hel säd och kross 
Berörda sädesslag: Samtliga. 
Efter rensningen och sorteringen förpackas varorna som hela säd eller alternativt krossas 
innan paketering. 
(Friberg, Trolle, 2014) 

4.1.5 Trading 
Trading-avdelningen är belägen på kontoret i Järna och delar byggnad med Kvarnen. På 
avdelningen köps färdiga varor in, allt ifrån olivolja till bönor. Ett hundratal olika varor 
köps in. En stor del av varorna som köps in skickas först till Pack On Line i Göteborg 
för att paketeras och därefter till Tuna för lagring. Produkterna som paketeras hos 
leverantören skickas direkt till Tuna lagret. Torkad frukt som används för att skapa 
müsli- och grötblandningar skickas och lagras i Kvarnen. Trading-varorna omsätts cirka 
sex gånger per år men det varierar kraftigt beroende på varan. Inköpen prognostiseras 
efter tidigare år och försäljnings indikationer ifrån återförsäljare. Ifall försäljningen går 
långsamt hos en vara och ett onödigt lager existerar sätts varan i kampanj för att undvika 
kassation. Ankomstkontroller görs regelbundet och stickprov skickas till kontoret där 
utseende, lukt och smak kontrolleras. Beställningar görs endast ifrån leverantörer med 
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ekologiska certifikat och Saltå Kvarn försöker i största utsträckning besöka leverantören. 
Varje år sammanställs 𝐶𝑂! utsläppen ifrån transporterna, utsläppet kompenseras sedan 
genom att Saltå Kvarn köper skog i Bolivia(Hasselbom, 2014). 

4.2 Val av område 
Efter kartläggningen fattades beslutet att projektet skulle fokuseras till 
bageriverksamheten. Att inrikta projektet till bageriet var ett önskemål både från Saltå 
Kvarn och gruppen. I bageriet anses gruppen kunna göra störst nytta på den tid som 
finns till förfogande. Produktionen i bageriet är enklare att överblicka jämfört med den i 
kvarnen. Gruppen fann förbättringsmöjligheter även inom de andra områdena som 
berördes av kartläggningen men dessa delar kommer inte analyseras vidare. Detta på 
grund av att projektet har en tidsbegränsning på 10 veckor.    

4.2.1 Syfte 
Syftet med projektet i bageriet är att höja insikten av slöserierna runt omkring brödet hos 
personalen i bageriet för att få en effektivare och lugnare arbetsmiljö. Detta genom en 
workshop och en presentation av resultatet från gruppens värdeflödesanalys.  
4.2.2 Avgränsningar 
Saltå Kvarn producerar sitt bröd med hantverksmässiga metoder. På grund av mjölets 
kvalitet och andra rörliga faktorer ser inte produktionen likadan ut varje skift, de arbetar 
inte enligt ett standardiserat arbetssätt. Den hantverksmässiga produktionsmetoden är 
dock värdeskapande för deras produkter och inte något som företaget vill ändra på. 
Arbetsuppgifterna runt om hantverket följer inte heller någon standard, detta vore 
däremot önskvärt. Detta för att eliminera slöseri i de kringliggande processerna.  
 
Även minska onödiga slöserier som inte tillför något värde på produkten ur ett 
kundperspektiv samt följer Saltå Kvarns värderingar.  

Figur 4.2 Tabell över önskat arbetssätt 
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Det är viktigt att ha i åtanke att Lean eller någon annan produktionsfilosofi inte kan 
implementeras på endast några veckor, men starten måste ske någon gång. Att arbeta 
med Lean kan inte ses som ett projekt eftersom ett projekt har en tydlig början och slut 
vilket arbetssättet Lean inte har. Projektet handlar mer om att ta fram förutsättningarna 
samt inspirera medarbetarna till ett nytt tankesätt. Det är viktigt att få medarbetarnas 
förståelse att arbeta med Lean är till deras fördel, det ska underlätta och förbättra deras 
nuvarande arbetssätt och miljö. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs metoden som gruppen använt för att nå målen, beskriver även hur gruppen har 
genomfört värdeflödesanalysen och tagit fram workshopen. 

5.1 DMAIC 
Gruppen har valt att arbeta efter DMAIC-cykeln modellen för att genomföra 
värdeflödesanalysen.   

 
 
Definiera 
Gruppen har med hjälp av litteraturstudier samt diskussion med handledare bestämt att 
göra en värdeflödesanalys på Saltå Kvarns fruktbröd.  

1. Ta fram en värdeflödesanalys över nuläget. 
2. Ta fram värdeflödesanalys för det framtida läget med förbättringsförslag. 

 I nuläget genomgår bageriverksamheten en hel del förändringar och gruppen har därför 
avgränsat sig från vissa steg i produktionen eftersom dessa steg redan är under 
konstruktion. 
 
Mät  
Gruppen har befunnit sig på plats i produktionen under ett flertal tillfällen för att ta tid 
på de olika processerna. Tid har tagits på transportsträckor, mellanlager, processtid mm 
för att kunna färdigställa värdeflödesanalysen  
 
Gruppen följde fruktbrödet uppströms genom de olika stationerna i bageriet. Först 
gjordes en snabb vandring genom bageriet för att få en övergripande bild. Efteråt gjordes 

Definiera 

Mät 

Analysera Förbättra 

Uppföljning 

Figur 5.1 DMAIC-cirkel 
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en mer grundlig vandring då tider och information samlades före varje station. En 
värdeflödeskarta började ritas med blyerts, varje station som förädlade produkten fick en 
egen ruta. Mellanlager identifierades och markerades på värdeflödeskartan med 
triangelsymboler. Fruktbrödet består till stora delar av mjöl vilket därför blev den inköpta 
artikel som gruppen beslutade att ta med i kartläggningen. Om alla ingredienser skulle 
kartläggas finns en risk att värdeflödeskartan blir rörig. Informationsflödet identifierades 
och det konstaterades att bageriet producerar med hjälp av ett tryckande system.  Det 
tryckande systemet symboliseras med hjälp av randiga tjocka pilar på värdeflödeskartan. 
För att få övrig information om varje station har gruppen samtalat med ansvarig bagare. 
Gruppen har även intervjuat diverse andra personer på Saltå Kvarn få en bred bild av 
företaget för att kunna ta fram ett bra framtida läge. 
 
Analysera 
All information om nuläget har analyserats för att upptäcka slöseri. Detta slöseri 
redovisas i kapitel 6.  
 
Förbättra (Improve) 
Med hjälp av de sju riktlinjerna för tidsreduktion från boken ” Modern logistik” samt de 
7 riktlinjerna för ett framtida läge från boken ”lära sig se” har gruppen tagit fram ett 
flertal förbättringsförslag som kan hittas i kapitel 7. Alla rekommendationer från de två 
nämnda böckerna ovan har inte används ty produktionen i bageriet inte har kunnat 
anpassas efter alla riktlinjer.   
 
Uppföljning (Control) 
Projektet avgränsar sig från att under projektets gång implementera förbättringsförslagen 
vilket har gjorde det omöjligt att följa upp resultatet(Bicheno, Holweg, Anhede, & 
Hillberg, 2011). 

5.2 Värdeflödesanalys 

5.2.1 Arbetsmetodik  
Genomförande steg 1:  En värdeflödesanalys över nuläget i bageriet skapas.  
Syfte:  Då nuläget kartläggs och analyseras finns möjlighet att 

identifiera slöseri.  
Genomförande steg 2:  Utforma en ny värdeflödesanalys över det framtida läget 

med förbättringsförslag. 
Syfte:     Reducerar slöseri och förenklar processen.  

5.2.2 Val av produktfamilj 
Värdeflödesanalysen gjordes på Saltå Kvarns fruktbröd eftersom det är den brödsort 
som produceras i störst volym och genomgår alla processteg. Fruktbrödet finns i två 
storlekar, 700 g samt 400 g. Värdeflödesanalysen fokuserar på de stora bröden på 700 g 
eftersom de produceras i störst volym.  
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5.2.3 Materialflöde 
Gruppen har valt råg- och vetemjöl som huvudmaterial till produkten. 
Värdeflödesanalysen börjar i råvarulagret för mjöl och avslutas då brödbilen hämtar 
varan. Cykeltider, väntetider i mellanlager, processtider, omställningstider mm har mäts 
på varje station. De uppmätta värdena anger full kapacitet på varje station, detta för att 
identifiera flaskhalsar. 
 
De olika stationerna klockades och mellanlager identifierades. Gruppen tog tid på alla 
stationer och övrig information hämtades från ansvarig bagare. Saltå Kvarns bröd bakas 
med ekologiska ingredienser utan tillsatser. Att baka ekologiskt skiljer sig från att baka 
industriellt på så vis att vissa stationers tider varierar på grund av mjölets kvalitet, 
utomhustemperatur, luftfuktighet och vem som har blandat. I nuläget tas många beslut 
med hjälp av bagarnas erfarenhet, bröden bakas med känsla och det finns inga exakta 
tider som följs.  
 
Blandning och Jäsning 
Blandhinkar med torra ingredienser är förberedda från föregående skift. I varje hink får 
det plats 250 stora fruktbröd. Vatten samt jäst adderas och varje blandhink blandas i 4 
minuter. Efter det adderas vetemjöl, fikon samt baguette-deg (förberedd under 
föregående skift). Degen skall nu jäsa i 1 h. Efter att degen jäst blandas degen ihop med 
de redan adderade ingredienserna. Blandningen tar 10 minuter och efterföljs av en 
jäsning på ytterligare 10 minuter. Det finns två blandare och en vattenkran. I nuläget 
används en blandare åt gången. 
 

Figur 5.2 Schematisk skiss över bageriet 
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Knådning i maskin  
En maskin används för att stycka upp och knåda degen. Degen styckas upp efter önskad 
storlek på bröden. I slutet av knådningen landar degen i mjöl och det sker ett handpålägg 
då en bagare lägger degen i en form. En ny deg når bagaren med ett intervall på 2,2 
sekunder. Genomloppstiden för en deg i maskinen är 22 sekunder.  
 
Jäsning (Rasken) 
Formarna befinner sig på en stickvagn med hjul och flyttas in i jäsrummet då 6 
stickvagnar är fyllda. De stora bröden behöver jäsa mellan 30-40 minuter. Jäsrummet 
kallas av bagarna för Rasken.  
 
Gräddning 
Det får totalt plats med 6 stickvagnar i varje ugn, det finns två ugnar. De stickvagnar som 
inte får plats under första gräddningen åker in i ett kylrum för att förhindra att de jäser 
för länge. De stora fruktbröden skall gräddas i 42 minuter om ugnen är full. 
 
Avkylning 
Efter gräddningen måste bröden svalna innan det kan paketeras i plastpåsar. Bröden 
måste någon gång under avsvalningen slås ut ur sina formar. Att slå ut cirka 1400 
fruktbröd tar cirka 30 minuter om två personer hjälp åt. En slår ut bröden på en ny plåt 
och en vänder samtliga bröd och placerar plåtarna i en ny stickvagn. Bröden måste svalna 
cirka 60 till 80 minuter. 
 
Paketering 
Brödet lyfts av plåten och läggs på ett rullband. Rullbandet transporterar brödet ner till 
källaren till en packmaskin som paketerar brödet i en plastpåse. Det behövs en person 
som fyller på rullbandet och en som sköter packmaskinen.  
 
Leverans 
Bröden plockas i bestämda ordar och placeras i plastemballage tillhörande olika butiker. 
Brödbilarna kommer klockan 05:00 för avhämtning.   
 
