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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes hos Saltå Kvarn i Järna. Examensarbetets mål uppdelas i tre steg: Skapa en 

flödeskartläggning över den nuvarande produktionsprocessen, hitta eventuella slöserier och brister i 

produktionen samt ge förbättringsförslag som kan reducera dessa slöserier och brister i framtiden. 

Gruppen valde i samråd med båda handledarna att utföra en ledtidsanalys av Saltå Kvarns produkt 

fruktmüsli. 

I nuläget finns det ingen kartläggning över flödet i kvarnen utan man arbetar efter gamla vanor och 

erfarenheter. Slöserier förekommer i många av de processer som krävs för att tillverka fruktmüsli. 

Med hjälp av intervjuer med personalen, observationer samt kunskaper från tidigare kurser inom 

produktion och Lean har gruppen tagit fram en flödeskartläggning samt rekommenderat ett antal 

förbättringsförslag. 

Dessa förslag innebär en mängd förbättringar för Saltå Kvarn. En lösning har tagits fram som löser 

de driftstörningar som uppstår då fruktmüsli packas. Denna lösning minskar antalet stopp som krävs 

då packningsmaskinen måste rengöras och ställas in efter en driftstörning. 

En ny lagerutformning har tagits fram som minskar körsträckorna för de truckar som transporterar 

varor in och ut ur lagret med nästan 50%. Detta leder till en minskning av den icke- värdeskapande 

tiden samt ett minskat energianvändande. Den nya lagerutformingen inkluderar även en förbättrad 

struktur av de hyllor som finns i lagret. Den nya strukturen innebär bättre ordning och reda och 

leder till en effektivare lagerhållning.  

  



En visuell flödeskartläggning togs fram över produktionsflödet. Analysen av denna kartläggning 

resulterade i att en genomsnittlig sats fruktmüsli på 332 kilogram tar 42 minuter och 57 sekunder 

från det att müslin blandas tills att den har packats på en pall och emballerats. 

Nyckelord 

Ledtidsanalys, flödeskartläggning, slöserier, ergonomi  
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Abstract 
This thesis was performed at Saltå Kvarn located in Järna. The goal of this thesis was divided into 
three steps: Creating a flow map of the current production, find any waste and flaws in the 
production and provide suggestions for improvement that can reduce these wastes and flaws in the 
future. The group chose in consultation with both supervisors to perform a lead time analysis of 
Saltå Kvarn´s product fruit muesli. 
 
There is currently no flow map available over the production system since the workers rely on old 
habits and experiences. The current process leads to wastage in many of the processes required to 
make fruit muesli. With the help of interviews with personnel, observations and knowledge from 
previous courses in production and Lean, the group has developed a flow map as well as provided 
various suggestions for improvement. 
 
A new layout for the warehouse has been developed that reduce the distance for the trucks that 
transport goods by almost 50%. This reduces the non-value added time as well as a reduced energy 
usage. This new layout also includes an improved arrangement for the shelves in the warehouse. 
This new arrangement results in a better orderliness and a more efficient warehousing. 
 
A visual flow map over the production was developed. The analysis from this flow map showed that 
one batch of fruit muesli takes 42 minutes and 57 seconds from the mixing process until it has been 
packed and wrapped. 
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Begrepp 
 

 Biodynamisk odling - Gården är ekologisk och självförsörjande genom ett kretslopptänk. 

 Demetermärkning -  Ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt 

odling och dess produkter. Eendast de som kan uppfylla Demeters regler får använda 

Demetermärket. 

 Ekologisk mat - Mat gjord på råvaror där odlingen inte tillåter konstgödsel, syntetiskt 

framställda bekämpingsmedel eller genetiskt modifierade organismer. 

 Ingrediens - Den ingående varan i fruktmüsli (förädlat spannmål och torkad frukt) 

 KRAV-märkning - En certifiering ett företag om de visar arr deras produkter  är 

producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 

klimatpåverkan. 

 Ledtid - Tiden från det att en process startar tills den är fullbordad. 

 Spannmål - Oförädlad råvara (vete, korn, havre, råg) 

 Ledtidsanalys - En analys av flödet med hänsyn till ledtiderna. 
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1 Inledning 

 

 

 Bakgrund 1.1

Saltå kvarn är ett svenskt livsmedelsföretag som till stor del använder sig av hantverksmässiga 

produktionsmetoder. Företaget säljer och tillverkar bland annat müsli, mjöl, rena spannmål med 

mera där samtliga produkter är ekologiska. Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat i takt med 

en ökad miljömedvetenhet bland konsumenterna. Detta innebär att konkurrensen i den ekologiska 

livsmedelsbranschen ökar, vilket ställer högre krav på effektiviteten i produktionen på Saltå kvarn.    

 

Projektet utförs av två studenter från KTH under vårterminen 2016 och kommer att fokuseras på 

effektivitet av tillverkningen av fruktmüsli från det att spannmålet har flingats och tömts i en 

container fram tills dess att produkten ligger färdigpackat i lagret. Projektet är studenternas 

examensarbete och ingår i utbildningen högskoleingenjör i maskinteknik. 

 

 Problemdefinition 1.2

Saltå Kvarn har ökat sin omsättning från 145 miljoner kronor år 2010 till nästan 200 miljoner 2015. 

Detta ställer högre krav på en effektiv produktion för att kunna producera enligt efterfrågan, då 

samma kvarn och maskiner används. I dagsläget finns det ingen visuell helhetsbild över 

produktionssystemet utan företaget förlitar sig snarare på gamla vanor och erfarenheter. Saltå Kvarn 

känner därför ett behov av att rikta sitt hållbarhetstänk inåt i företaget för att bli mer 

energisparsamma. 

  

Här följer projektets bakgrund samt de mål som eftersträvats med examensarbetet. Därefter presenteras projektets 

avgränsningar och resurser. 
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 Målformulering 1.3

Målet med examensarbetet är att: 

 Göra en flödeskartläggning över den nuvarande produktionsprocessen för fruktmüsli. Detta 

för att få  en helhetsbild över hur produktionen är uppbyggd. 

 Hitta eventuella slöserier och brister i produktionen. 

 Ge förbättringsförslag som kan reducera dessa slöserier och brister i framtiden.  

 Avgränsningar 1.4

Följande avgränsningar kommer att göras i examensarbetet: 

 Arbetet fokuseras på tillverkningen av fruktmüsli hos Saltå Kvarn i Järna. 

 Examensarbetarna kommer skapa en övergripande kartläggning över hela flödet för 

fruktmüsli, men kommer endast att analysera och kartlägga de tre sista stegen i Saltå Kvarns 

anläggning på en detaljerad nivå. Dessa steg är blandning, packning och lager. 

 Arbetet kommer inte ta hänsyn till ställtider.  

 Resurser 1.5

 Två projektmedlemmar 

 En handledare från KTH 

 En handledare från Saltå Kvarn 

 Övrig personal från Saltå Kvarn 

 10 veckors arbetstid 
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2 Företagsbeskrivning 

 

 Saltå Kvarn 2.1

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag där samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett 

jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt 

är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan.  

 

Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöl och olika brödsorter av ekologiskt odlat 

spannmål. Idag är sortimentet bredare och innefattar bland annat bönor, linser, pasta, ris, olivolja, 

torkad frukt, juice och nötter. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. 

 

Vissa delar av produktsortimentet köper Saltå Kvarn in från andra länder. Till dessa varor tillhör 

bland annat bönor, russin och oljor. Det är samma krav att dessa produkter ska produceras på 

odlingar som är ekologiska och biodynamiska, det vill säga samma kvalitetskrav som på odlingarna i 

Sverige. 

