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Sammanfattning 

Idag används i allt ökande utsträckning automatiska mjölkningssystem, så kallade voluntary 
milking systems, förkortat VM-system. Detta arbete handlar om hur dessa system är effektiva 
med avseende på Lean Production, och hur de förhåller sig till Hållbar utveckling.  

Lean Production, som ursprungligen implementerades av Toyota, handlar om att minimera 
slöseri och maximalt nyttja tillgängliga resurser. För att uppnå detta finns en uppsättning 
strategier, som förenklar produktionen och synliggör problem, som därmed kan elimineras. I 
dessa strategier ingår bland annat att ha kontinuerliga produktionsflöden och visuella system 
för övervakning. Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa nutida behov utan att 
äventyra framtida generationers behov. Detta sker med hänsyn till sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter. Syftet med detta arbete är att jämföra hur VM-system förhåller sig till 
dessa koncept.  

På en gård med VM-system sker mjölkning mer kontinuerligt än på en gård med 
konventionella system. Kor väljer själva när de ska mjölkas och motiveras till detta med hjälp 
av foder. För att ta reda på hur dessa system förhåller sig till Lean och Hållbar utveckling har 
ett system från företaget DeLaval undersökts och analyserats. DeLaval är en ledande 
utvecklare och producent av VM-system. 

En anläggning med VM-system består bland annat av mjölkningsmaskiner, sensorer och 
grindar som används för att leda kor till olika stationer i anläggningen. Anläggningen kan 
struktureras på olika sätt för att motivera och styra kor. Det har visats att VM-system ökar 
produktionsnivåerna eftersom mjölkning sker mer frekvent. Det finns automatiska system 
som identifierar dålig mjölkkvalitet eller låga produktionsnivåer från specifika kor, och 
underrättar personal om detta. Med VM-system är inte behovet av personal lika stort, och 
fokus kan läggas på andra arbetsuppgifter som djurens hälsa och att utveckla gården. Att 
investera i VM-system är åtråvärt med avseende på Lean och även ur Hållbar utveckling-
synpunkt. Det största hindret till att investera i VM-system är höga initialkostnader. 

Resultatet av detta arbete visar att en ideal anläggning tillämpar VM-system, då detta ger 
högre effektivitet, mindre personalbehov, bättre arbetsförhållanden och förbättrar kors hälsa. 
Den tillämpar även visuella system för övervakning och har bra problemhantering. 
Anläggningen ska vara utformad för att maximalt motivera korna att besöka dess 
mjölkningsmaskiner. DeLavals lösningar Milk First eller Feed First är att föredra. Med dessa 
lösningar har systemet möjlighet att utföra mjölkning i samband med utfodring, vilket sker 
flera gånger varje dag. 

  



  

Abstract 

Nowadays, automated milking systems are becoming increasingly common. So called 
voluntary milking systems - abbreviated VM-systems - allows cows to choose by themselves 
when to be milked. This paper aims to analyze whether these systems are efficient regarding 
Lean Production and Sustainable Development. 

Lean Production, originally implemented by Toyota, aims to minimize waste and maximize 
usage of available resources. To achieve this there are a number of strategies to simplify the 
production and visualize problems in the production line, which thereafter can be solved. 
These strategies include having a continuous flow of production, and visual monitoring 
systems.  Sustainable development is about meeting contemporary needs without 
compromising future generations’ needs. This is done with regard to social, economic and 
environmental aspects.  

On a farm with voluntary milking systems, milking is done more continuously than on a farm 
with conventional systems. To find out how these systems relate to Lean and Sustainable 
Development, a system from DeLaval has been analyzed. DeLaval is a leading developer and 
producer of voluntary milking systems. 

A facility with voluntary milking systems consists of milking machines, sensors and gates, 
among other things. The sensors and gates can be used to guide the cows to different parts of 
the facility. A facility can be structured in different ways to achieve different levels of 
motivation and control of cows. It has been shown that voluntary milking systems, because of 
the more frequent milking, increase production levels. The voluntary milking systems feature 
sensors which identify abnormities in the milk and low production levels from specific cows, 
and the system automatically notifies facility staff. It has been shown that labor cost decreases 
with voluntary milking systems, compared to conventional systems. Personnel can therefore 
focus on other tasks such as animal health and developing the farm. Investing in voluntary 
milking systems is desirable in terms of Lean Production and Sustainable Development. The 
biggest holdback to implementing voluntary milking systems is high initial costs. 

The results of this paper shows that an ideal facility should implement a voluntary milking 
system, rather than a conventional, because of its high efficiency, reduced labor costs, 
improved working conditions and improved cow health. It also implements visual monitoring 
systems and problem management. A facility should be designed to achieve maximum cow 
motivation. DeLavals facility layouts Milk First and Feed First are preferable. With these 
layouts, the system has the ability to perform milking in conjunction with feeding, which 
occurs several times a day. 