Stickvagnarnas utformning: 
Stickvagnarna har 12 skenor och får plats med 1 plåt på varje skena. 1 plåt innehåller 2x4 
formar för stora fruktbröd. Stickvagnarna har hjul och det är med hjälp av dessa 
transporten mellan olika stationer främst sker.  

5.2.4 Informationsflödet 
En bakorder genereras av bagarna från Excel, och skrivs ut under föregående arbetspass 
och förbereds. Pappret sätts upp i bagerirummet där medarbetarna kan se vad som ska 
bakas. Sedan trycks allt brödet fram, vid varje station kontrolleras antalet bröd som 
passerar mot bakordern. 

5.2.5 Vad är värdeskapande? 
I de flesta verksamheter kan det vara svårt att hitta slöseri eftersom alla aktiviteter i 
praktiken inte kan delas in i förädling och slöseri. Istället kan aktiviteterna delas in i tre 
olika kategorier: nödvändiga, värdeskapande och icke-värdeskapande. Här ligger 
svårigheten i att urskilja vilka egenskaper som ger produkten ett mervärde i kundens 
ögon så kunden är villig att betala extra för det.  
Gruppen anser att allt som är kopplat till hantverket och de ekologiska råvarorna är 
värdeskapande för Saltå Kvarn. Jäsning, gräddning, knådning, blandning mm är alla 
aktiviteter som förädlar produkten och gör den attraktiv i kundens ögon. Kunden betalar 
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dock inte extra för de transporter med stickvagnar som sker inne i bageriet, det är en icke 
värdeskapande process. Kunden betalar heller inte extra för att bageriet och alla 
stationerna städas, dock är städningen en nödvändig aktivitet för att bageriet skall kunna 
existera. Genom att besvara frågan ”Bidrar processen/momentet till det kunden betalar 
för?” har gruppen identifierat vad som är värdeskapande eller inte. En skillnad mellan 
icke värdeskapande aktiviteter och nödvändiga aktiviteter är att de förstnämnda kan med 
fördel kan elimineras. 

5.2.6 Beskrivning av värdeflödeskartan 
Värdeflödeskartan över nuläget kan hittas i bilaga 1 och läses ifrån vänster till höger. 
Gruppen rekommenderar att beskåda kartan, symbolförklarningar hittas i bilaga 3. 

5.2.7 Mätningar & Empiriskdata 
Alla mätningar och empiriskdata för nuläget kan hittas i bilaga 5. Fokus vid mätningarna 
har legat på processtiden och kapaciteten för varje station. Alla tider som återfinns i 
värdeflödesanalysen är tiden för ett bröd. De flesta lagringstiderna är genomsnittliga.  

 

5.2.8 Tidslinjen 
Linjen under värdeflödesanalysen i bilaga 1 återspeglar ledtiden för ett bröd. Alltså tiden 
för ett bröd att ta sig igenom bageriet. De nedsänkta tiderna symboliserar den 
värdehöjande tiden eller nödvändig tid. De upphöjda tiderna betecknar den icke-
värdeskapande tiden, alltså transporter, mellan lager eller dylikt. 
I nuläget har brödet en ledtid på 21,38 h. Detta är exklusive tiden i råvarulagret och 
färdigvarulagret. Då råvarorna fylls på internt från kvarnen finns det risk för 
suboptimering ifall detta lager skulle reduceras samtidigt som denna lagringstid inte är 
prioriterad för projektet. Då gruppen har avgränsat sig till en brödsort går det inte heller 
att veta hur mycket av råvaran som tillhör just fruktbrödet, därför uteslöts 
råvarulagringstiden. All vunnen tid i effektiviserar leder till förlängd färdigvarulagringstid, 
därav uteslöts även denna tid. Tabellen nedan summerar genomloppstiden och den 
värdehöjande tiden för fruktbrödet. 
 
  Genomloppstid Värdehöjande tid Andelen värdehöjande 

Bageriet 21,38h 2,80h 13 % 
Figur 5.4 Tabell över nuläget 
 

Figur 5.3 Del av värdeflödesanalysen 
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5.3 Workshop 

5.3.1 Syfte 
Workshopen har två syften, för det första skall workshopen få medarbetarna att 
reflektera kring sitt arbetssätt och därigenom börja ifrågasätta sina arbetsmetoder. För 
det andra ska workshopen hjälpa till att identifiera icke värdeskapande aktiviteter i 
bageriet.  
 
Workshopen uppmärksammar: 

• Fördelen med ett dragande system. 
• Fördelen men små batchstorlekar. 
• Skillnaden mellan nödvändiga, värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. 
• Att förbättringsförslag bör komma från personalen på bageriet eftersom de är 

proffsen.  
 

Detta är delar som ingår i projektets resultat över vad som borde införas på bageriet. En 
förhoppning är även att workshopen skall ge en ökad teamkänsla och bättre gemenskap i 
arbetsgruppen. Övningarna som genomfördes kan hittas i bilaga 12 och presentationen 
hittas i bilaga 10. 

5.4 Kommunikation och reflektion 
Efter genomförd värdeflödesanalys upptäcktes att det inte fanns någon tydlig plattform 
där medarbetarnas idéer och förbättringsförslag togs tillvara. Kommunikationen är 
bristfällig mellan avdelningar och personal. Bageriet har två våningsplan vilket gör att 
vissa medarbetarna knappt ser varandra under ett arbetspass. Det finns inga 
gemensamma raster och personalen börjar och slutar olika tider.   
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6 Identifierat slöseri 
I detta kapitel beskrivs alla Sju +1 slöserier som har upptäckts efter den genomförda 
värdeflödesanalysen. 

6.1 Sju+1 slöserierna 
För att kunna förbättra en verksamhet är en viktig förutsättning att veta vilka 
arbetsmoment som är nödvändiga och vilka som skapar ett värde för kunden, övriga 
arbetsmoment kan ses som slöseri. Gruppen har behövt sätta sig in i Saltå Kvarns 
värderingar för att kunna urskilja vad som är värdeskapande och inte för 
verksamheten(se kapitel 5.2.5). Ett miljövänligt företag så som Saltå Kvarn bör 
eftersträva att vara resurssnål för minimal påverkan på naturen. 
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Transport 
1) I slutet av varje arbetspass förbereds blandhinkarna inför nästa arbetspass med torra 
ingredienser till fruktbröd. Bagaren rör sig i en stor cirkel över bagerirummet för att 
hämta och hälla ned ingredienserna. Inte nog med att det är lång väg att gå för bagaren, 
för varje varv krävs det nya omvägar för att stickvagnar och dylikt står i vägen. Det 
hänger också ner en elsladd (mellan knådmaskinen ”KM” och högra väggen) som korsar 
bagarens väg, där får bagaren böja sig för att komma fram till blandhinkar. På denna 
otympliga sträcka får bagaren bära runt 35kg ingredienser för att fylla en blandhink. Ett 
varv uppskattas till 20 meter gångväg. För att fylla en blandhink får bagaren gå ungefär 
fyra varv, alltså 80 meter gångväg. 

                               
       Figur 6.1 Spagettidiagram, nuläge torra ingredienser(Kapitel 3.3.3) 
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   Figur 6.2 Spagettidiagram nuläge blandning(kapitel 3.3.3) 

 
2) På grund av uppställningen i rummet där degen blandas tvingas bagaren röra sig själv 
och blandhinken till olika platser i rummet. De sträckor som bagaren går och förflyttar 
blandhinken har ritats ut i spagettidiagrammet med grå färg. Gångsträckan mäts fram till 
cirka 103 meter med antaganden att inga objekt är i vägen. Gångsträckan för att 
förbereda blandhinken adderas och den totala gångsträckan blir då 183 meter. 
 
Först hämtar bagaren de förbereda blandhinkarna som körs till en blandare. Innan 
blandning hämtas vattenslangen som fyller blandhinken. Undertiden hämtar bagaren jäst 
från kryddhyllan som läggs i blandhinken. När blandningen är klar körs blandhinken till 
mjöltratten för påfyllning. Därefter körs blandhinken till andra sidan rummet och 
placeras på en våg. Bagaren hämtar baugettedeg som adderas till önskad vikt. 
Blandhinken är nu klar för att jäsa i ungefär 60 minuter, blandhinken ställs där det finns 
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plats, oftast till vänster om eller framför kranen. Fikon hämtas och adderas till degen. 
Efter jäsningen körs blandhinken till en ledig blandare för att blandas i 10 minuter. Sedan 
körs den tillbaka för att jäsa ytterligare 10 minuter. När jäsningen är klar körs 
blandhinken till kranen där degen töms, vägs och delas upp samt knådas till bröd.  
 
Brödet läggs upp på plåtar som skjuts in på stickvagnar. Stickvagnen placeras i 
mellanlager utanför rasken när 6 stickvagnar är fyllda körs den in i rasken för jäsning i 
cirka 40min. Efter jäsning körs stickvagnen in i ugnen för gräddning. 
 
3) Degen skall jäsa två gånger under blandningsprocessen. Under jäsningen står 
blandhinkarna slumpmässigt i rummet. Detta medför att de står i vägen då bagaren skall 
blanda och förbereda de nästkommande degarna. Bagaren behöver då frekvent flytta 
runt stickvagnarna under jäsningen för att komma åt att blanda nästa deg. Då ingen 
tidtagning sker är det enkelt hänt att blandhinkarna jäser onödigt länge vilket fördröjer 
hela processen. För efterliggande process är det omöjligt att se vart i processen 
blandhinkarna befinner sig.  

 
4) Inne i rasken körs stickvagnarna in slumpmässigt. Det leder till att bagaren måste 
förflytta stickvagnarna inne i rasken för att få ut de färdig jästa stickvagnarna. Ingen 
tidtagning av jäsningen görs, utan bagarna kontrollerar mot klockan på ett ungefär. 

Lager 
1) De torra ingredienserna förbereds dagen innan och lagras över natten, detta leder till 
ett mellanlager på 16h.  
 
2) Mellanlager leder till onödigt många produkter i arbete (PIA) vilket skapar 
kapitalbindning. Dessa lager kräver även ökade ytor och logistik.  
Fem tydliga mellanlager har identifierats.  

1) Innan maskinknådningen. 
2) Mellan maskinknådningen och rasken. 
3) Mellan rasken och ugn. 
4) Mellan avsvalningen och pålägg på transportbandet. 
5) Mellan packning och leverans (färdigvarulager). 

Mellanlagren uppstår främst för att det är en tryckande produktion. Nästkommande 
station har inte plats att börja förädla brödet och varan blir tvungen att vänta i ett 
mellanlager. Extra tydligt är det innan ugnen då vissa stickvagnarna blir tvungna att vänta 
i ett extra kylrum för att inte jäsa för länge. Ofta får bröden stå längre än nödvändigt i 
avsvalningsrummet vilket också skapar ett onödigt mellanlager.  Stora batchstorlekar 
bidrar också till mellanlager. Ett exempel är efter bearbetningsmaskinen då den första 
stickvagnen får vänta i ett mellanlager innan ytterligare 5 stickvagnar är fyllda.  

Väntan 
1) Mellan två gräddningar i ugnen finns en ställtid för ugnen att komma upp i rätt 
temperatur. I nuläget måste någon gå ända fram till ugnen för att kolla om den är 
tillräckligt varm för att påbörja nästa gräddning. Ugnsansvarig bagare har även ett flertal 
andra arbetsuppgifter vilket i vissa fall leder till ugnen får vänta på att användas eftersom 
det är svårt att upptäcka exakt när ugnen är redo. Andra orsaker till att ugnen får vänta är 
att andra stationer prioriteras eller att bagarna väntar in att fler stickvagnar skall jäsa klart.  