 

Huvudkontoret ligger cirka två mil söder om Södertälje. I anslutning till huvudkontoret ligger 

kvarnen där ekologiskt mjöl, gryner och müsli produceras. (Saltå Kvarn, 2016) 

 

 Grundtanken 2.1.1

Saltå Kvarn använder sig varken av konstgjorda konserveringsmedel, färgämnen, konsistensgivare 

eller smak- och näringstillsatser. Detta görs då företagets grundtanke är att mat smakar bättre om 

den produceras på ett naturligt sätt med högre kvalitet. (Saltå Kvarn, 2016) 

Detta avsnitt ger en allmän beskrivning av Saltå Kvarn, deras grundtanke för tillverkning av deras ekologiska 

produkter samt hur de kompenserar klimatet. 
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 Klimatkompensering 2.1.2

Klimatkompenseringen går ut på att kompensera de koldioxidutsläpp som orsakas av transporter 

med hjälp av trädplantering i just den omfattningen som behövs för att binda den utsläppta 

mängden koldioxid. Förutom koldioxiden som träden binder ger trädplanteringen många andra 

positiva effekter – ökad välfärd för de småbrukare som planterar, vårdar och använder träden. 

Genom träden får de tillgång till frukt, ved och virke. (Saltå Kvarn, 2016) 

 

 Slogan 2.1.3

Företagets slogan lyder: ”Av det naturen ger – och inget annat”. De förädlar varan utan att förstora 

eller lägga till ämnen för att produkterna ska förbli så naturliga som möjligt. Ansträngningen hos 

deras bönder, mjölnare samt bagare ska 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, 2016)  
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3 Metod 

 

 Överblick över metoderna 3.1

Kartläggning över nuvarande produktionsprocess 

 Observationer på Saltå Kvarns anläggning i Järna 

 Intervjuer med operatörer 

 Insamling av dokumentation från administrationen 

 Flödeskartläggning med hjälp av datorprogram 

Analys av produktionsprocess samt framtagande av förbättringsförslag 

 Observationer av pågående tillverkning 

 Intervjuer med operatörer och övrig personal 

 Värdeflödesanalys 

 Ledtidsanalys 

 5 Varför 

 7M 

 Ishikawa-diagram 

 7+2 Slöserier 

 5S 

  

Detta avsnitt beskriver de metoder och verktyg som användes i arbetet samt hur de används. 
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 Analysmetoder 3.2

När en process ska analyseras finns det två övergripande analysmetoder som är lämpliga att använda. 

Dessa är kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Vilken metod som väljs beror på vilken mängd 

och typ av data har insamlats, vilken typ av problem det är samt svårighetsgraden på problemet. 

Dessa två metoder går även att kombinera vilket är vanligt förekommande.  

 Kvantitativ analysmetod 3.2.1

En kvantitativ analysmetod går ut på att samla in empiriska data som sedan sammanställs. Sedan 

sammanfattas datan i statistisk form och analyseras. Denna metod är lämplig att använda då en stor 

mängd data är insamlad och därmed kan göras en statistisk analys av nuläget. (Nationalencyklopedin) 

Detta var den metod gruppen fokuserade på i inledningen av datainsamlingen. Dock så visade det 

sig sedan att det var svårt att få fram tillräckligt med data för att kunna göra en analys som faktiskt 

speglar verkligheten. 

 Kvalitativ analysmetod 3.2.2

En kvalitativ analysmetod använder sig av en mindre mängd insamlad data, men ger en djupare 

förståelse bakom processen och dess eventuella problem. Denna metod ställer högre krav på urval 

vid till exempel intervjuer samt kräver en bred förståelse vid tolkningen av den insamlade datan.  

Denna metod är lämplig att använda då ett tillräckligt underlag saknas för att göra en kvantitativ 

analys. (Hedin, Anna, 1996)  

 Faktainsamling 3.3

Vid insamling av data används två olika sorters metoder, sekundär- respektive primärdata. 

 Primärdata 3.3.1

Vid insamlingen av primärdata måste en metod väljas för att samla in data, kontakta medarbetare 

samt hur urvalet av dessa ska gå till. Primärdatainsamling omfattar enkätundersökningar, intervjuer 

och observationer för att kunna samla in all information som behövs rörande ämnet i 

problemformuleringen. (Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Parment, Anders, 2012)  
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 Sekundärdata 3.3.2

Sekundärdatainsamling baseras på den information som redan existerar inom företagets interna 

databaser, externa rapporter från tidigare forskning inom samma område, rapporter som visar 

mätvärden på processerna, tidigare undersökningar från konsultföretag et cetera. Den tillgängliga 

sekundärdatan i detta examensarbete var begränsad på grund av avsaknad av dokumentation. 

(Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Parment, Anders, 2012)  

 Validitet 3.4

Validitet syftar till att samla in data som är relevant för arbetet. Validitet används för att se om den 

datainsamlingsmetod som har planerats att välja verkligen kommer att ge den relevanta information 

som söks. Validitet används även efter en datainsamling för att se om den insamlade datan stämmer 

överens med tidigare utförda mätningar och observationer, samt om datan är relevant.  

På grund av begränsad sekundärdata fokuserade gruppen på att använda validitet i förarbetet av 

datainsamlingen, då tidigare undersökningar och studier saknades för att göra en rättvis jämförelse. 

(Gunnarsson, Ronny, 2002) 

 Reliabilitet 3.5

Reliabilitet handlar om att den fakta som har tagits fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Med 

detta menas att faktan är pålitlig och, vid kvantitativ forskning, reproducerbar. En hög reliabilitet 

förutsätter en hög validitet, men en hög reliabilitet garanterar inte en hög validitet på arbetet. 

Då gruppen i huvudsak har använt sig av egeninsamlad data i arbetet har reliabiliteten inte påverkats 

av eventuella avvikelser eller brister i tillförlitligheten i sekundärdatan. (Gunnarsson, Ronny, 2002) 

 Urval 3.6

Då antalet medarbetare som arbetar i kvarnen är begränsat användes en kvalitativ intervjuteknik i 

arbetet. Syftet med intervjuerna var att inledningsvis få en så bred bild som möjligt över hur 

produktionssystemet är uppbyggt. Urvalet av de personer som intervjuades grundades därför i den 

breda kunskapen och erfarenheten hos personen snarare än de specialkunskaper varje medarbetare 

besitter. Senare under arbetet, när mer detaljerad data krävdes, ändrades urvalstekniken till att 

fokusera mer på varje enskild medarbetares specialkunskaper. Då en viss tillverkningsprocess skulle 

analyseras intervjuades de medarbetare som har erfarenhet och ansvar över just den processen. 

Detta medförde att tidigare problem och erfarenheter från produktionen dök upp till ytan, vilket 

annars skulle kunnat ha missats vid en kvantitativ intervjuteknik. (Hedin, Anna, 1996)  
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4 Teoretisk referensram 

 

 Värdeflödesanalys 4.1

Syftet med en värdeflödesanalys är att skapa en visuell bild över produktions- eller 

informationsflödet för en viss produkt eller produktgrupp hos ett företag. Denna visualisering kan 

sedan användas för att se var i produktionsprocessen det finns värdeskapande respektive icke 

värdeskapande tid. Därefter analyseras varje process i sig med syfte att reducera den icke 

värdeskapande tiden så mycket som möjligt. (Bicheno, John; Holweg, Matthias; Anhede, Pia; 

Hillberg, Joakim, 2006) 

 Ledtidsanalys 4.2

Ledtidanalysen syftar till att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller materialflöde och 

minska den totala tiden i flödet. För att kunna använda detta verktyg krävs en flödeskartläggning. 

Därefter analyseras den aktiva och passiva tiden för att se hur dessa tider kan förkortas, samt för att 

hitta alternativa lösningar till flödet. (Oskarsson, Björn; Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt, 2013) 

 Aktiv och Passiv tid 4.2.1

Som det visades ovan kan den totala tiden i ett flöde delas in i aktiv och passiv tid. Nedan förklaras 

vad detta innebär. 

 Aktiv tid: 

Den tiden då någon form av aktivitet utförs, t ex maskinbearbetning, montering eller 

transport. 