  



  

Förord 

Denna rapport är resultatet av två studenters kandidatexamensarbete inom industriell 
produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet utfördes under våren 
2016. Årets tema för kandidatexamensarbete var resurseffektiv produktion i tillverkande 
företag. 

Vi vill tacka vår handledare Mats Bejhem som har varit till god hjälp under arbetsprocessen. 
Vi vill även tacka DeLaval och framförallt Jonas Klint, assortment manager, som bidragit 
med empiri och delat med sig av sin erfarenhet inom området. 
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1 Inledning 

Under tusentals år har människan druckit mjölk från kor. Mjölkning har mestadels skett för 
hand. Under 1900-talets tekniska utveckling utvecklades mjölkningsmaskinen som 
mekaniserade mjölkningsprocessen och avlastade tidigare fysiskt krävande arbete. På senare 
år har helt automatiska mjölkningssystem introducerats på marknaden. Med dessa så kallade 
voluntary milking-system, förkortat VM-system, väljer korna själva när de ska mjölkas. Korna 
motiveras med hjälp av mat. Denna process sker sedan helt automatiskt utan att mänsklig 
arbetskraft behöver närvara. Syftet med dessa system är att effektivisera och underlätta 
mjölkproduktionen för att lättare kunna möta efterfrågan. 

Ett tankesätt för effektivisering inom produktion är Lean Production, ofta refererat till som 
bara Lean. Lean kommer ursprungligen från Toyota i Japan och introducerades efter andra 
världskriget som en vidareutveckling på Henry Fords produktionslina för massproduktion. I 
stora drag innebär Lean att man nyttjar varje resurs maximalt och därför minimerar slöseri. 
Inom Lean finns olika strategier och verktyg för att uppnå ideal effektivitet. Bland annat 
jobbar man baserat på efterfrågan, och problem som uppstår löses när de uppstår och 
förebyggs från att hända igen. 

En annan filosofi är Hållbar utveckling. Här läggs fokus på att produktionen ska vara hållbar 
med avseende på ekologi, ekonomi och sociala synpunkter. Produktion och övrig verksamhet 
ska inte ske på bekostnad av miljö eller människors och djurs välmående.  

Innan mjölkmaskinen uppfanns skedde mjölkning för hand. Att mjölka en hel hjord kor för 
hand tar dock lång tid och är ineffektivt. Under 1900-talet skedde en modernisering inom 
mjölkindustrin och i dagens mjölkgårdar används mjölkmaskiner som i olika grad 
automatiserar denna process. 

Under den senare halvan av 1900-talet började man i stor utsträckning använda system som 
tillämpade en viss nivå av automatisering. Med dessa system kan flera kor mjölkas samtidigt, 
utan att människor behöver utföra fysiskt krävande arbete. Mjölkorgan fästs manuellt, därefter 
sker mjölkning automatiskt. Under 1970-talet kompletterades maskinerna med automatisk 
borttagning av mjölkorgan vid färdig mjölkning vilket är bra för kornas hälsa. Dessa system 
är i dagsläget vanligast i världen och kan därför kallas konventionella mjölkningssystem. 

Maskinernas övriga upplägg varierar. Mjölken förflyttas till en central tank på gården, denna 
tank töms varje dag. Det finns olika lösningar för hur transporten av mjölk från korna till 
tanken går till. De fyra kanalerna från varje ko ansluter ofta till ett centralt transportrör, eller 
till ett flertal behållare som manuellt transporteras till tanken. 

Efter 1960- och 1970-talets tekniska utveckling återstod endast automatisk fästning av 
mjölkorgan för att fullständigt automatisera mjölkningsprocessen. VM-system automatiserar 
även denna process med hjälp av en robotarm och sensorer. Dessa utvecklades under sent 
1900-tal. Bakom utvecklingen låg ett behov av att sänka kostnaden för arbetskraft [1]. De 
första VM-systemen på kommersiella gårdar implementerades i Nederländerna 1992 till följd 
av ett ökat behov av effektivitet. Acceptansen för VM-system ökade sedan slutet av 1990-talet 
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och år 2009 hade ca 8000 gårdar minst ett VM-system. De flesta av dessa gårdar har en till tre 
mjölkningsbås. Nederländerna har flest gårdar med VM-system till antalet, men 
skandinaviska länder har flest i förhållande till totalt antal gårdar [2]. I dagsläget är 90 % av 
all nyförsäljning av mjölksystem i Sverige VM-system.  

1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att utreda hur väl konceptet Lean och hållbar utveckling är 
implementerat i processerna för mjölkproduktion. Specifikt kommer VM-system undersökas. 
Målet är att få en bild av hur effektiv mjölkproduktion med VM-system är och hur systemet 
och anläggningen bör utformas med avseende på Lean. 

1.2 Frågeställning 
Huvudfrågeställning till detta arbete är:  

Hur är ett mjölkproduktionssystem effektivt ur ett Lean-perspektiv? 