Rörelse 
I bageriet har inte var sak sin plats. Stickvagnar, mjölpallar, blandhinkar, kartonger och 
bord blockerar ofta vägarna för bagarna som tvingas ta omvägar. I hyllan med torra 
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ingredienser är det svårt att få en överblick vad de olika kartongerna och lådorna 
innehåller och arbetsbänken blir lätt stökig. Runt om arbetsbänken står även flera 
halvfulla mjölsäckar och kartonger som blockerar vägen för blandhinkar och bagare. 
Oordningen försvårar FIFO och medför även extraarbete för bagarna.  
Backarna som brödet paketeras i för levereras till kund har ingen given plats utan 
förekommer lite var stans i packrummet och övriga källaren, detta medför hög risk att 
snubbla på dessa.  

Överproduktion 
Varje skift producerar mer bröd än vad som är beställt, detta leder till överproduktion. 
Bröd som produceras som inte är beställda tar upp kapacitet i ugn, maskiner, stickvagnar 
mm. De nätter bageriet producerar 170 bröd extra medför det 1,8 extra stickvagnar. På 
en vecka med 5 arbetsdagar tar extra bröden sammanlagt upp 9 stickvagnar vilket är 
kapaciteten för 1,5 ugn. Huvudorsaken till att det bakas mer bröd än vad som är beställt 
beror på osäkra processer samt att under vissa veckodagar skickas mer bröd till butikerna 
än vad som är beställt. Saltå Kvarn har inte sålt brödet fören en kund i butik köpt brödet. 
De bröd vars datum gått ut kommer tillbaka till bageriet som returbröd.   

Ombearbete 
I nuläget krånglar packmaskinen mycket och bröden hamnar ovanför påsarna istället för 
i. Detta medför att dessa bröd hamnar på golvet(kassation) eller måste paketeras för 
hand(ombearbete). Svårigheter finns att få igång maskinen efter ett stopp vilket kräver 
många plastpåsar samt tid av personalen. Även transportbandet har en förmåga att 
krångla.  

Överarbete 
I dagsläget paketeras maskinbröd i plastpåsar och premiumbröd i pappåsar. Att tydligt ta 
reda på hur kunden uppfattar och associerar olika förpackningar är viktigt för att nå ut till 
sina kunder på bästa sätt. I Saltå Kvarns egna butiker paketeras allt bröd i pappåsar. Om 
en verksamhet inte har koll på vad kunden efterfrågar finns risk att överarbete sker. 

Outnyttjad kreativitet 
Personalen på bageriet har mycket kunskap om produktionen i bageriet. Trots detta 
känns inte personalen motiverad att komma med förbättringsförslag för att förbättra 
processen. Det finns ingen naturlig plattform för personalen att diskutera och reflektera 
över eventuella förbättringar. Utan en plattform är det svårt att ta tillvara på de 
förbättringsförslag som faktiskt finns. Det känns som att många i personalen blir 
hämmade av att produktionen är ekologisk. De är rädda för att en förändring kan leda till 
minskad produktkvalitet.  

Övrigt 
Energi 
I avsvalningsrummet är det högt i tak samt många fönster. Personalen berättar att 
avkylningen tar olika länge beroende på säsong. Det tar mycket energi att kyla lyft och i 
och med att det är högt i tak finns det mycket luft att kyla. Fönstren bidrar med att det 
blir svårare att isolera kylan.  
Outnyttjad yta 
Kranen och knådmaskinen är idag placerad nästan mitt i rummet vilket täcker stora ytor 
och skapar onödiga spillytor som inte kan användas maximalt. 
Ergonomi 
1) Golvet inne i bageriet är hårt. Under ett arbetspass står och går bagarna konstant vilket 
på grund av det hårda golvet kan ge förslitningsskador. Endast 30 % av befolkningen har 
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fötter som är anpassade att arbeta på hårt golv. Övriga 70 % har hög risk att få 
förslitningsskador(Forbo, 2014).  
2) Då bröden är paketerade läggs de i backar tillhörande olika butiker. Backarna står på 
golvet i färdigvarulagret och personen som färdigställer de olika butikernas beställningar 
kryper bokstavligen på golvet och fördelar de olika bröden i en mycket ergonomisk 
arbetsställning. 
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7 Resultat 
I detta kapitel finns förbättringsförslag till samtliga Sju +1 slöserier som beskrevs i föregående Kapitlet 
ger även förslag på hur kommunikationen och reflektionen kan öka. En värdeflödesanalys av det 
framtida läget hittas i bilaga 2 och beräkningar finns i bilaga 6. 

7.1 Förbättringsförslag 

Transport 
1,2,3) För att undvika de onödiga transporterna hos bagaren och blandhinken har en ny 
layout för flödet tagits fram. Målet med den nya layouten är att få bort de onödiga 
förflyttningar av blandhinkar som står i vägen för bagaren, få en bättre överblick över 
jäsningstiden och stödja för ett dragande systemet.  

         Figur 7.1 Framtida layout 
 



 32 

 

 
Flödet har sin början vid siffran ett på skissen över bagerirummet. En tom blandhink står 
redo för att fyllas med ingredienser. Blandhinken körs framåt av bagaren och stannar vid 
ingredienserna för att fyllas på. Alla ingredienser är lätt tillgängligt placerade i en FIFO 
hylla(se figur 7.3). FIFO hyllan innehåller alla ingredienser som behövs för arbetspassets 
degar. Nu när påfyllningen av ingredienser sker så snabbt behövs inte förberedelsen av 
torra ingredienserna längre som tidigare gjordes på föregående arbetspass. 

 
Blandhinken körs och placeras nu i blandaren. Innan blandning påbörjas krävs vatten. 
Bagaren hämtar vattenslangen som är placerad jämte ”S vete”. 

 
Efter blandningen placeras blandhinken under mjöltratten som fyller blandhinken med 
mjöl. På samma läge är vågen placerad. Bagaren hämtar baguettefördegen som vägs upp i 
blandhinken samt fikon adderas till degen. 

 
Blandhinken körs till parkeringsrutnätet där den ska jäsa ungefär i 60 minuter. I mitten av 
rutnätet står en åttkantigpelare, varje sida av pelaren är riktad mot en av 
parkeringsrutorna. På varje sida sitter en tidtagartavla som startas av bagaren när 
blandhinken körs in. Detta för att bagaren ska veta hur länge varje blandhink har jäst. 

 &  
Efter jäsningen placeras blandhinken i en ledig blandare för att blandas i 10 minuter. 
Efteråt körs blandhinken till en ledig ruta för att jäsa i ungefär 10 minuter och 
tidtagartavlan startas. 

 
Blandhinken körs till kranen i väntan på nästa process. Här sker övergången till nästa 
station vilket är bearbetning av degen. Blandhinken töms, degen vägs och delas upp samt 
knådas av maskinen. Blandhinken körs sedan tillbaka till läge 1 och processen upprepas. 

 
Brödet kommer ut ur maskinen, läggs upp på plåtar som skjuts in på en stickvagn. Tre 
stickvagnar fylls åt gången.  

 
Stickvagnarna körs in på ledig rad i rasken för jäsning i cirka 40min. En klocktavla som 
visualiserar tiden för varje rad i rasken sitter utanför och startas av bagaren. 

 
Efter jäsning körs stickvagnarna in i ugnen för gräddning. 
 
Den nya layouten reducerar gångsträckan för bagaren under blandningsprocessen till 
ungefär 75 istället för 183 meter, en minskning på 60 %. Blandhinkarna rör sig 
obehindrat i en sluten cirkel med jäsningsplatser i mitten vilket även reducerar risken för 
kontamination. Jäsningstiden visualiseras för att underlätta för bagaren och där igenom 
undviks risken för överflödig jäsningstid.  
 
4) Rasken har två ingångar. I dagsläget finns det ingen standard för genom vilket ingång 
stickvagnarna dras ut och in.  
 
Om dörren närmast knådningsmaskinen alltid användes som ingång och dörren närmast 
ugnen användes som utgång skulle det underlätta FIFO. Visualisering med hjälp av 
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tydliga rader och digitala klockor för varje rad av stickvagnar i jäsrummet skulle göra det 
tydligare hur länge varje rad har jäst.  
 
Detta skulle leda till att det blir lättare att snabbt överblicka hur länge alla bröd har jäst 
för att undvika att bröden jäser för länge. Bröd som jäser länger än nödvändigt leder till 
onödig kapitalbindning.  

Lager 
1) Med hjälp av att förenkla layouten samt införa en ny hylla för torra ingredienser kan 
tiden för förberedelser av torra ingredienser tas bort. De torra ingredienserna blandas nu 
i samma processteg under samma arbetspass. Detta eliminerar ett mellanlager.  
 
2) Ugnen är bageriets främsta flaskhals och bör därför vara den station som styr takten 
på övriga stationer uppströms. För att minska mellanlager och få en mer kontinuerlig 
process behöver gräddningen bli mer flexibel. I nuläget finns 2 stycken ugnar med plats 
för 6 stickvagnar i varje. Med 4 ugnar med plats med 3 stickvagnar i varje skulle ledtider 
och mellanlager minska eftersom mindre batcher då kan produceras.  
 
Att fylla 3 stickvagnar med fruktbröd efter bearbetningsmaskinen tar cirka 10 minuter 
och jäsning i rasken tar cirka 40 minuter. Bröden skall jäsa i 42 minuter och ställtiden(för 
att värma upp ugnen) mellan två gräddningar är cirka 5 minuter.  
 
Att fylla 3 stickvagnar plus att låta dessa jäsa är i princip balanserad med ställtid för 
ugnen samt gräddningen. Detta medför att ett dragande system är möjligt. Genom att 
införa ett visuellt system i rasken kan ett dragande system införas. Med fyra rader med 
plats för tre stickvagnar i varje rad blir det visuellt och tydligt när påfyllningen av 
stickvagnar skall fortsätta från bearbetningen. Signalen till bearbetningen för att börja 
fylla nästkommande 3 stickvagnar är när en rad blir tom inne i rasken. Bearbetningen 
skall alltså bara producera om det finns lediga platser i raskens 4 rader. Om jästiden är 
längre än 40 minuter kan antalet rader utökas för att matcha ugnens cykeltid.   
 
Detta system kommer bidra till att inga stickvagnar kommer behöva mellanlagras i det 
extra kylrummet eftersom bearbetningen bara producerar det ugnen har plats för. Ett 
tryckande system har bytts ut mot ett dragande system. Detta minskar mellanlagren samt 
minskar transporten av stickvagnar till kylrummen. Det eliminerar också krånglet med 
stickvagnar som står i vägen då de i vanliga fall få vänta utanför ugnen för att få gräddas.  
 
Att byta ut eller förändra ugnarna kommer ge stora fördelar även för övriga brödsorter. 
De som produceras i stora volymer så som fruktbröden kan följa samma system och de 
med små volymer har nu chansen att fylla en ugn. I nuläget körs de med små volymer (2 
eller 3 stickvagnar) i en ugn. Ugnens fulla kapacitet utnyttjas då inte vilket aldrig är 
önskvärt för en flaskhals. I nuläget tillverkar inte Saltå Kvarn tillräckligt stora volymer av 
varje brödsort att det finns behov av ugnar med plats för 6 stickvagnar. Ifall volymerna 
hade varit höga nog hade bearbetningstiden för knådningen(fylla en stickvagn) behövt bli 
snabbare.  
 