  

Nedan presenteras de verktyg som kommer användas för att behandla den insamlade datan som ligger till grund för 

analysen. 
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 Passiv tid: 

Den tiden då information eller material är stilla i väntan tills de behandlas, t ex produkter 

som ligger i en buffert framför en maskin eller i ett lager, eller ett ärende som ligger och 

väntar på att behandlas.  

(Oskarsson, Björn; Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt, 2013) 

 

 

Bild 1. Ledtidsanalysdiagram (Oskarsson, Björn; Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt, 2013) 

 

 Åtgärder för att åstadkomma tidsreduktion 4.2.2

Följande åtgärder kan användas i vilket flöde eller vilken process som helst. Åtgärderna 1-5 utförs i 

den ordning som den ges nedan, resterande kan användas i kombination med de andra åtgärderna då 

de är mer allmänna. 

 Åtgärd 1: Eliminera 

Eliminera aktiviteter som inte skapar något värde för kunden eller företaget. 

 Åtgärd 2: Förenkla 

Förenkla de aktiviteter som måste utföras genom att göra de mindre komplexa. 

 Åtgärd 3: Integrera 

Minska antalet processer genom att integrera de processer som inte skapar värde till en 

process. Till exempel kan en kvalitetskontroll genomföras direkt av produktionsprocessen. 
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 Åtgärd 4: Parallellisera 

Oberoende processer ska genomföras parallellt istället för sekventiellt. 

 Åtgärd 5: Synkronisera 

Synkronisera processerna så att väntetiden mellan processerna försvinner. Detta reducerar 

den passiva (icke- värdeskapande) tiden.  

 Åtgärd 6: Förbereda 

Innan arbetet påbörjas ska allt nödvändigt plockas fram så att processen kan starta direkt. 

Detta minskar den icke- värdeskapande tiden samt låter flödet fortsätta utan att stanna upp. 

 Åtgärd 7: Kommunicera 

Effektivisera kommunikationen genom t.ex. snabbare, säkrare, mer korrekt eller mer 

ändamålsenlig information. Exempel: Tydligt delge sina behov för att slippa returer och 

omarbetning; meddela nästa avdelning när leverans kommer att ske så att de kan  förbereda 

sig. 

(Oskarsson, Björn; Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt, 2013)  

 Rotorsaksanalys 4.3

Rotorsanalyser innebär att grundorsaken sökes, istället för hitta ett symptom till problemet. Varje 

enskild orsak representeras antingen som en miss i kontrollen eller i kommunikationen. 

Rotorsaksanalysen används för att hitta grundorsaken till ett problem och förhindra att det 

upprepas. Nedan presenteras olika verktyg som används för att hitta orsaken på grundnivå. 

(Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012) 

 Ishikawa-diagram 4.3.1

Även kallat orsaks- och verkandiagram eller fiskbensdiagram. Verktyget används för att hitta alla 

möjliga orsaker till det observerade problemet. Diagrammet beskriver grovt alla olika typer av 

orsaker och därefter kan de angivna orsakerna analyseras mer detaljerat. I följande punkter kommer 

verktyg att introduceras som används i samband med Ishikawa-diagrammet. (Bergman, Bo; Klefsjö, 

Bengt, 2012) 
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Bild 2. Ishikawa-diagram (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012) 

4.3.1.1 5 varför 

Detta verktyg anses vara kravet på benighet för Ishikawa-diagrammet. För att komma ner till 

problemets rotorsak ska frågan “varför?” ställas fem gånger eller mer. (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 

2012) 

4.3.1.2 7M 

Detta verktyg används ofta som ett hjälpmedel för att kunna komma igång med Ishikawa-

diagrammet. Utgångspunkten är att rotorsakerna till problemet kan hänföras till något av de sju M. 

Nedan beskrivs dessa sju M.  

 Management:  

Får verksamheten tillräckligt med stöd och resurser? Är kommunikationen mellan ledning 

och produktion tillräckligt tydlig? 

 Människan:  

Har operatören rätt kompetens? Vet alla sitt ansvarsområde? 

 Metod:  

Finns nödvändiga verktyg och ritningsunderlag? Finns det ett standardiserat arbetssätt? Är 

det möjligt att styra processerna mot målvärdena? 

 Mätning:  

Finns det ett standardiserat sätt att mäta? Är mätutrustningen kalibrerad? Finns det 

omgivande faktorer som påverkar mätresultatet? 
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 Maskin:  

Underhålls maskinerna tillräckligt i förebyggande syfte? Är variationerna mellan de 

tillverkade produkterna tillräckligt liten? 

 Material:  

Hur är det med kvaliteten på det material som används i tillverkningen? Är de nuvarande 

kvalitetskontrollerna tillräckliga? 

 Miljö:  

Påverkar miljön slutprodukten? 

(Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012) 

 

 

Bild 3. Ishikawa-diagram med användning av de 7M (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012) 
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 Slöserier 4.4

Nedan presenteras de 7+2 slöserier som examensarbetet fokuseras på.  

 Överproduktion 4.4.1

Överproduktion syftar på produkter som är färdiga innan de faktiskt behövs. Produkter som 

produceras och inte omedelbart når kunder, eller ligger och väntar på kunder skapar inte värde. 

 Väntetid 4.4.2

Väntetid syftar på personal, maskiner eller varor som väntar på att någon tidigare process ska 

avslutas eller på resurser av olika slag såsom verktyg eller materialinformation.   

 Onödiga transporter 4.4.3

Transporter i sig skapar inget värde, utan transporten av resurser och transporttiden adderas till 

ledtiden. Ifall transporten kan elimineras genom att omorganisera värdeflödet,  elimineras även 

slöseriet. 

 Inkorrekta processer 4.4.4

Inkorrekta processer är då produkter inte uppfyller kraven eller om de måste justeras. Därför måste 

de processerna rättas till för att inte skapa mera slöseri. 

 Onödiga lager 4.4.5

Lager i sig skapar inget värde, utan medför kostnader för företaget. Dessutom kan en onödigt stor 

lagerhållning vilseleda företaget eller operatörer att se andra brister i verksamheten som till exempel 

ojämn produktionstakt eller sena leveranser. 

 Onödiga rörelser 4.4.6

Förflyttning av en medarbetare och varje onödig rörelse som utförs är slöseri. Förflyttning av 

material och människor inom en process ska minimeras. Ett hjälp verktyg för detta är 5S (se avsnitt 

4.5). 

 Defekter 4.4.7

Omarbetning av defekta enheter samt olika kontroller i form av tid och arbete innebär slöseri. 
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 Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna 4.4.8

Medarbetarna är de som har närmast kontakt med produktionen, vilket gör att de ser brister och 

slöserier som ingen annan gör. Att inte ta tillvara på deras erfarenhet och förbättringsförslag är en 

typ av slöseri. (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012) 

 Slöseri av energi och vatten 4.4.9

Dessa resurser står för en stor del av många företags kostnader. Att minska dessa slöserier kan göra 

stor skillnad både i företagets ekonomi, men även i det ekologiska fotavtrycket.  

(Bicheno, John; Holweg, Matthias, 2008) 

 5S 4.5

Verktyget 5S står för fem japanska ord som alla börjar med bokstaven S: Seiri, Seiton Seiso Seiketsu 

och shitsuke. De japanska orden skulle kunna översättas på svenska till Sortera, Strukturera, Städa, 

Standardisera och Skapa vana. Anledningen till att verktyget består av fem japanska ord är på grund 

av att verktyget skapades i  Japan och utvecklades av Toyota.  

Detta är ett verktyg som används för skapa ordning och är en förutsättning för en produktion utan 

slöseri. 5S är ett sätt att identifiera och eliminera slöseri som bidrar till fel, defekter och skador på 

arbetsplatsen.  

 Seiri = Sortera  4.5.1

Seiri syftar till att skapa förenklingar i arbetet genom att allt som inte behövs på arbetsplatsen 

sorteras bort. Detta leder till att det tillgängliga utrymmet används på ett effektivare sätt samtidigt 

som det förenklar inköp av verktyg och liknande, då det är enklare att lägga märke till vad som 

saknas eller behöver bytas ut. 