Dragande system i blandningen 
Blandningen ska också styras av behovet från nästkommande station, vilket är 
bearbetningen. Signalen mellan blandningen och bearbetningen visualiseras med hjälp av 
rutor i golvet. Rutorna fungerar som en supermarket, så länge det finns platser lediga kan 
föregående process fortsätta producera. 
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Blandningens olika stationer uppströms ifrån bearbetningen: 
 
Blandning 2 & Jäsning 2: Äger rum precis innan bearbetningen. Här finns två rutor i 
golvet som denna station ska förse, om någon av dessa är rutor är tomma ska föregående 
station producera för att fylla rutan. 
 
Jäsning 1: Har en processtid på 60 minuter. Stationen innan ”Jäsning 1” som är 
”Blandning 1” påbörjas om någon av de 6 rutorna hos ”Jäsning 1” är tom.  
 
Blandning 1: Denna station har en sammanlagd processtid på cirka 20 minuter. För att 
det dragande systemet ska fungera krävs att blandningen av torra ingredienser är 
förberedd med en blandhink så att processtiden blir 12 minuter. Detta görs genom att 
utnyttja tiden för blandningen. Förberedelsen kan t.ex. ske när föregående blandhink 
blandas och fylls på med vatten. Med hjälp av denna fördelning kommer en blandhink in 
till ”Jäsning 1” med ett 12 minuters intervall. Bearbetningsmaskinen förbrukar en hink på 
cirka 12 minuter Detta leder till att ett dragande system är möjligt. Se värdeflödeskartan 
för framtida läge i bilaga 2 och beräkningar bilaga 6. 
 
Beräkningar av antalet hinkar i Supermarket: 
 
Jäsning 2: 
Här krävs 2 rutor. Detta beror på att knådmaskinen behöver en ny blandhink med cirka 
12 minuters mellanrum. Det tar cirka 22 minuter för en blandhink att ta sig från 
föregående station (Blandning 2 & Jäsning 2) till att bli klar för bearbetning. 10 minuter 
att blanda, 10 minuter att jäsa och cirka 2 minuter för sammanlagd transport.  
 
Om det endast hade funnits plats för 1 ruta i supermarketen hade bearbetningsmaskinen 
fått vänta i cirka 10 minuter innan hinken jäst och blandats klart. Med 3 rutor hade 
hinken behövs lagrats längre än nödvändigt i ett mellanlager, därav två rutor. 
 
Jäsning 1: 
Det tar 60 minuter för en blandhink att jäsa. Då 1 av de 6 rutorna blir tom skickas en 
signal till föregående station(Blandning 1) att börja producera. Det tar 12 minuter för 
blandning 1 att fylla en ruta. Med 6 rutor hinner varje blandhink jäsa klart då 
knådmaskinen efterfrågar en ny blandhink med ett intervall på 12 minuter. Med färre 
rutor skulle varje hink inte hinna jäsa 60 minuter.  
 
Resultat framtida läget: 
Med den nya layouten och införandet av det dragande systemet ger följande resultat på 
genomloppstiden och andelen värdehöjande tid(se även bilaga 2): 
	  	   Genomloppstid	   Värdehöjande	  tid	   Andelen	  värdehöjande	  
Bageriet	   4,0h	   2,8h	   70	  %	  
Figur 7.2 Tabell över framtida läge 
 
Genomloppstiden har minskat med ungefär 17,4 h, mycket tack vare att torr 
ingredienserna för blandningen inte längre förbereds på arbetspasset innan. 

Väntan 
Ugnen är en flaskhals och det är viktigt att den har en så hög beläggningsgrad som 
möjligt. En visualiseringstavla placerad ovanför dörröppningen i bagerirummet skulle 
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tydligt visa ugnens status. Hur många stickvagnar som gräddades, hur lång tid det är kvar 
på pågående gräddningen, hur lång tid det är kvar innan ugnen blir varm mm. Tavlan 
skulle ge en tydlig visuell signal när nästa stickvagnar kan börja gräddas.  
 
En visualiseringstavla skulle göra att bagarna direkt upptäckte när ugnen är redo att 
användas igen och ställtiden mellan gräddningarna skulle förkortas. Detta skulle medföra 
att ugnen som flaskhals skulle få en högre beläggningsgrad vilket är önskvärt. Det skulle 
även minska onödiga rörelser eftersom bagarna inte behöver gå ända fram till ugnen för 
att kontrollera ugnens status.  
 
Övriga förslag för att öka ugnens beläggningsgrad:  
Utan inköp av nya ugnar kan beläggningsgraden i ugnen ändå öka.  
1) I dagsläget fylls 6 stickvagnar och placeras sedan i rasken. Detta medför att om antal 
stickvagnar inte är jämt delbart med 6 måste den sista ugnen gräddas med mindre än 
maxkapacitet (6 stickvagnar). 
 
Om bagarna innan jäsningen beräknades hur många stickvagnar som kommer bli i rest 
kan detta antal stickvagnar placeras i jäsrummet så snart de är fyllda. Exempel: 13 
stickvagnar= 1 stickvagn i rest, 16 stickvagnar 4 stickvagnar i rest. 
 
Om dessa stickvagnar gräddas före de övriga kan tid sparas. Detta eftersom det går 
snabbare att fylla 1,2,3,4 eller 5 jämfört med 6 stickvagnar vilket medför att de kan börja 
jäsa tidigare och också börja gräddas tidigare. Efter det är beräknat att 1 stickvagn 
kommer bli rest är det möjligt att sätta in denna i jäsrummet på cirka 3,5 minuter (tiden 
det tar att fylla en stickvagn och placera den i jäsrummet). När ytterligare 6 stickvagnar är 
fyllda och placerade i jäsrummet har den första stickvagnen nästan jäst färdigt är och 
redo att gräddas. Om 6 stickvagnar hade fyllts och kört in i jäsrummet hade det tagit 
cirka 24 minuter vilket medför att gräddningen kan starta cirka 20 minuter senare än 
ovanstående exempel.  

 
2) I nuläget produceras små fruktbröd först och sedan de stora. Istället borde stora 
fruktbröd produceras första eftersom de har en kortare jästid och det går snabbare att 
fylla en stickvagn med stora bröd jämfört med små bröd. Detta leder till att de når ugnen 
snabbare och att ugnen kan börja användas tidigare.  

Rörelse 
5S 
För att komma till reda med oordningen i bageriet skulle 5S behöva implementeras. 
5S är ett Lean verktyg vars syfte är att skapa ordning och reda samt underlätta 
materialhanteringen för medarbetarna. 5S leder till en renare och säkrare arbetsmiljö. Det 
är viktigt att det är de som dagligen arbetar i bageriet tar utför de första stegen i 5S och 
även tar fram framtida rutiner. Om någon utomstående utformar 5S finns stor risk att 
det inte efterföljs. Följ upp 5S på ett av veckans pulsmöten.  
  
Sortera (seiri)-Bara nödvändiga verktyg, papper och redskap skall finnas i bageriet. Sätt 
röda lappar på det onödiga med dagens datum. Släng sakerna eller placera dem i ett 
förråd ifall de inte används inom två veckor efter det påskrivna datumet.  
Systematisera (seiton) De nödvändiga sakerna bör få en genomtänkt och fast plats som 
underlättar arbetet. Visualisera platsen med hjälp av skuggtavlor så blir det är enkelt att se 
vad som saknas. Det blir även enkelt att upptäcka om något som inte hör hemma på 
arbetsplatsen ligger där och skräpar. Med hjälp av tejp kan fasta platser för backar, hinkar 
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och stickvagnar införas. Kom överens om hur högsta och lägsta lagervolym och 
visualisera detta.   
Städa (seiso) Inför en städrutin/standard: Bestäm vad som skall städas och hur det skall 
städas. Bestäm även hur ofta olika stationer skall städas och vilka veckodagar.  
Standardisera (seiketsu) Skapa standarder för de olika rutinerna/arbetsmomenten. Sätt 
upp foton som visar normalläge och inför checklistor. Inför tillexempel en checklista där 
den som städat signerar med sin namnteckning samt datum för att personalen själva kan 
kontrollera att städrutinen efterföljs. Ta foton på alla stationer samt rum i ett optimalt 
läge och kom tillsammans överens att alltid sträva mot detta läge.  
Skapa vana (shitsuke) – Se till att de andra fyra essen efterföljs. Engagemang och 
disciplin krävs för att skapa vana. 
 
FIFO Hylla 
Syftet med FIFO hyllan är att samla alla ingredienser som används ofta till 
blandningsprocessen. Detta för att underlätta bagarnas arbete och få en översikt av vad 
som behövs fyllas på ifrån råvarulagret till bagerirummet. Hyllan består av tre delar, 
golvplanet, arbetsytan och rullplanet. På golvplanet får två lastpallar plats som skjuts in 
ifrån arbetsbordets baksida. Lastpallarna är placerade under bordet för att ta upp så liten 
yta som möjligt. Längst fram sitter en list som förhindrar att personalen råkar placera 
lastpallen för långt fram, vilket medför en risk att bagarna trillar över lastpallen. 
Arbetsytan skall användas till att väga upp ingredienser, se över recept m.m. Under 
rullplanet finns det plats för utrustning och extra buffert av råvaror. Tre stora vita 
plastlådor får plats under rullbandet. På rullplanet finns det plats för tre lodräta rader 
med två horisontella rader av små vita plastlådor. När en låda blir tom lyfts den av från 
rullplanet och en ny låda rullar fram. Den tomma lådan fylls på och placeras på 
rullbandet igen bakom den framrullade lådan.  
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Överproduktion 
I nuläget pågår ett projekt där Saltå Kvarn bara ska tillverka sålt bröd. Inga bröd som 
lämnar bageriet kan därför komma tillbaka i retur. De butiker som går med på detta får 
en rabatt samt har möjlighet att göra sin beställning dagen innan vad de vill ha levererat 
nästkommande morgon. Detta sätter krav på bageriet eftersom exakt rätt antal bröd 
måste produceras varje natt för att uppnå hög leveranssäkerhet till kund. 
Ökade krav kommer medföra att de problem som tidigare kunnat korrigeras för nu 
måste lösas. Om det nya systemet skall fungera krävs att det alltid finns tillräckligt mycket 
fördeg förberett från dagen innan. Detta kan leda till att för mycket fördeg förbereds och 
måste slängas men det är trotts allt bättre än att färdiga bröd måste slängas. Ett färdigt 
bröd har gått igenom alla processteg och tagit upp mycket mer resurser än fördegen.   
 
Att skapa säkrare och mer pålitliga processer gör att bageriet inte behöver producera mot 
ett slutligt säkerhetslager. Identifiera vilket processteg där osäkerheten finns och lägg 
resurser på att förbättra dessa steg. Ta upp det som en förbättring under ett pulsmöte 
och gör en eller flera ansvarig för projektet. Använd tillexempel A3 modellen för 
projektlösning(Se bilaga 7 och kapitel 3.3.6 för upplysning). 

Ombearbete 
Efter ugnen existerar fortfarande ett tryckande system mot avsvalning av brödet och 
paketering. Packmaskinen krånglar i nuläget väldigt mycket och skall bytas ut inom kort. 
Projektet har därför avgränsat sig från att förbättra denna process eftersom ett projekt 
med att byta ut den redan påbörjats. Gruppen ger dock vissa rekommendationer att ge 
det andra projektet för att skapa ett effektivare framtidsläge. 
 
Låta ansvarig för packmaskinen även sköta packning mot kundorder. 
I nuläget packar packmaskinsansvarig (PA) alla fruktbröd (och övriga bröd) i backar. 
Sedan går en annan person och placerar bröden från backarna i andra backar tillhörande 
de olika butikerna efter ett orderpapper. För att istället låta PA paketera bröden efter 
order direkt krävs ett rullband som har utrymme för en back från varje butik, cirka 80 

Figur 7.3 FIFO hylla 
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platser. Rullbandet skall vara sammanhängande likt ett transportband på flygplatser. 
Rullbandet flyttas fram ett steg med hjälp av en kontrollpanel hos PA. PA plockar i så 
många bröd som står på orderpappret och trycker sedan fram nästa back. Backarna är 
placerade på en fjädrande anordning som gör det möjligt att stapla 4 backar på varandra. 
Då en back fylls placeras en ny tom back över den fulla backen. Då fyra backar är fulla 
tillhörande samma butik lyfts dessa av och placeras på butikens plats i färdigvarulagret. 
En tom back placeras på bandet. Orderpappret flyttas till den tomma backen. När alla 
stora fruktbröd är paketerade har bandet gått ett helt varv och den första backen når PA 
igen. Nu kan nästa brödsort börja paketeras. Om ordern inte innehåller denna brödsort 
trycks nästa back fram direkt. Då en order från en butik är färdigställd lyft backen av 
rullbandet och ersätts inte med någon ny. För att PA lätt skall se om orden innehåller en 
viss brödsort bör texten på orden göras större.  

Överarbete 
Saltå Kvarn kommer inom kort låta ett annat företag göra en undersökning bland deras 
kunder för att se hur deras förpackningar uppfattas. När Saltå Kvarn fått resultatet bör 
de analysera det och eventuellt byta förpackningar för att göra produkten mer attraktiv 
utifrån kundens perspektiv.  

Outnyttjad kreativitet 
För att uppmuntra personalen att komma med förbättringsförslag har gruppen i samråd 
med Saltå Kvarn tagit fram en workshop för bageriets personal. Se kapitel 5.3 samt bilaga 
10. För att ta tillvara på personalens förbättringsförslag se kapitel 7.3 om daglig styrning.  
 
För att få personalen att känna sig mindre hämmande i fråga om att göra förändringar i 
den ekologiska produktionen är det viktigt att identifiera exakt vilka delar som påverkas 
av att produktionen är ekologisk. Övriga delar och moment går att förändra utan att 
produkt kvalitén försämras. 

Övrigt 
Outnyttjad yta 
Med hjälp av den nya layouten (se rubriken transport) försvinner denna spill yta som 
förut uppstod mellan bearbetningsmaskinen och högra väggen.   
 
Energi 
Väggarna till ett rum med goda isoleringars egenskaper tillexempel ett kylrum skall 𝑘  som 
är värmegenomgångskoefficienten vara så lågt som möjligt. Enligt svensk byggnorm skall 
ytterväggar som i Sverige ligger i temperatur zon III+IV (söder om Gävle) ha ett k-värde 
på 0,3. För glas är värdet 2,0 i zon III+IV.  
 
Enligt formeln: 
𝑃 = 𝑘×𝐴×(𝑣! − 𝑣!)     [9.1] 
 
så läcker 430,08 W ut ur bageriets alla fönster(30,72 𝑚!)i avsvalningsrummet om 
inomhustemperaturen är 18 grander och utomhustemperaturen är 25 grader. 
 
𝑃 = 2,0×30,72× 25− 18 = 430,08  𝑊 [9.2] 
 
Om fönster ersätts med väggar från byggnormen för zon III+IV skulle värmeutflödet 
för fönstrens area minska med 85 %, se uträkningar nedan: 
 
𝑃 = 0,3×30,72× 25− 18 = 64,512  𝑊  [9.3] 
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Minskning:  
430,08− 64,512 = 365,568  𝑊  [9.4]  
 
365,568×100 ÷ 430,08 = 85%  [9.6] 

 
OBS, det spelar ingen roll vilken vilka temperaturer som ingår i beräkningen, bara det är 
samma i fallet med fönstret och fallet med väggen.   
(Dahlvig, 1998) 
 
Ergonomi 
Mjuka mattor eller trägolv skulle kunna användas på de platser där bagarna står still en 
längre tid. Förslagsvis där premium brödet knådas, i slutet av knådningsmaskinen där 
handpålägget sker och där brödet läggs på transportbandet. Detta medför minskad risk 
för förslitningsskador hos bagarna. 

7.2 Workshopen 
Workshopen genomfördes med personalen i bageriet. De resultat gruppen kommit fram 
till under projektet presenterades efter att deltagarna fick spela produktionsspelen. I 
produktionspelen fick de uppleva på skillnaden mellan ett tryckande och dragande 
system samt vilka fördelar det finns med mindre batchstorlekar(se bilaga 10 för 
presentationen och bilaga 12 för övningarna). Deltagarna såg tydligt fördelarna med små 
batcher samt ett dragande system. Sista övningen gick ut på att identifiera icke 
värdeskapande aktiviteter i bageriet. Alla var delaktiga och det skapades viss diskussion 
runt arbetsmetoder i bageriet. Deltagarna kunde med hjälp av gruppen identifiera vart i 
produktionen det fanns stora batcher, ett tryckande system, stationer med problem, 
flaskhalsar m m. 

7.3 Ta tillvara på medarbetarnas idéer 
7.3.1 Dagligstyrning - Pulstavla 
Pulstavlor är ett verktyg inom visuell styrning. Dessa tavlor fokuserar på problemlösning, 
kommunikation och reflektion. Kommunikationen skall gå åt två håll, från gruppen till 
produktionsledaren och tvärt om. Under pulsmötet går gruppen igenom och utvärderar 
föregående skift med hjälp av nyckeltal och gör en grov planering inför kommande skift. 
Tillexempel hur många bröd skall bakas och om det finns några eventuella svårigheter 
som kan uppkomma. Diskutera hur dessa svårigheter kan lösas för att arbetet skall 
fungera på bästa sätt. Mötet kommer ge de olika avdelningarna chansen att prata med 
varandra och göra varandra uppmärksamma på bageriet som helhet. Stärkt 
kommunikation mellan avdelningarna innebär många fördelar.  
 
Nyckeltal från föregående skift uppdateras under mötet, om ett resultat inte motsvarar 
förväntningarna skall de markeras med rött. Gruppen skall gemensamt bestämma vilka 
nyckeltal som känns relevanta att ta upp dagligen. Ett mål för bageriet är att minska sitt 
slöseri och sin miljöpåverkan så förslagsvis tas nyckeltal som är direkt kopplat till detta 
upp. Eftersom ugnen ses som en flaskhals kan även dess beläggningsgrad gås igenom. Då 
dessa siffror uppmärksammas varje dag blir problemen och spillet mer visualiserade och 
personalen får lättare att upptäcka dem. Detta kommer förhoppningsvis leda till att 
personalen mer aktivt söker lösningar på problemen för att få ner de röda siffrorna.  
 
Exempel på nyckeltal: 

• Överbak i kg 
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• Slängda bröd i antal 
• Mjölspill i kg 
• Slänga plastpåsar i antal säckar 
• Beläggnings tid i ugnen % 
• Bageriets leveranssäkerhet %(rätt vara i rätt mäng i rätt tid) 
• Osv. 

Med hjälp av att dagligen gå igenom dessa nyckeltal visualiseras och upptäcks tydligt 
avvikelser och orsaken kan undersökas samt förebyggas så inte problemet återkommer. 
Om personalen i bageriet eller ledningen uppmärksammar ett mätbart slöseri kan ett nytt 
nyckeltal införas för att visualisera problemet.  
 
Pulstavlans utformning: 
En whiteboard utgör tavlans grund. Pulstavlan har ett område för dagliga nyckeltal och 
ett inbox område där post-it lappar med idéer där förbättringsförslag och saker som 
behöver ses över kan placeras. Stora delar av tavlan består av en kalender där post-it 
lappar kan placeras(Bilaga 9).   

Vid det dagliga pulsmötet samlas personalen vid pulstavlan. Pulsmötet skall äga rum 
samma tid varje kväll när alla är på plats. Förutom att stämma av nyckeltal och dagens 
planering lyfts idéer från personalen. Mötet skall vara kortfattat och ta max 10 minuter. 
På pulstavlan finns ett markerat område som heter inbox. Där placeras post-it lappar 
under arbetspassets gång med idéer och förslag på förbättringar av personalen. Under 
nästa pulsmöte går gruppen igenom idéerna. Till de idéer och förslag gruppen beslutar att 

Figur 7.4 Pulstavla 
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arbeta vidare med utses en eller flera ansvariga som skall genomföra förändringen. Post-it 
lappen placeras på dennes område på pulstavlan på det datum projektet förväntas vara 
klart eller följas upp. De som har en post-it lapp på sitt område rapporterar kortfattat då 
och då hur projektet går samt ber om hjälp om så behövs. Även mindre projekt, till 
exempel köpa in nya pärmar eller fixa en ny kryddhylla kan skrivas upp på en post-it lapp 
och få en ansvarig. Först när hela gruppen anser att förändringen är genomförd kan post-
it lappen plockas ner från pulstavlan. Spara dock alla post- it lappar med lyckade och 
genomförda projekt för att se hur många förändringar som genomfört under året och följ 
även upp att förändringarna efterföljs. Om en implementering av ett förbättringsförslag 
inte har lyckats är det viktigt att gå igenom varför den misslyckas.  
 
Även fast en verksamhet alltid skall sträva mot ett bättre tillstånd och aldrig anse sig 
nöjda med nuläget är det ändå viktigt att fira och belöna bra förbättringar som haft en 
lyckad implementering. Belöningarna skall dock aldrig ske i form av pengar. Detta 
eftersom det skall ligga i företagets kultur att ständiga förbättringar är en del av 
medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter. Förändringen i sig kan vara en belöning då alla 
förändringar ska leda mot ett bättre tillstånd för medarbetarna. Dock kan någon som 
genomför en bra förändringar få större ansvar och förtroende samt bli sedd och 
uppmuntrad av ledningen. Det är viktigt att varje medarbetar får känna en stolthet över 
sitt arbete även fast det inte är förknippat med mer pengar.   
 
Dokument 
Innan rutinen för vilka frågor som skall tas upp kan ett hjälpdokument användas för att 
inte glömma något(Bilaga 8). De nyckeltal gruppen har beslutat att ta upp behöver inte 
ingå i dokumentet eftersom de redan står på tavlan.   

7.3.2 A3 
För att underlätta varje nytt projekt bör A3-modellen användas. Den gör att inte mer än 
nödvändig tid skall läggas på dokumentation och gör det lätt att snabbt få en överblick 
vad projektet handlar om. Gruppens förslag till bageriet är att följa PDCA-cykeln för att 
få med alla viktiga steg i förbättringsarbetet. För att komma till insikt vad rotorsaken till 
problemet är bör även verktyget 5 varför finnas med på A3-modellen. Läs mer om 
PDCA och 5 varför i faktainsamlingen kapitel 3.3.6 samt bilaga 7 för A3 dokumentet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur  7.5 A3 Dokument 
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8 Slutsats 
I detta kapitel knyts projektets mål ihop med resultatet. 
 
Projektets första mål var att eliminera slöserier för att reducera ledtiden. En 
flödeskartläggning gjordes över Saltå Kvarns verksamhet. Detta för att undvika 
suboptimering och få en överblick över företagets verksamhet. Flödeskartläggningen var 
tidskrävande på grund av att många intervjuer behövdes göras samt den tid det tog att 
förstå produktionen i kvarnen. I efterhand borde mindre tid lagts på 
flödeskartläggningen så mer tid fanns till förfogande att ta fram en värdeflödesanalys 
samt ett framtida läge. Genom gruppens arbete minskar ledtiden från 21,4h till 4,0h. Den 
största minskningen beror på att torra ingredienser inte förbereds skiftet innan. Med 
hjälp av en FIFO-hylla(figur 7.3) och ny layout(figur7.1) slipper bagaren förbereda dessa 
ingredienser på föregående arbetspass. 
 