 Seiton = Strukturera 4.5.2

Syftet är att sätta verktyg, delar och utrustning på en bestämd plats för att kunna hitta ett föremål 

snabbt och enkelt. Föremålets plats bör väljas i relation till hur arbetet ska utföras och vem som 

kommer använda det. Varje föremål ska förvaras på sin egen markerade plats. 

 Seiso = Städa 4.5.3

Seiso syftar till att skapa rena ytor och prydliga arbetsplatser, där oordning och är förbjudet. Detta 

arbete ska dokumenteras, gärna med foton, för att skapa rutiner på hur arbetsplatsen ska se ut. 
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 Seiketsu = Standardisera 4.5.4

Detta är ett sätt att skapa ordning och reda, både hos personalen och på arbetsplatsen. Seiketsu 

syftar till att skapa en arbetsplats som enkelt kan städas och där personalen direkt kan se om något 

avviker från normalläget. Detta nås genom exempelvis färgmarkeringar. 

 Shitsuke = Skapa vana 4.5.5

Syftet med shitsuke är att se till att de andra S:en följs av medarbetarna samt hitta 

förbättringsmöjligheter bland dem. Målet med shitsuke är att alla S ska följas utan några behov på 

leding ovanifrån. 

(Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt, 2012)  
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5 Empiri 

 

 Observationer 5.1

De inledande observationerna utfördes för att få en helhetsbild av kvarnen och processerna. 

Utgångspunkten var att dels få en uppfattning om hur processkartläggningen skulle arbetas fram, 

dels för att hitta de slöserier som förekommer i tillverkningen. Senare utfördes ytterligare 

observationer, där gruppen tog hänsyn till det som är relevant till problemformuleringen och målet 

med arbetet. Där låg utgångspunkten på fruktmüslis produktionsprocess, lagerutformning, 

tidtagning vid förädlingen samt slöserier (se avsnitt 6.4 Slöserier i analys och resultat).    

 

 Fruktmüslins produktionsprocess 5.1.1

Saltå kvarns fruktmüsli innehåller cornflakes, havregryn, kornflingor, rågflingor, veteflingor samt de 

torkade frukterna aprikos, dadlar, fikon, russin och äpple. Processerna som krävs för att förädla 

spannmålet till ingredienserna havregryn, kornflingor, rågflingor och veteflingor förklaras nedan. 

När förädlingen är färdig placeras ingredienserna i varsin container. Se bilaga 1 för en schematisk 

bild över tillverkningsprocessen. 

 

 Havregryn: 

o Finrensning - Havren rensas från småhavre och andra spannmål. 

o Darr - Havren hettas upp till 100 grader Celsius i cirka 30 minuter. Därefter kyls 

havren ner i en kylzon innan den sorteras i två fraktioner (stora respektive små 

kärnor). 

o Skalning - Havren skalas så att endast kärnan är kvar. 

o Flingning - Havren flyttas till ett ångtorn. Från ångtornet går havren genom en vals 

som pressar ihop havrekärnorna till havregryn. 

 Kornflingor: 

Nedan presenteras vad som kom fram i de observationer och intervjuer som genomfördes. 
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o Skalning - Kornens yta slipas bort så att endast kärnan är kvar. 

o Finrensning - Kornen rensas från de bortslipade skalen och andra spannmål. 

o Flingning - Kornen flyttas till ett ångtorn. Från ångtornet går kornen genom en vals 

som pressar ihop kornkärnorna till kornflingor. 

 Rågflingor: 

o Finrensning - Rågen rensas från andra spannmål. 

o Flingning - Rågen flyttas till ett ångtorn. Från ångtornet går rågen genom en vals som 

pressar ihop rågkärnorna till rågflingor. 

 Veteflingor: 

o Finrensning - Vetet rensas från andra spannmål. 

o Flingning - Vetet flyttas till ett ångtorn. Från ångtornet går vetet genom en vals som 

pressar ihop vetekärnorna till veteflingor. 

(Wagermark & Karlsson, 2016) 

När ingredienserna har flyttats till sin respektive container fyller man en annan container med 

cornflakes. När alla containers är på plats fylls blandaren med den den mängd ingredienser som 

framgår i Saltå Kvarns recept för fruktmüsli.  

De torkade frukterna hälls in i blandaren för hand. Efter att maskinen har blandat klart så 

transporteras blandningen på ett rullband som för över blandningen till en tom container. 

Efter att containern är fylld ställs den över en öppning i golvet där den töms. Müslin går igenom ett 

luftrör som för den vidare till en skakande våg. Den skakande vågen används för att rätt 

mängd  müsli ska fyllas i respektive påse i den efterföljande packningsmaskinen. Därefter försluts 

påsens överdel och transporteras vidare på ett rullband genom en metalldetektor som larmar om en 

påse innehåller metallbitar. Nästa steg är vägning där påsen åker över en våg som kontrollerar att 

förpackningen håller sig inom den övre- och undre viktgränsen. Vid allt för stora viktavvikelser, eller 

om metall har påträffats i påsen, puttas den ner på golvet för att inte hamna hos konsumenten. 

Därefter förs påsen vidare på rullbandet till packningsmaskinen där tio påsar packas i en låda. När 

lådan har packats färdigt förs den vidare på ett löpande band där en etikettsmaskin väntar på att 

lådan ska passera och klistrar på lådan etiketten som beskriver innehållet av lådan. Därefter fortsätter 

lådan på rullbandet och åker fram till en robotarm som väntar på att tre lådor kommer fram för att 

kunna lyfta upp de och lägga de på en pall. Robotarmen är programmerad så att 45 lådor ska lastas 

på en pall. När pallen har packats med 45 lådor förs pallen vidare till en roterande platta. Samtidigt 
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som pallen roterar så kläs pallen i emballageplast som gör att pallen kan transporteras. Sedan 

kommer en truck och lyfter upp den färdigpackade pallen och för den vidare till lagret. 

 Lagerutformning i kvarnen 5.1.2

Lagret som finns i inne i kvarnen används för att lagra ingredienser som används i tillverkningen, 

emballage, reservdelar till maskiner, testprodukter och färdigpackade varor som antingen skickas 

direkt till kunder eller till huvudlagret. 

Lagret har ett utrymme på cirka 1000 kvadratmeter och består av både hyllor och fri golvyta. På 

hyllorna i mitten av lagret förvaras ingredienser och material som används i tillverkningen så som 

torkad frukt och tomma förpackningar. Avståndet mellan upphämtning av en färdigpackad pall till 

lagret är cirka 40 meter och tar 60 sekunder. I de fall pallarna ska lastas på vid lastkajen tar det 

ytterligare 50 sekunder tills trucken som tar pallen kör in i lastbilen. Se bild 4 på nästa sida för att få 

en uppfattning av hur lagret ser ut, samt den väg trucken tar. Alla mått i bilden nedan anges i meter. 

 

Bild 4. Nuvarande lagerutformning 

 

Det material som förvaras på hyllorna ligger utan någon uttänkt ordning, ett så kallat flytande 

lagersystem. Det vill säga att maskiner, frukter och  material för inköpsavdelningen, 

ekonomiavdelningen samt material för olika evenemang förvaras tillsammans. Se bilden ovan för att 

få en uppfattning av strukturen. Nedan förklaras vad som förvaras på respektive hylla. 
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 Hylla 1: Denna hylla sträcker sig längs hela väggen, även ovanför ingången till och från 

lagret. På hyllan förvaras påsar, linfrön, kartonger, reservdelar och etiketter. 

 Hylla 2: Hyllan är indelad i två sidor. På ena sidan förvaras reservdelar, torkade frukter, 

kartonger och påsar och på den andra sidan förvaras reservdelar, skyltmaterial och torkad 

frukt. 