I samråd med handledaren från företaget och skolan gjordes en värdeflödesanalys på 
Saltå Kvarns bageri i Bromma. Med hjälp av värdeflödesanalysen kunde ett flertal slöseri 
identifieras. Många slöserier är kopplade till att produktionen sker efter ett tryckande 
system med stora batcher. Dagens uppställningslayout leder också till onödigt slöseri.  
Att göra en värdeflödesanalys var tidkrävande men ett väldigt bra verktyg för att 
överblicka produktionen samt identifiera slöseri. Det fanns svårigheter med att ta fram 
vissa tider eftersom processen skiljer sig åt från natt till natt. Dels beroende på råvarornas 
kvalitet, utomhustemperatur, bagare, luftfuktighet samt hur många bröd som bakas just 
den natten.  
 
En ny värdeflödesanalys för det framtida läget innehållande förbättringsförslagen togs 
fram. Ett dragande flöde har skapats ifrån gräddningen(ugnen). I dagsläget förbereds 
torra ingredienser av föregående skift. Det framtida läget har en förbättrad 
påfyllnadsstation samt en ny layout som förenklar blandningsprocessen vilket ger 
bagaren tid att göra denna process samma dag som övriga processteg. Vid inköp av nya 
ugnar med mindre antal platser i varje ugn finns möjlighet att få ner batchstorleken vilket 
bidrar till minskade mellanlager. Minskade mellanlager leder i sin tur till ett mer 
kontinuerligt flöde och ger en möjlighet att utjämna produktionsvolymen. Projektet 
föreslår att bageriet köper in fyra ugnar med plats för tre stickvagnar i varje ugn.  

 
Tre supermarkets har införts i det framtida läget. Alla supermarkets är sammankopplade 
till jäsningsprocessen. Detta beror på att jäsningen är svår att få med i en kontinuerlig 
process eftersom det liknar ett mellanlager även fast det är en värdeskapande process. 
• Den första jäsningen har en processtid på 60 minuter. Supermarket består av 6 rutor i 

golvet. Då en ruta blir tom skall blandningen av en ny hink påbörjas. 
• Den andra jäsningen sker innan knådmaskinen. Processtiden är 10 minuter. 

Supermarketen består av 2 rutor i golvet. När en ruta blir tom skall föregående 
station börja producera.  

• Tredje jäsningen sker mellan knådmaskinen och gräddningen. Processtiden är 40 
minuter. I rasken finns 4 rader med plats för tre stickvagnar i varje rad. När en rad 
blir tom skall knådmaskinen påbörja att fylla 3 nya stickvagnar. 

 
Det framtida läget har inte berört de processer som sker efter ugnen. Detta på grund av 
att ett projekt redan påbörjas för att byta ut den nuvarande packmaskinen. Gruppen har 
dock gett rekommendationer till det andra projektet. Övrigt slöseri som projektet inte 
hunnit behandla har tagits upp i kapitel 9. 
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Andra målet var att inspirerar medarbetarna till att reflektera över sitt nuvarande 
arbetssätt och höja kommunikationen. Med hjälp av ett dagligt pulsmöte förväntas 
kommunikationen i bageriet öka. Dels mellan de olika stationerna i bageriet men även 
mellan avdelningarna. Med hjälp av att ha en struktur för hur problem på arbetsplatsen 
skall lösas blir det enklare att starta upp nya projekt samt ta tillvara på personalens 
förbättringsförslag. 
 
För att inspirerar personalen ytterligare genomfördes en workshop. Syftet var att 
personalen själva skulle identifiera icke värdeskapande aktiviteter samt inse fördelarna 
med ett dragande produktionssystem med små batchstorlekar genom att spela 
produktionsspel. Workshopspelen speglade projektets resultat.  
 
De mål som sattes upp för projektets har genomförts med hjälp av de lösningsmetoder 
som beskrivs i inledningen. Dock har ett visst slöseri samt vissa förbättringsmöjligheter 
endast identifieras och inte behandlas utan redovisas endast i kapitel 9 
rekommendationer för framtida arbeten. För att göra det möjligt att införa ett dragande 
system i bageriet bör en värdeflödesanalys göras på fler brödsorter. Tyvärr hann inte 
projekt genomföra detta på grund av tidsramen på 10 veckor.  
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9 Rekommendationer för framtida arbeten 
Detta kapitel ger övriga rekommendationer till Saltå Kvarn. På grund av projektets tidsbegränsning har 
gruppen inte haft tid att finna lösningar på dessa delar.   

Ergonomi: 
De ekologiska råvarorna samt kompetensen hos personalen är Saltå Kvarns produkters 
två viktigaste byggstenar. För att ha kvar sin personal under en längre tid och på så sätt 
behålla kunskapen inom företaget bör ergonomin vara tillfredställande. I nuläget kräver 
arbetet i bageriet tunga lyft och vissa arbetsmoment sker i obekväma arbetsställningar. 
Bagarna måste flera gånger under sitt arbetspass böja sig ner för att tömma deghinkar, 
placera plåtar i understa skenorna i stickvagnarna och paketera bröd i färdigvarulagret. 
Råvarulagret ligger på nedervåningen och produktionen på övervåningen. Ofta bärs 
mjölsäckar på 30 kg samt andra råvaror upp för trappan. För att kunna behålla sin 
personal så länge som möjligt bör ergonomin i bageriet ses över.  

Identifiera problem med hjälp av att pressa produktionen 
Då det finns en begränsad tid att göra ett visst arbetsmoment måste personalen hitta det 
mest effektiva sättet att utföra momentet. Ett förenklat exempel är då en stickvagn skall 
flyttas runt ett bord till punkt från punkt A till B. Med obegränsat tid kan personen välja 
att köra stickvagnen tre varv runt bordet när den enklaste vägen egentligen är en helt 
annan. Då produktionen har obegränsat med tid finns det tid att korrigera för problemen 
och det finns inget stort behov av att lösa dem. Om tiden istället pressas upptäcks 
problem som står i vägen för att processen skall kunna fortlöpa utan hinder. Att minska 
tider och lager för att upptäcka problem kan liknas med verktyget ”den japanska sjön”. 
 
Då lagernivån minskar eller produktionen pressas tidsmässigt upptäcks problem som 
tidigare varit dolda. För att kunna bli en mer effektiv organisation måste problemen 
upptäckas så att de kan elimineras. Detta fenomen kallas den Japanska sjön, först då 
vattennivån i sjön sjunker kommer problemen upp till ytan. När problemen är lösta det 
går att segla vidare, det vill säga att inga störningar finns längre i materialflödet. De dolda 
problemen leder till inbyggda onödiga kostnader och är därför viktiga att bli av med. 
Lagerminskningen skall främst ses som en metod att identifiera och lösa problem, det 
främst målet är alltså inte att sänka lagernivån(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2013.)   
 
Det är viktigt att minska lagernivån eller tiden stegvis annars finns stor risk att det inte 
finns resurser att lösa alla problem på samma gång. Då måst lagernivån återigen höjas för 

att klara av produktionen och processen är tillbaka till sitt ursprungsläge. Att lösa ett 
Figur 9.1 Japanska sjön (Erikshammar, 2014) 
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problem i taget brukar kallas för ”en åt gången”-implementering(Bicheno, Holweg, 
Anhede, & Hillberg, 2011).  
 
I fallet med stickvagnarna som skall flyttas runt ett bord kanske det upptäcks att 
inleveransen av nya varor står i vägen för att kunna transportera stickvagnen på det 
smidigaste sättet. Lösningen till detta problem kan till exempel vara att direkt vid en 
inleverans av nya varor placera dem i lagret. Målet med att pressa tider och lager är inte 
att ge bagarna en stressigare vardag utan skall hjälpa till att identifiera och lösa problem. 
Denna metod skall på sikt att skapa ett mer standardiserat och genomtänkt arbetssätt 
som bidrar till mindre stress.  

Helhetssyn: 
Mjölets kvalitét påverkar bakningen av bröd. Eftersom leverantören av mjöl är Saltå 
Kvarns egen kvarn finns stora möjligheter att ha en bra dialog med sina leverantörer. Att 
ha en helhetssyn och en förståelse för sina leverantörer och kunder underlättar även det 
egna arbetet. Om kvarnens personal skulle få en större inblick och kunskap om bageriet 
skulle det bli tydligare vilka krav som ställs på mjölets kvalitet och framförallt varför. Att 
bagarna får större inblick i kvarn verksamheten och vilka faktorer som styr deras 
produktion skulle också bidra till en ökad helhetssyn.  
 
Leverantörer skall ses som en del i det egna företaget. Men skall ha ett socialt utbyte med 
stort förtroende för den andra parten. Verksamheten måste också visa hänsyn mot den 
andra partens måluppfyllelse. Leverantörer borde i ett tidigt stadium delta i 
produktutvecklingsprocessen. Detta kan bidra med att båda parter kan minska sina 
totalkostnader(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011).  

Bättre samanhållning mellan stationerna 
I dagsläget finns det tydliga gränser mellan stationerna i bageriet. Den största 
uppdelningen är mellan de som bakar och de som packar. Dock finns det även ytterliga 
uppdelningar inom dessa områden. Bland de som bakar finns det till exempel en som 
sköter blandning av deg, två som sköter knådningsmaskinen, några som knådar 
premiumbröd mm.  Den tydliga uppdelningen gör att personalen inte samarbetar som ett 
lag. Den enskilde medarbetaren tappar helhetssyn över produktionen som sker inne i 
bageriet.  
 
För att få bättre förståelse för hela produktionen borde varje medarbetare rotera på alla 
stationer. Detta kommer på sikt ge alla en bra helhetssyn och bättre förutsättningar än 
idag att komma med förbättringsförslag som gynnar hela processen. Det kommer 
förhoppningsvis även bidra med ökad respekt för varandras arbete.  

Hinder vid implementation 
För att lyckas med att implementera en ny produktionsfilosofi är det viktigt att känna till 
vilka fallgropar som finns. Gruppen rekommenderar Saltå Kvarn att alltid ha dessa 
hinder i åtanke för att förhindra att en implementering misslyckas.   
 
Fyra hinder för implementering 

1. Brist på vision, en stor andel av arbetarna känner inte till eller förstår visionen. 
2. Människor hindrar, ett fåtal företag har ett incitament kopplat till 

implementeringen 
3. Ledningen hindrar, ledningen diskuterar inte implementeringen med varandra 

tillräckligt mycket 
4. Resurser hindrar, många organisationer budgeterar inte för en implementering.  
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Det finns flera sätt att misslyckas med implementering av Lean. En undersökning som 
gjordes på 1000 kanadensiska tillverkningsföretag år 2007 visade att de två vanligaste 
orsakerna till att implementeringen inte höll var att verksamheten går över till ”det gamla 
sättet att göra saker på” och ”brist på implementeringskunskap”. 
Andra orsaker som hittades var följande(Bicheno, Holweg, Anhede, Hillberg, 2011): 
 
Det saknas acceptans och support från högsta ledning 
En implementering av Lean kräver mycket mer än att förändra layouten. Det kräver 
också förändringar i arbetsorganisationen, medarbetarnas ansvarsområden, belöningar 
och incitament. Lean bygger på att alla är delaktiga. 
 