 Hylla 3: Hyllan är indelad i två sidor. Ena sidan förvarar påsar, kartonger och skåp medans 

den andra sidan förvarar torkad frukt, kartonger, maskiner och påsar. 

 Hylla 4: Hyllan sträcker sig längs hela väggen. Här förvaras arkivmaterial från 

ekonomiavdelningen samt material från inköpsavdelningen såsom spannmål, frukter, juice 

och varor som ska testas. På denna hylla förvaras även kartonger och maskiner samt material 

till marknadsavdelningen som används på bland annat mässor. 

 Pallar vid vänster sidan av bilden: De pallar som finns på vänster sidan av bilden ovan är en 

förlängning av inköpsavdelningens material.  

 

 Tidtagning vid förädling 5.1.3

För att ta reda på förädlingstiden gjordes ett antal formulär som medarbetarna fick fylla i en dag då 

fruktmüsli tillverkades. Dessa formulär inkluderade instruktioner om hur tidsmätningen skulle gå till, 

detta för att synkronisera start och stoppunkterna med de andra tidsmätningarna som utfördes i 

tidigare och efterföljande processer. Även ett fält för eventuella kommentarer från operatörerna 

fanns bredvid varje mätvärde, detta för att få fram eventuella störningar i produktionen eller andra 

yttre effekter som kan ha påverkat mätvärdet. De tider som togs fram genom formulären var fyllning 

av ingredienserna i blandaren tills müslin är färdigblandad (tabell 2), FAWEMA (tabell 5), samt tiden 

det tar för robotarmen att packa en pall (tabell 8). Övriga tider mättes av gruppen. Dessa formulär 

hittas i bilaga 2.   

  Verkstad 5.1.4

I verkstaden finns det reservdelar till maskiner och diverse verktyg som används vid reparation av 

trasiga maskiner. Det råder stor oordning och det saknas struktur bland verktygen och reservdelarna. 

 Rengöring 5.1.5

Vid byte av produkt som ska tillverkas i kvarnen måste vissa delar av produktionen rengöras för att 

undvika att den tidigare tillverkade produkten hamnar i nästa produkts förpackningar. De processer 

som är mest tidskrävande är rengöring av transportrör till blandaren, packningsmaskinen samt själva 

blandaren.  
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Rengöringen av de transportrör som transporterar de färdiga ingredienserna till blandaren är den 

allra mest tidskrävande då man måste lossa 155 stycken bultar med hjälp av en mutterdragare. 

Dessutom krävs det två personer då arbetet kräver tunga lyft av de metallplattor som sitter under 

transportbandet. Rengöringen tar cirka två timmar att genomföra och utförs en till två gånger per 

månad. 

 Ergonomi 5.1.6

Vid blandningsprocessen hälls den torkade frukten i för hand. Detta innebär att lådor och säckar 

med torkad frukt lyftas upp för sedan hällas in i blandaren. Det första lyftet innebär ett lyft på cirka 

95 centimeter på en ställning, där även operatören ska kliva upp. Därefter följer ytterligare ett lyft på 

en meter till överdelen av blandaren, där innehållet av förpackningarna töms och strös ut för hand. 

När cornflakes ska tillsättas till blandningen måste först en container fyllas. Detta görs för hand och 

kräver att en arbetare lyfter upp 12-kilossäckar som sedan töms i containern. Under tillverkningen av 

en sats fruktmüsli krävs flera förpackningar av varje frukttyp samt cornflakes. 

I tabell 1 nedan visas tyngden på de torkade frukternas förpackningar. 

 

Torkade frukter som ingår i fruktmüsli Vikt på förpackningen (kg) 

Russin 10 

Aprikos 10 

Dadlar 5 

Äpple 15 

Fikon 10 

Tabell 1. Vikt på fruktförpackningar 
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 Intervjuer och formulär 5.2

De inledande intervjuerna med medarbetarna gav gruppen en helhetssyn över processerna. Det var 

Dennis Wagermark och Peter Friberg som arbetar i kvarnen som gav gruppen den första 

genomgången och förklaringen av hur varje enskild process går till. Att just dessa personer 

intervjuades berodde på den urvalsteknik som valdes. De har arbetat i kvarnen under många år och 

har en bred kunskap och förståelse över samtliga processer vilket krävs för att förklara en 

tillverkningsprocess som innefattar så många steg på ett så enkelt sätt som möjligt. När gruppen 

saknade vissa data och dessa personer inte var tillgängliga intervjuades Alexander Karlsson, som 

även han har bred kunskap över samtliga processer i kvarnen.  Det var datan som gruppen samlade 

på sig under dessa intervjuer som låg till grund vid skapandet av flödeskartläggningen.  

 

För att gruppen skulle få en helhetssyn över processerna som pågår utanför tillverkningen i kvarnen 

intervjuades Julian Recht som har flera arbetsuppgifter inom både packning, rengöring och lager. 

Det var under intervjuerna med Julian som gruppen fick reda på vad som brukar gå fel vid 

tillverkningen av fruktmüsli (se 6.2.1). 

 

Senare under arbetet, när helhetsbilden var klar, intervjuades Pascalis Karpetas. Paschalis arbetar 

bland annat med blandningen av fruktmüsli och förklarade hur blandningen går till, samtidigt som 

han visade varje steg som görs då de torkade frukterna hälls in i blandaren. Det var dessa intervjuer 

som låg till grund till en stor del av ergonomiavsnittet. Även Mårten Hasselbom intervjuades 

angående ergonomiavsnittet. Mårten arbetar som inköpare på kontoret och har ansvar över inköpen 

till kvarnen i form av bland annat torkad frukt. Det var denna intervju som gav gruppen information 

om hur mycket varje låda med torkad frukt väger. 
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6 Analys och Resultat 

 

 Ledtidsanalys 6.1

Medarbetarnas rörelser samt flödet av produkten har analyserats. Alla tabeller som kommer 

presenteras nedan är data som har framkommit i de formulär som skickades ut, samt vid egna 

tidtagningar vid besök i kvarnen. 

 Tidtagning vid förädling av fruktmüsli 6.1.1

Nedan presenteras tiderna för varje steg i fruktmüslins tillverkning. Texten presenteras i samma 

ordning som processerna sker i kvarnen. 

 Formulären visade att tiden det tar att fylla blandaren med ingredienserna tills det att müslin 

är färdigblandad är i genomsnitt 529 sekunder, vilket motsvarar åtta minuter och 49 

sekunder. Orsaken till avvikelsen i försök 4 berodde på att operatören var tvungen att fylla 

på cornflakes i containern. Se tabell 2 nedan. 

 

Fyllning av ingredienserna i blandaren tills müslin är färdigblandad 

Försök Tid i sekunder 

1 320 

2 320 

3 353 

4 1122 

Medel 539 

Tabell 2. Tidtagning vid blandning (se bilaga 2) 

  

Här presenteras analysen av ledtiderna och dess resultat. Som grund i denna analys användes de verktyg som beskrevs i den 
teoretiska referensramen samt den fakta som framkom i empirin 
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 Tömning av blandaren tar i genomsnitt 208 sekunder, vilket motsvarar tre minuter och 28 

sekunder. Se tabell 3 nedan. 

 

Tömning av färdigblandad fruktmüsli från blandaren 

Försök Tid i sekunder 

1 218 

2 209 

3 193 

4 212 

Medel 208 

Tabell 3. Tidtagning vid tömning (se bilaga 2) 

 Förberedning av nästa sats i blandaren tog i genomsnitt 43 sekunder, se tabell 4 nedan. 

Förberedelser till nya satsen i blandaren 

Satser från  till Tid i sekunder 

1  2 22 

2  3 50 

3  4 57 

Medel 43 

Tabell 4. Tidtagning vid förberedelse av blandare (se bilaga 2) 

 Maskinen FAWEMA är den maskin som fyller påsarna med fruktmüsli och sedan försluter 

dem. Här analyserades hur många påsar som packas per minut. Denna maskin undersöktes 

efter varje halvtimme och vid varje angiven tidpunkt angavs det i genomsnitt 50 påsar per 

minut, se tabell 5 nedan. 

FAWEMA 

Försök Tid i sekunder 

1 50 

2 50 

3 50 

4 50 

5 50 

 Tabell 5. Antal påsar per minut i packningsmaskinen (se bilaga 2)  

 När en påse lämnar packningsmaskinen förs den vidare på ett rullband där den kontrolleras 

genom en metalldetektor och en våg innan den kommer fram till maskinen V50 som 

paketerar tio påsar i en låda. Med hjälp av datan från tabell 5 ovan samt våra egna 

tidtagningar vid maskinen FAWEMA, tog det i genomsnitt 550 sekunder från att första 

påsen lämnar maskinen FAWEMA fram tills påsen nummer 442 kommer in maskinen V50. 

Det motsvarar nio minuter och tio sekunder. Se tabell 6 på nästa sida. 
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Från FAWEMA fram tills att sista påsen av en sats kommer in i V50 

Försök Tid i sekunder 

1 550 

2 550 

3 548 

4 550 

5 552 

Medel 550 

Tabell 6. Tidmätning av den totala tiden mellan fyllning och packning 

 V50 är maskinen som packar in 10 påsar i låda och därefter försluter den. Den tiden det tar 

att packa 44 lådor i denna process fram tills att de 44 lådorna förs till platsen där robotarmen 

plockar upp dem är i genomsnitt 543 sekunder vilket motsvarar nio minuter och tre 

sekunder, se tabell 7 nedan. 

V50 

Försök Tid i sekunder 

1 545 

2 543 

3 540 

4 542 

5 545 

Medel 543 

Tabell 7. Tidmätning mellan V50 och robotarm 

 Robotarmen plockar upp tre lådor och lastar de på en pall. Den tiden det tar att lasta 45 

lådor på en pall är i genomsnitt 618 sekunder vilket motsvarar tio minuter och 18 sekunder, 

se tabell 8 nedan. 

Robotarm 

Försök Tid i sekunder 

1 684 

2 673 

3 603 

4 573 

5 555 

Medel 618 

Tabell 8. Tidmätning vid robotarm (se bilaga 2) 
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 Efter att roboten lämnat de tre sista lådorna på pallen så förs  pallen vidare på ett rullband 

till stationen där den emballeras. Detta moment tar i genomsnitt 48 sekunder, se tabell 9 

nedan. 

Vägen till emballagestationen 

Försök Tid i sekunder 

1 50 

2 46 

3 47 

4 49 

5 48 

Medel 48 

Tabell 9. Tidmätning från robotarm till emballering 

 

 När pallen har kommit fram så emballeras den vilket i genomsnitt tar 50 sekunder, se tabell 

10 nedan. 

Emballering 

Försök Tid i sekunder 

1 53 

2 49 

3 47 

4 52 

5 47 

Medel 50 

Tabell 10. Tidmätning av emballering 

 Efter att pallen har emballerats klart så förs den vidare till slutet av rullbandet för att plockas 

upp av en truck som transporterar den till lagret. Den tiden det tar för pallen att 

transporteras till slutet av rullbandet är 31 sekunder, se tabell 11 nedan. 

Vägen från emballage till slutet av rullbandet 

Försök Tid i sekunder 

1 32 

2 31 

3 30 

4 32 

5 30 

Medel 31 

Tabell 11. Tidmätning mellan emballage och slutet av rullbandet 
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 När pallen har plockats upp av trucken transporteras den till färdigvarulagret. Den tiden tar i 

genomsnitt 60 sekunder, se tabell 12 nedan. 

Hämtning av färdigpackad pall från rullbandet till lagret 

Försök Tid i sekunder 

1 60 

2 59 

3 60 

4 60 

5 61 

Medel 60 

Tabell 12. Tidmätning mellan rullband och lager 

 

 Från lagret plockas pallen sedan upp av en annan truck som transporterar den till en lastbil. 

Detta moment tar i genomsnitt 51 sekunder, se tabell 13 nedan. 

Färdigpackad pall från lagret till lastkajen och tillbaka 

Försök Tid i sekunder 

1 54 

2 49 

3 52 

4 51 

5 50 

Medel 51 

Tabell 13. Tidmätning mellan lager, lastkaj och lager 

Den genomsnittliga tiden det tar för hela processen att blanda en sats fruktmüsli fram tills det att 

den lastas av på lagret är 2577 sekunder, vilket motsvarar 42 minuter och 57 sekunder. 
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 Analys av passiv och aktiv tid 6.1.2

Bild 5 nedan visar ledtidsanalysen som delar upp processerna beroende på om de är aktiva eller 

passiva. 

Bild 5. Analys av passiva och aktiva tider 
 

 

 Passiva tider: 

En av de tider som är passiva är den tiden då produkten förs vidare på rullbandet. Däremot 

är den tiden nödvändig då produkten måste transporteras till en annan maskin. 

 

 Aktiva tider:  

De tider som är aktiva är de tider där man förädlar och skapar värde för produkten. Därför 

är tiden vid blandningen och packningen aktiva tider.  

 Rotorsakanalys 6.2

För att hitta orsakerna till de olika problem som observerades i produktionen användes verktygen 5 

varför, Ishikawa-diagram samt 7M. 
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 5 Varför 6.2.1

Ett problem som inträffar vid packning av fruktmüsli är att vissa påsar går sönder när de ska 

förslutas i packningsmaskinen (se 6.4 - Inkorrekta processer).  Detta leder i vissa fall till ett 

produktionsstopp i packningsprocessen, då man måste städa och se till att maskinen fungerar som 

den ska. För att få fram den verkliga orsaken till problemet användes verktyget 5 varför. 

1. Varför går vissa påsar sönder vid packning av fruktmüsli? 

 Därför att volymen på müslin är för stor för påsen 

2. Varför är volymen på müslin för stor? 

 Därför att påsarna packas per viktenhet snarare än volymenhet. 

3. Varför varierar volymen på müslin om vikten är densamma i varje påse? 

 Därför att de olika ingredienserna väger olika mycket och det krävs därför mer müsli 

i vissa påsar för att uppnå rätt vikt. 

4. Varför varierar vikten per volymenhet mellan olika påsar? 

 Därför att flingorna och den torkade frukten i müslin skiktar sig. 

5. Varför skiktar sig müslin? 

 Därför att den torkade frukten är lättare än flingorna, vilket gör att den rullar ner 

längs sidorna på containern när den fylls från blandaren. 

 7M/Ishikawadiagram 6.2.2

Ett problem som upptäcktes under observationerna var att det saknas en produktionsplan som följs 

till punkt och pricka. Bland annat så observerades det att produktionsplanen ändrades tre gånger 

under en halvtimme. Detta skapar en förvirring bland medarbetarna och gör att värdefull tid går 

förlorad. Dessutom försvinner möjligheten att förbereda maskinerna för tillverkning vid slutet av det 

tidigare skiftet, då man inte med säkerhet kan säga vad som kommer att produceras i nästkommande 

skift. 

Med hjälp av verktyget 7M skapades därför ett Ishikawa-diagram för att få fram potentiella orsaker 

till problemet, se bild 6. Observera att dessa orsaker inte nödvändigtvis förekommer i produktionen. 

 Människa 

o Ansvarig medarbetare inte på plats: Då det finns ett stort antal maskiner i kvarnen 

krävs det att rätt medarbetare är på plats som är ansvarig och har kompetens över de 

maskiner som är tänkta att köras. Om en eller flera medarbetare inte är på plats finns 
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en risk att man inte kan tillverka de produkter man hade planerat, utan är tvungna att 

tillverka något annat som de medarbetarna på plats har kompetens till. 

o Personalbrist: Även om de ansvariga är på plats, så krävs det ändå ett visst antal 

medarbetare för att kunna producera produkter. Om det råder personalbrist kan 

produktionsplanen tvingas ändras till någon mindre personalkrävande produkt. 