Missbrukar Lean som en snabbfix 
Lean är inte ett medel för kostnadsbesparingar, de vanligaste misstagen är minska lagren 
och antalet anställda. Lean-metoden är att minska lagret gradvis för att upptäcka och lösa 
problemet som dyker upp. Detta kan enkelt symboliseras med den japanska sjön. Lean 
eftersträvar att vara en tillväxtcykel inte en reduceringscykel. Om personalen reduceras 
vid en Lean introduktionen är verksamheten fel ute. Om företaget har mer anställda än 
vad som behövs för produktion är det bästa sättet att använda reservarbetskraften till att 
introducera ett förbättringsteam. 
 
Brist på ägarskap 
Ofta missas medarbetarna som arbetar med processen att involveras. Vilket leder till att 
medarbetarna saknar samhörighet och ägarskap till den nya processen. Tillslut kommer 
den nya processen överges av medarbetarna för ingen känner ansvar för den. 

Lean-spelet 
Gruppen rekommenderar Saltå Kvarn att låta alla i personalen spela Lean-spelet. Lean-
spelet är en workshopövning där inga förkunskaper krävs. Deltagarna får en inblick i 
tankesättet bakom Lean samt en förståelse för hur en produktionsprocess kan förbättras.  
 
Deltarana skall under spelet driva en producerande verksamhet från leverantör till kund. 
Under spelets gång får deltagarna göra ändringar för att förbättra produktionen och nå 
bättre resultat.  Efter varje spelomgång får gruppen tillsammans diskutera och fatta 
beslut om de ändringar som skall göras.  
 
Syftet med Lean-spelet är att det skall vara lärorikt och inspirerande för alla i 
verksamheten samt ge en ökad motivation och engagemang till förbättringsarbete. Efter 
workshoppen kommer deltagarna ha en grundläggande förståelse för Lean filosofin samt 
förstå samspelet mellan olika förbättringsmetoder. De kommer även ha förståelse av hur 
viktigt det är att ha en helhetssyn över produktionen då en förändring görs. Spelet visar 
att Lean inte handlar om att arbete hårdare, bara smartare(Axxos, 2014).   

Minska volymen i avsvalningsrummet spelet 
I nuläget finns det stor volym i avsvalningsrummet som inte utnyttjas. Det är högt till tak 
och hela golvytan utnyttjas sällan. För att kyla ner och hålla en konstant temperatur krävs 
mer energi ju större volym som skall kylas. Gruppen rekommenderar Saltå Kvarn att se 
över hur stor golvyta samt takhöjd som behövs för att kyla alla bröd och sedan begränsa 
avsvalningsrummet till den storleken. Detta för att inte behöva använda energi till att kyla 
ner onödig luftvolym och minimera yttrefaktorer för att hålla en konstant kyltemperatur.  
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Hyllsystem i kylrummet 
I nuläget kommer vagnarna in i avkylningsrummet efter gräddningen för att svalna för att 
sedan kunna paketeras. Varje bröd transporteras med hjälp av ett transportband från 
avsvalningsrummet till packmaskinen som befinner sig en våning ner. I 
avsvalningsrummet knackas bröden ut i sina formar, vänds och läggs på en ny plåt. 
Plåten placeras i en ny vagn. Efter cirka 60 minuter har bröden svalnat och placeras för 
hand på transportbandet. I nuläget sker alltså ett flertal handpålägg på brödet bara i 
avsvalningsrummet.  
 
Med hjälp av ett roterande hyllsystem som är sammankopplat med transportbandet 
reduceras antalet handpålägg, vilket underlättar för bagaren och minimera kontamination. 
När en bagare slagit ut och vänt bröden placeras de i ett fack för att skjutas in i 
hyllsystemen. Bagaren väljer vilket hyllplan som ska fyllas på och tömmas med hjälp av 
en kontrollpanel. Varje hyllplan klockas på kontrolldisplayen som mäter tiden ifrån när 
bröden började kylas. När ett hyllplan skall tömmas placerar bagaren med hjälp av 
kontrollpanelen hyllan på samma höjd som transportbandet och eftersom att hyllan är 
sammankopplade med transportbandet kan hyllplanet automatiskt tömmas. Sidan av 
hyllsystemet går att öppna så att bagaren ska kunna känna av om brödet är svalt nog för 
att paketeras.   
 
Hela hyllsystemet bör vara inneslutet eftersom det krävs mindre energi att bara kyla 
hyllsystemet jämfört med hela rummet.  

Figur 9.2 Tänkbart hyllsystem 
 
En annan lösning är att förlänga transportbandet så lång som möjligt i 
avsvalningsrummet. Då skulle en stickvagn kunna knackas ut i taget och placeras direkt 
på transportbandet. Bröden måste dock då svalna klart i sina formar istället för en plåt. 
Avsvalningen skulle ta längre tid men istället för två handpålägg krävs nu endast ett.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Värdeflödesanalys nuläge 
  



 II 

Bilaga 2 Värdeflödesanalys framtida läge 
 

  



 III 

Bilaga 3 Symbollista Värdeflödesanalys 
 
  



 IV 

Bilaga 4 Symbollista Layouten 
  



 V 

 

Bilaga 5 Beräkningar & Empiriskdata nuläge 
Uträkningar värdeflödesanalys: 
Processtid och cykeltid har klockats och/eller beräknas för full kapacitet på varje station. 
Detta för att identifiera vilka stationer som är flaskhalsar. Beräkningarna baseras på en 
produktion av fem blandhinkar med stora fruktbröd. Värdeflödesanalysen återger tiden 
för ett stort fruktbröd att ta sig igenom värdeflödet. 
  
Stickvagn: Innehåller 96 stora fruktbröd(12 plåtar med 6 bröd vardera) 
Blandhink: Innehåller 250 stora fruktbröd 
Lager 1       

Aktivitet 
Sekund
er 

 
  

*Den genomsnittliga lagringstiden i råvarulagret utesluts pga. 
suboptimering 907200 = 

1,5 
vecka 

Tiden att förbereda en blandhink med torra ingredienser 1200 
 

  
Tiden blandhinken får vänta 57600 

 
  

Hämtning av vatten och jäst 175 
 

  
Totalt 58975 = 16,38h 
 
Blandning 1       
Det finns två identiska blandningsmaskiner som kan användas samtidigt som har plats på 
en blandhink vardera. I varje blandhink får det plats deg till 250 stora fruktbröd. 
Blandtiden är 240 sekunder. 
 
Tryckande     
Aktivitet Sekunder 

 Adderar mjöl, fikon och baguettedeg 85 
 Totalt 85   

 
Jäsning 1       
I princip är det endast golvytan och antalet blandhinkar som styr hur många bröd som 
kan jäsa samtidigt. I beräkningarna har fem blandhinkar används, detta är en 
uppskattning baserat på de observationer som gjorts. Totalt kan 1250 stora fruktbröd 
jäsa, 250 i varje hink. Uppskattningsvis från observationer och utfrågningar är jästiden på 
60minuter. 
  
  
  

 
Tryckande     
Aktivitet Sekunder 

 Körning av blandhink till blandare 25 
 Totalt 25   

 
Blandning 2       
Degen blandas i samma blandningsmaskiner som i ”Blandning 1”. Denna gång blandas 
degen i 10minuter. Kapaciteten är densamma på 250 stora fruktbröd per 
blandningsmaskin. 
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Tryckande   
Aktivitet Sekunder 
Körning av blandhink till blandare 25 
Totalt 25 
 
Jäsning 2       
Degen ska nu jäsas i 10minuter innan bearbetning. Precis som i ”Jäsning 1” är golvytan 
och antalet blandhinkar som fastställer gränsen för kapaciteten. I beräkningarna har fem 
blandhinkar använts, följaktligen 1250 stora fruktbröd. 
  
  
  
 
Lager 2     
Aktivitet Sekunder 

 Genomsnittlig lagringstid för en blandhink(ett bröd) 840 
 Totalt 840   

 
Bearbetning       
Det har klockats att en ny deg kommer ut färdigknådad ur maskinen med ett intervall på 
2,2 sekunder. Genomloppstiden för maskinen har klockats till 22 sekunder. 
 
Lager 3   
Aktivitet Sekunder 
Genomsnittlig lagringstid för en stickvagn(ett bröd) 740 
Totalt 740 
 
Jäsning 3(rasken)       
Jäsrummet har kapaciteten att jäsa 15 stickvagnar samtidigt. På varje stickvagn finns det 
plats för 96 stora fruktbröd. Jäsningen har observerats till 40 minuter.  
 
Lager 4     
Aktivitet Sekunder 

 Transporttid av stickvagn(ett bröd) 52 
 Genomsnittlig lagringstid utanför ugnen(ett bröd) 200 
 Totalt 252   

 
Gräddning       
Det finns två ugnar som tillsammans har plats för 12 stickvagnar. 
Gräddningsprogrammet för  
fruktbröd varar i 42 minuter. 
 
Lager 5     
Aktivitet Sekunder 

 Genomsnittlig tid för utkörning av stickvagn från ugn(ett bröd) 100 
 Genomsnittlig tid för transport av stickvagn(ett bröd) 70 
 Totalt 170   
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Kylning       
Det enda som begränsar hur många stickvagnar som får plats i kylrummet är golvytan. 
Med hjälp av observationer har det uppskattat att det rimligtvis kan vistas som mest 20 
stickvagnar av stora fruktbröd i kylrummet samtidigt för att bibehålla framkomlighet.  
 
 
Lager 6       
Aktivitet Sekunder 

 
  

Genomsnittlig väntetid för nedkylt bröd innan packning 1800 
 

  
Transporttid på bandet 135 

 
  

Totalt 1935 = 33min 
 
Paketering       
Klockade värden visar att packmaskinen har takttiden 1,6 för att packa fruktbröd. 
Genomloppstiden ifrån transportbandets början till att bli färdigpackad är 135 s. 
 
Lager 7       
Aktivitet Sekunder 

 
  

Genomsnittlig väntetid mellan färdigpackat till avhämtning 21600 
 

  
*Utesluts då all vunnen tid genom effektiviseringar adderas hit 

  
  

och att FVL töms varje morgon kl 05:00 
  

  
Totalt 21600 = 6h 
 

Beräkningar 
Formler  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑇   [B5.1] 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐾   [B5.2] 
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 = 𝐶/𝑇 = !"

!
  [B5.3] 

𝐵𝑟ö𝑑/𝑚𝑖𝑛 = 𝐵/𝑚 = !"
!/!

  [B5.4] 

 

 
Blandning 1 Jäsning 1 Blandning 2 Jäsning 2 Enhet 

PT 240 3600 600 600 s 
C/T 0,48 2,88 1,2 0,48 s/bröd 
B/m 125 20 50 125 bröd/min 
K 500 1250 500 1250 bröd 

 

 
Bearbetning Jäsning 3(rasken) Gräddning Kylning Paketering Enhet 

PT 22 2400 2520 3600 135 s 
C/T 2,2 1,67 2,18 1,87 1,6 s/bröd 
B/m 27 36 27 32 37 bröd/min 
K - 1440 1152 1920 - bröd 
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Bilaga 6 Beräkningar & Empiriskdata framtidaläget 
Lager	  1	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  
*Den	  genomsnittliga	  lagringstiden	  i	  råvarulagret	  utesluts	  pga	  
suboptimering	   907200	  
Addera	  alla	  torra	  ingredienser	  mha	  FIFO	  hyllan	   240	  
Totalt	   240	  
 
Blandning 1       
Det finns två identiska blandningsmaskiner som kan användas samtidigt som har plats på 
en blandhink vardera. I varje blandhink får det plats deg till 250 stora fruktbröd. 
Blandtiden är 240 sekunder. 
 