 Metod 

o Avsaknad av standardiserat produktionssätt: Varje sats av en viss produkt tar en viss 

tid. En avsaknad av ett standardiserat sätt att producera kan leda till att man inte 

hinner med att tillverka den sista produkten i produktionsplanen, då de tidigare 

produkterna tog längre tid att producera än vad som förutspåddes. Ett standardiserat 

produktionssätt skulle minska denna variation och leda till en säkrare 

produktionsplan. 

 

 Maskin 

o Maskinhaveri: Många av maskinerna är gamla och behöver rustas upp med jämna 

mellanrum. Då det nuvarande underhållsschemat inte följs ökar risken för haverier. 

En havererad maskin tar tid att laga och tvingar produktionsledaren att ändra 

produktionsplanen till att tillverka någon produkt som inte kräver förädling av den 

havererade maskinen. 

o Maskin inte redo för produktion: Maskinerna kräver rengöring och injustering för att 

kunna användas i produktionen. Dessa steg tar tid och kan tvinga 

produktionsledaren att ändra produktionsplanen till att tillverka någon produkt som 

inte kräver förädling av dessa maskiner. 

 Mätning 

o Oklara spannmålsnivåer: Då man tillverkar flera ton färdig produkt åt gången i 

kvarnen så krävs det tillräckligt med spannmål. Om dessa nivåer visar sig vara 

felaktiga (för låga) mot vad som planerades, kan produktionsplanen tvingas ändras 

till någon annan produkt där spannmålsnivåerna är tillräckliga. 

o Oklara lagernivåer: Då produktionssystemet är av tryckande typ innebär det att man 

tillverkar mot färdigvarulagret snarare än på beställning. Om lagernivåerna visar sig 

vara felaktiga (för höga eller för låga), kan produktionsplanen tvingas ändras till att 

tillverka någon annan produkt som har lägre lagernivå än den planerade. 



30 

 

 Management 

o Kommunikation mellan operatörer: Bristande kommunikation mellan operatörerna 

kan leda till missförstånd och att fel maskiner förbereds. Då vissa produkter kräver 

ett stort förarbete så som ombyggnad av packningsmaskin, framläggning av 

ingredienser med mera kan bristande kommunikation leda till en ändrad 

produktionsplan. 

o Kommunikation mellan ledning och operatörer: Kommunikationen mellan 

ledningen och operatörerna är en förutsättning för produktionsplanen, då det är 

ledningen som meddelar vad som behöver tillverkas. Om denna kommunikation 

brister och utrymme för missförstånd förekommer, kan detta leda till stora ändringar 

av produktionsplanen. 

 Material 

o Leverantör sen med leverans: Varje produkt som tillverkas har minst en ingrediens 

som levereras via en leverantör. Om produktionsplanen har tagits fram med 

utgångspunkten att en leverans ska komma i den tid som bestämts, kan en sen 

leverans leda till att ingredienser saknas vid tillverkningen. Detta leder till en ändrad 

produktionsplan där man tvingas tillverka en annan produkt där samtliga 

ingredienser finns i lager. 

o Ingrediens saknas för produktion: Om inköparen missbedömt åtgången av vissa 

ingredienser, kan produktionsplanen tvingas ändras till någon produkt där samtliga 

ingredienser finns i lager i den mängd som krävs. 

o Nödvändig reservdel saknas: Vid maskinhaveri krävs i många fall en ny reservdel som 

ska bytas ut mot en trasig. Om denna del inte finns i lager tvingas man beställa denna 

från en leverantör eller tillverkare. Detta kan ta tid och tvinga maskinen stå still under 

en lång tid, vilket gör att produktionsplanen måste ändras. 
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Bild 6. Ishikawadiagram med användning av sex av de 7M 

 Slöserier 6.3

Under de observationer som genomfördes i kvarnen, samt  i samband med de intervjuer som 

genomfördes, påträffades ett antal slöserier. Nedan presenteras dessa slöserier.  

 Onödiga transporter: 

Transport av pallar med färdiga varor från lager till lastkajen. Denna transport är längre än 

vad den skulle kunna vara vid en förbättrad lagerutformning. 

 Inkorrekta processer: 

En inkorrekt process inträffar ibland då fruktmüslin packas i dess förpackning. Då man 

packar en viss vikt i varje påse så blir volymen olika beroende på hur mycket frukt eller 

flingor det är i blandningen. Den torkade frukten är lättare än flingorna, vilket innebär att de 

påsar som innehåller mer frukt än vad receptet säger löper en större risk att bli överfulla och 

gå sönder när påsen försluts. (se 6.2.1) 

 Onödiga lager: 

I kvarnens lager finns det reservdelar till maskinerna. Dessa hör egentligen inte hemma här, 

utan i verkstaden. I verkstaden finns det ytterligare reservdelar till maskinerna, verktyg som 
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är i dåligt skick samt en del saker såsom motorcyklar eller defekta maskindelar som tar 

onödig plats. 

 Onödiga rörelser: 

Kvarnen består av sju våningar där den enda vägen att ta sig upp är genom en spiraltrappa. 

Medarbetarna springer upp och ner många gånger under dagen för att kontrollera 

produktionen. En av medarbetarna konstaterar att de går mellan 25 000 och 30 000 steg 

varje dag. 

 Defekter: 

De maskindelar som går sönder försöker operatörerna reparera istället för att byta ut delen 

till en ny direkt. Detta är en tid som inte är värdeskapande för produktionen. Dessutom 

saknas ett planerat underhåll på maskinerna, vilket leder till ett ökat antal haverier. 

 Slöseri av energi: 

De truckar som används drivs på elektricitet, vilket innebär att varje onödig transportsträcka 

är ett slöseri av energi.  

 

 5S 6.4

Oordningen och avsaknaden av struktur i verkstaden gör det svårt och tidskrävande att hitta det 

verktyg eller den reservdel som behövs. Ett annat problem som nämndes vid intervjuerna är att 

operatörerna ibland tvingas att åka och köpa nya verktyg då de inte kan hitta de gamla. (Recht, 2016) 

 Ergonomi 6.5

Här presenteras analyserna av de ergonomiska aspekterna som förklarades i empirin. 

 Ergonomi vid blandare 6.5.1

Den nuvarande metoden för att hälla i den torkade frukten i blandaren har stora påfrestningar på 

medarbetaren, då det krävs tio lyft av fruktförpackningar vid tillverkningen av en sats fruktmüsli. 

Dessutom tillverkas flera satser fruktmüsli åt gången, vilket ökar påfrestningarna ytterligare. 

 Ergonomi vid rengöring 6.5.2

De plattor som måste avlägsnas vid rengöring av transportbandet till blandaren är tunga och kräver 

två personer för att hanteras. Dessutom är lossandet och åtdragandet av de 155 bultar som håller 
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plattorna på plats påfrestande då det är högljutt och leder till stora vibrationer från den 

lufttrycksdrivna mutterdragaren. 

 Lagerutformning 6.6

Den nuvarande lagerutformningen leder till onödigt långa transporttider. Både tiden för de truckar 

som lämnar av färdigpackade pallar och de som hämtar pallar för transport till lastkajen skulle kunna 

förkortas med en alternativ lagerutformning. Detta beror på att de färdigpackade pallarna placeras på 

den fria golvytan som är i andra änden av lagret sett från packning och lastkajens perspektiv. På 

hyllorna närmast kvarnen förvaras bland annat maskiner som inte används och reservdelar, vilket tar 

upp onödigt mycket plats på en yta som har kortast avstånd av alla hyllor till produktionen. Se bild 4, 

nuvarande lagerutformning. 
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7  Slutsats och rekommendationer 

 

 

 Flödeskartläggning 7.1

En visuell flödeskartläggning togs fram för att skapa en helhetsbild över produktionsflödet för 

fruktmüsli, vilket saknades i kvarnen. 

Enligt de analyser som genomfördes kan man konstatera att en genomsnittlig sats fruktmüsli på 332 

kilogram ger 442 stycken 750-gramspåsar, vilket motsvarar 44 lådor. Detta är nästan en fullpackad 

pall som rymmer 45 lådor. Dessutom kan man konstatera att tillverkningsprocessen från det att 

ingredienserna börjar blandas tills det att en färdigpackad och emballerad pall kommer fram till 

slutet av löpande bandet tar 42 min och 57 sekunder. Detta förutsätter att alla ingredienser finns 

tillgängliga och att samtliga maskiner är färdiginställda och redo för produktion.  

 Slöserier och brister i produktionen 7.2

Slutsatsen och rekommendationer för de slöserier och brister som sker i produktionen är följande: 

 Rengöringen av transportrören som för ingredienserna från containern till blandaren tar tid 

och kräver tunga lyft. För att kunna förkorta den tiden det tar att rensa och förenkla 

rensningen rekommenderas det att montera någon slags gångjärn mellan röret och 

metallplattorna. Detta skulle innebära att endast en medarbetare behövas för rengöringen, 

samt att färre bultar behöver lossas. Dessutom försvinner det tunga momentet då 

metallplattorna måste lyftas ner. 

 Momentet då de torkade frukterna hälls i blandaren är inte ergonomiskt utformat. Dessutom 

kan bärandet av de tunga lådorna leda till ryggskador. Det som rekommenderas är att ha ett 

höj- och sänkbart bord på vilket fruktlådorna placeras, för att sedan höjas upp till arbetshöjd 

vid blandaren. Detta för att kunna undvika påfrestningar hos medarbetaren.  

 Orsaken till problemen som uppstår i packningsmaskinen då fruktmüsli packas beror på att 

den torkade frukten rullar ner längs sidorna i containern efter blandningen. Detta sker på 

grund av att det bildas en hög av müsli i botten av containern då müslin faller ner från 

Detta avsnitt knyter  ihop rapportens mål med analysen och resultatet. 
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rullbandet. Ett system bör införas som ser till att müslin blandas korrekt i containern. 

Exempelvis kan en snurrande propeller installeras på undersidan av rullbandet, som sedan 

sprider ut müslin i botten på containern utan att bilda en hög i mitten. Ett annat alternativ är 

att flytta processen då frukten hälls i till packningsmaskinen. Detta skulle eliminera alla risker 

för att müslin skiktar sig längs vägen till packningen, men skulle även kräva stora 

ombyggnader av packningsmaskinen. 

 Den nuvarande lagerutformningen innebär att transporttiderna tar längre tid än de kunde 

göra med en annan lagerutformning. Den tiden det tar att för att transportera de färdiga 

pallarna till lagret är 60 sekunder och den tiden för att hämta pallar och föra de till lastkajen 

och lastas på en bil och tillbaka för att hämta en ny pall är 50 sekunder vilket ger en totaltid 

på 110 sekunder, vilket motsvarar en minut och 50 sekunder. Tester har genomförts då en 

operatör (Karlsson, 2016) transporterar en pall från rullbandet till den platsen som 

examensarbetarna anser vara bäst. Testerna visar att om lagret skulle omstruktureras skulle 

den tiden förkortas till 59 sekunder vilket är nästan hälften av den totala tiden som idag läggs 

på den nuvarande körsträckan.  Detta skulle leda till att mer tid kan läggas på andra processer 

i kvarnen, samt ett minskat energianvändande av de truckar som används i lagret. Därför 

rekommenderar gruppen en annan lagerutformning, se bilaga 3. 

 Då det saknas struktur i lagret tar det tid för en operatör att hitta en specifik produkt eller 

reservdel. Därför skulle en omstrukturering av hyllorna innebära att mindre tid måste läggas 

på letande och mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter. Omstruktureringen av 

hyllorna nedan utgår ifrån den rekommenderade lagerutformningen, se bilaga 4. 

o Hylla 1a:  I de tre kolumnerna från vänster ska endast kartonger förvaras. På 

resterande platser ska maskiner placeras förutom på den sista kolumnen där säckar 

ska förvaras. 

o Hylla ovanför ingången: På denna hylla ska säckar förvaras. 

o Hylla 1b: I de två kolumnerna från vänster ska man förvara maskiner, medans i de 

kommande två kolumner ska förvara gamla varor. I sista kolumnen ska maskiner 

förvaras. 

o Hylla 2a: På denna hylla ska endast torkad frukt förvaras. 

o Hylla 2b: På denna hylla ska endast reservdelar till maskiner förvaras. 

o Hylla 3a och 3b: På denna hylla ska endast förpackningspåsar förvaras. 

o Hylla 4a: Detta hyllsegment ska användas för förvaring av material från 

marknadsavdelningen som används på mässor. 
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o Hylla 4b: Detta hyllsegment ska användas för att förvara material från 

inköpsavdelningen. Detta innebär att de pallar som finns längs väggen mellan 

lastkajen och ingången till kontoret (se bild 4, nuvarande lagerutformning) och idag 

används som förlängning av inköpsavdelningens material ska flyttas till denna hylla. 

o Hylla 4c: Detta hyllsegment ska användas för förvaring av arkivmaterial från 

ekonomiavdelningen. 

 Verkstaden behöver en omstrukturering för att få ordning på allt material och alla verktyg 

som finns verkstaden. Därför rekommenderas att ett 5S-system ska utföras i verkstaden, 

vilket skulle innebära att operatörerna snabbare skulle hitta det de letar efter. Se bilaga 5 för 

exempelbilder på hur en verkstad kan se ut efter att ha infört 5S. 

 Ishikawa-diagrammet som skapades med stöd av 7M visade på att flera möjliga orsaker kan 

ligga bakom bristerna i produktionsplanen. Då arbetet endast omfattade tio veckor så hanns 

en djupare analys av dessa orsaker inte med. Istället rekommenderas en djupare analys i 

framtida studier. 

 Maskiner som används i tillverkningen måste repareras då och då på grund av att någon 

maskindel går sönder. Operatörerna brukar reparera de maskindelar som gått sönder och 

sedan köra maskinen tills den inte längre kan repareras. Då detta leder till flera onödiga 

stopp i produktionen rekommenderas därför ett införande av ett fullständigt 

underhållsschema av maskinerna som ska följas till punkt och pricka. Detta skulle leda till 

färre stopp i produktionen samt möjliggöra för operatörerna att lägga mer  tid på någon 

värdeskapande aktivitet. 

 

Projektets mål har uppnåtts med hjälp av de metoder och verktyg som använts i rapporten. Då 

arbetet endast omfattar tio veckors arbetstid har vissa analyser inte kunnat genomföras på ett så 

utförligt sätt man hade önskat. Därför rekommenderas en fördjupning av vissa analyser i 

framtida studier.  
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8 Rekommendationer för framtida studier 

 

 Omställning av packningsmaskin:  

Omställningen av packningsmaskinen är tidskrävande och en förkortad omställningstid 

skulle ha stor effekt på den icke-värdeskapande tiden. För framtida studier rekommenderar 

gruppen därför att analysera hur omställningen går till, och vad som kan förbättras. 

Exempelvis kan verktyget SMED användas för att flytta de ut de inre ställtiderna i 

packningsmaskinen. Detta skulle innebära att omställningen kan förberedas medans 

maskinen körs, vilket leder till kortare produktionsstopp. 

 Undersök de möjliga orsakerna till bristerna i produktionsplanen:  

På grund av tidsbrist hanns ingen djupare analys av de möjliga orsakerna till bristerna i 

produktionsplanen med. I framtida studier rekommenderas därför en djupare analys av de 

nämnda orsakerna för att förhindra att avvikelser i produktionsplanen förekommer.  

  

Här presenteras de rekommendationer för framtida studier som gruppen anser vara lämpliga.  
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