Dragande	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  
Addera	  fikon,	  mjöl	  och	  baguettedeg	   120	  
och	  körning	  av	  blandhink	  till	  jäsruta	  

	  Totalt	   120	  
 
Jäsning 1       
I princip är det endast golvytan och antalet blandhinkar som styr hur många bröd som 
kan jäsa samtidigt. I beräkningarna har fem blandhinkar används, detta är en 
uppskattning baserat på de observationer som gjorts. Totalt kan 1250 stora fruktbröd 
jäsa, 250 i varje hink. Uppskattningsvis från observationer och utfrågningar är jästiden på 
60minuter. 
  
  
  

 

Dragande	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  Körning	  av	  blandhink	  till	  blandare	  och	  jäsningsruta	   40	  
	  Totalt	   40	   	  	  

 

Blandning	  2	  &	  Jäsning	  2	   	  	   	  	   	  	  

Genom att addera processtiderna och begränsa kapaciteten till två blandhinkar(500st) 
kan den nya C/T och B/m beräknas.	  
 

Dragande	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  Körning	  av	  blandhink	  till	  bearbetning(kran)	   20	  
	  Totalt	   20	   	  	  

 
Bearbetning       
Det har klockats att en ny deg kommer ut färdigknådad ur maskinen med ett intervall på 
2,2 sekunder. Genomloppstiden för maskinen har klockats till 22 sekunder. 
 

Dragande	   	  	   	  	  
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Aktivitet	   Sekunder	  
	  Genomsnittlig	  tid	  att	  transportera	  stickvagn	  till	  rasken	   20	  
	  Totalt	   20	   	  	  

 
Jäsning 3(rasken)       
Jäsrummet har kapaciteten att jäsa 12 stickvagnar samtidigt. På varje stickvagn finns det 
plats för 96 stora fruktbröd. Jäsningen har observerats till 40 minuter.  
 

Dragande	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  Genomsnittlig	  transport-‐	  och	  inkörningstid	  av	  stickvagn	  till	  ugn	   35	  
	  Totalt	   35	   	  	  

 
Gräddning       
Det finns fyra ugnar som tillsammans har plats för 12 stickvagnar. 
Gräddningsprogrammet för  
fruktbröd varar i 42 minuter. 
 

Lager	  2	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  Genomsnittlig	  tid	  för	  att	  köra	  ut	  stickvagn	  ur	  ugn	   30	  
	  Genomsnittlig	  tid	  att	  transportera	  stickvagn	  till	  avkylningsrum	   20	  
	  Totalt	   50	   	  	  

 
Kylning       
Det enda som begränsar hur många stickvagnar som får plats i kylrummet är golvytan. 
Med hjälp av observationer har det uppskattat att det rimligtvis kan vistas som mest 20 
stickvagnar av stora fruktbröd i kylrummet samtidigt för att bibehålla framkomlighet.  
 

Lager	  3	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  Genomsnittlig	  väntetid	  för	  nedkylt	  bröd	  innan	  packning	   150	  
	  Transporttid	  på	  bandet	   135	  
	  Totalt	   285	   	  	  

 
Paketering       
Klockade värden visar att packmaskinen har takttiden 1,6 för att packa fruktbröd. 
Genomloppstiden ifrån transportbandets början till att bli färdigpackad är 140 s. 
 
 

Lager	  4	  (FVL)	   	  	   	  	   	  	  
Aktivitet	   Sekunder	  

	  
	  	  

Genomsnittlig	  väntetid	  mellan	  färdigpackat	  tills	  avhämtning	   *	  
	  

	  	  
*Utesluts	  då	  all	  vunnen	  tid	  genom	  effektiviseringar	  adderas	  hit	  

	  
	  	  

och	  att	  FVL	  töms	  varje	  morgon	  kl	  05:00	  
	   	  

	  	  
Totalt	   *	   	  	   	  	  
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Beräkningar 
Formler  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑇   [B6.1] 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐾   [B6.2] 
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 = 𝐶/𝑇 = !"

!
  [B6.3] 

𝐵𝑟ö𝑑/𝑚𝑖𝑛 = 𝐵/𝑚 = !"
!/!

  [B6.4] 

 

 
Blandning 1 Jäsning 1 Blandning 2 & Jäsning 2 Bearbetning Enhet 

C/T 240 3600 1200 22 s  
T 0,48 2,4 2,4 2,2 s/bröd 
V 125 25,00 25 27 bröd/min 
K 500 1500 500 - bröd 
 

 
Jäsning 3(rasken) Gräddning Kylning Paketering 

 C/T 2400 2520 3600 135 s  
T 2,08 2,18 1,87 1,6 s/bröd 
V 28 27 32 37 bröd/min 
K 1152 1152 1920 - bröd 
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Bilaga 7 A3 dokument 
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Bilaga 8 A3 Hjälpdokument 
 

  

Hur gick det igår natt? 
 Vilka problem/fel uppstod? 
 Lyckades vi baka rätt antal bröd? 
 Övrigt 
 
Håller vi dagens planering? 
 Är det extra mycket/körigt någonstans? 
 Hur verkar degen och jäsningen vara? 
 Någon station som behöver extra hjälp? 
 
Behövs det korrigera någonstans? 
 Behöver vi förändra antalet bakat bröd? 
 
Upptäckta problem 
 Hur kan de lösas?  

Vem förblir ansvarig till nästa möte att kolla upp problemet och hur det kan 
återgäldas? 
 

Avstämningar på pågående projekt 
 När förväntas det bli klart? 
 Behövs det hjälp med något? 



 XIII 

Bilaga 9 Pulstavla 
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Bilaga 10 Workshop presentation 
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Bilaga 11 Måttsatt layout(framtids- & nutidsläge) 
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Bilaga 12 Workshop övningar 

Ansiktens-spelet 
Syfte:  
Få en första förståelse för skillnaden mellan tryckande och dragande system och se 
fördelarna med det dragande alternativet.  
 
Ansiktsmodeller: 
Joakim – Triangelögon och triangelmun 
Pelle – Rektangelögon och rektangelmun 
Lisa – Triangelögon och rektangelmun 
Maja – Rektangelögon och triangelmun 
Utförande: 
Första rundan: 
Inför följande av 6 stationer.  

1. Den första stationen klipper ut ansiktet(själva grunden) 
2. Den andra stationen skall rita ett ansikte på grunden som representerar en av de 

fyra modeller. 
3. Den tredje skall klippa ut de två varianterna av ögon för ansiktet(två rektanglar 

eller två trianglar)  
4. Fjärde stationen skall klippa ut de två varianterna av munnar för 

ansiktet(rektangel och triangel)  
5. Den femte stationen klistrar på ögon och mun.  
6. Sista och sjätte stationen river loss en tejp bit och sätter upp ansiktet på väggen. 

Låt varje lag pröva på att tillverka ett ansikte av varje modell innan spelet drar igång. Låt 
spelet pågå under 4-5min. Övningsledarna har i förväg bestämt utan deltagarna vetskap 
om hur många ansikten som efterfrågas av kunden. Efter rundan beräknas resultatet.  
 
För varje: 
Sålt ansikte = 400kr 
Osålt ansikte = -200kr 
Osålt öga = -20kr 
Osåld mun = -50kr 
Ofärdigt ansikte = -100kr 
 
Andra rundan: 
Inför följande fyra stationer som alltid ska innehålla: 

1. ”FA” - Förberedda ansikten:  
Två oklara ansikten med bara ögon fast klistrade. En med rektangel ögon och 
den andra med triangel ögon.  

2. ”MK” - Mun Kö:  
Två munnar, en rektangulär, den andra triangulära  

3. ”TA” – Tomma ansikten:  
En tom ansiktsyta  

4. ”ÖK” Ögon kö:  
Två uppsättningar av ögon, en rektangulär och den andra triangulära. 

 
Övningsledarna är nu kunden och ropar ut vad som beställs. Exempel: ”Joakim!”. 
Personen som sitter i ”FA” stationen tar då en triangel mun från ”MK”, klistrar fast den 
på ett ansikte med triangel ögon och levererar till kunden.  
Detta startar en signal att ”FA” och ”MK” måste fyllas på.  
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”MK” tillverkar en till triangel mun.  
”TA” plockar två triangelögon ifrån ”ÖK”, klistrar fast och levererar till ”FA” och 
klipper ut en ny blankt ansikte.  
”ÖK” klipper ut två nya triangelögon för att fylla på sitt mellanlager. 
 
Låt lagen köra en provomgång innan spelet startas. Spela under 4-5minuter och räkna ut 
resultatet på samma sätt som innan. 

Vända-mynt spelet 
Syfte:  
Att få en första inblick i fördelarna med mindre batch-storlekar och vad det innebär att 
ha obalanserade stationer. 
 
Utförande: 
Fyra deltagare sitter runt ett bord. Dessa personer föreställer olika stationer i en 
producerande verksamhet. 20 mynt skall röra sig genom verksamheten, på varje station 
sker förädlingen genom att personen på respektive station vänder alla mynt en och en. På 
station ett, två och fyra får deltagarna bara använda vänster hand för att vända mynten, 
personen på station tre får använda båda. Personen på station två måste vänta 7 sekunder 
innan hon eller han får vända det 10:e myntet. När alla mynt är vända skickas de till nästa 
station där processen upprepas. När alla mynt är vända hos sista personen har 
produkterna nått kunden och omgången är slut. Någon tar tid på alla stationer och i 
slutet skrivs dessa tider upp på en tavla. Tiderna skall även adderas till en sammanlagd 
tid. 
 
Under fösta omgången skall alla 20 mynt skickas samtidigt. Nästa omgång skall 5 mynt åt 
gången skickas. Sista omgången skickas varje mynt för sig. 
 
Deltagarna märker tydligt vilken alternativ som tar längs respektive kortast tid och ges tid 
att reflektera över varför. De märker att det inte är någon fördel att en station arbetar 
dubbel så snabbt som övriga. Deltagarna får även möjligheten att reflektera över att 
problem kommer upp till ytan då mindre batcher körs genom flödet eftersom 
fördröjningen på 7 sekunder då blir betydligt tydligare. Deltagarna får tid att identifiera 
vart i bageriet dessa fenomen finns och hur de kan åtgärdas.  

Värdeskapande, Icke värdeskapande, Nödvändig 
Syfte: Att få deltagarna att reflektera över vilka aktiviteter i bageriet som är 
värdeskapande, icke värdeskapande och nödvändiga. 
 
Utförande: 
Låt deltagarna tillsammans skriva ner aktiviteter som de dagligen utför i bageriet på post-
it lapparna. Skriv även ut de olika stegen som ett bröd går igenom, från blandning av 
ingredienser till paketering. Dela upp en whiteboard i tre delar med rubrikerna 
Värdeskapande, Icke värdeskapande och Nödvändig. Be deltagarna tillsammans placera 
ut post-it lapparna under de olika rubrikerna.  
Exempel: 
Värdeskapande: Blanda ihop ingredienserna, annars blir det ingen deg och heller inget 
bröd.  
Nödvändig: Låta brödet svalna,. Tillför inget värde till produkten men är nödvändig för 
att undvika kondens i plastpåsen. 
Icke värdeskapande: Väntan i mellanlager 
 



 XIX 

Ge tid för diskussion hur de aktiviteter/processteg som hamnar under rubriken icke 
värdeskapande kan reduceras. Uppmuntra alla idéer och se till att alla får komma till tal. 
Målet är inte att gruppen under denna övning skall komma på de mest briljanta idéerna. 
Målet är att få dem att upptäcka att det finns problem som kan lösas och få deltagarna att 
inse att det är de som har de bästa lösningarna. 
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