Följande underfrågeställningar formuleras för att besvara huvudfrågeställningen 

• Hur fungerar produktionen i en genomsnittlig anläggning och hur skiljer det sig från 
en ideal anläggning med avseende på Lean och Hållbar utveckling? 

• Är en implementering av automatiserade system åtråvärd? 
• Vilka Lean-koncept är relevanta för mjölkproduktion? 
• Hur ska system utformas med fokus på social och ekonomisk hållbarhet? 

1.3 Metod 
För att konstruera en teoretiskt grund sammanställdes litteratur i form av böcker och 
vetenskapliga artiklar. Denna litteratur studerades för att få god kunskap om de olika delarna 
inom Lean och Hållbar utveckling. Delar som tydligt inte hade någon relevans till ämnet VM-
system förkastades direkt. Denna studie bildade underlaget inför den empiriska delen om VM-
system. 

Den empiriska delen bestod av en fältstudie och en intervju på företaget DeLaval i Tumba, 
Stockholm. Där visades en fullskalig VM-anläggning i användning. Detta genomfördes för att 
få förståelse och erfarenhet om hur VM-system fungerar. På DeLaval intervjuades Jonas 
Klint, assortment manager, som jobbar med VM-system. Detta gav möjlighet att ställa frågor 
som relaterar till Hållbar utveckling och Lean. Kunskapen om VM-system kompletterades 
även med teoretiskt underlag från vetenskapliga artiklar. 

Därefter sammanställdes det teoretiska och empiriska underlaget. Baserat på Lean och Hållbar 
utveckling gjordes analys om hur en ideal anläggning skulle utformas och hur detta relaterar 
till VM-system och mer specifikt, DeLavals anläggning. Detta gav möjlighet att analysera och 
finna svar på frågeställningarna. 
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1.4 Avgränsningar 
För att på ett bra sätt kunna besvara frågeställningen gjordes avgränsningar under arbetets 
gång. 

Mjölkproduktion är ett brett koncept med många delmoment i produktionsprocessen. I detta 
arbete behandlas endast den del av mjölkproduktion som sker på mjölkgårdarna. Vidare 
behandlas endast anläggningar där korna inte vistas utomhus. Även här har ytterligare 
avgränsningar gjorts, störst fokus har lagts på mjölkning, och viss fokus har lagts på testning 
och utfodring. 

Inom detta läggs fokus på effektivitet samt sociala och ekonomiska aspekter. 
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2 Koncept  

I detta kapitel behandlas den teori som är relevant för arbetet. Kapitlet första delar 
behandlar begreppen Lean och några av dess strategier. Lean kompletteras även med 
beskrivningar av hur det har implementerats i Toyotas produktion. Därefter behandlar 
konceptet Hållbar utveckling. 

2.1 Lean  
För att kunna förklara Lean inom produktion så behöver värde för en produkt definieras. 
Värde hos en produkt är det en kund är villig att betala för den [3]. Vanligtvis vill kunder 
endast betala för en fungerande slutprodukt. För att komma till slutprodukten så går produkten 
många gånger genom procedurer som kunden inte anser ha något värde, exempelvis 
förflyttningar inom produktionsfabriken eller lagerhållning. Dessa procedurer kan anses vara 
onödiga och skall elimineras för att skapa en så kostnadseffektiv produkt som möjligt. 
Tankesättet/filosofin som används i industrin för eliminering av slöseri och skapandet av 
maximalt värde kallas för Lean Production [3].  

Inom Lean finns det 8 typer av slöseri definierade, de kallas ”7+1 slöserier” [3]. Dessa är: 

• Transport 
• Lager 
• Förflyttning 
• Väntetid 
• Överproduktion 
• Överarbete 
• Defekter  
• Dåligt nyttjande av resurser 

Exempel på transporter som skall elimineras enligt Lean är transporter mellan olika 
anläggningar i produktionen. Lager är i allmänhet dåligt med avseende på kostnad och värde, 
eftersom det upptar plats och resurser. Även förflyttningar inom fabriken anses vara en form 
av slöseri, detta kan bero på dålig planlösning i arbetsplatsen. När fabrikens produktion är 
igång och vissa maskiner står stilla och väntar på att en tidigare procedur ska bli klar tillförs 
inte heller något värde. Överproduktion är ett slags slöseri som skall elimineras då det leder 
till ytterligare slöseri såsom lager och transport. Överarbete är något som också skall 
elimineras då det inte tillför något extra värde. Defekter skall elimineras för att det leder till 
att produkten antingen får göras om eller förkastas. Dåligt nyttjande av resurser kan vara t.ex. 
arbetskraft som inte använder sina bästa färdigheter för att utföra ett arbete [3]. 
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Figur 1 - De 7+1 olika slöserier inom Lean. 

2.2 Strategier för Lean 
  
5S  
Inom Lean finns det även olika verktyg som kan användas för att effektivera produktionen, ett 
sådant verktyg är 5S. Att implementera 5S i sin produktion innebär att sortera, systematisera, 
städa, standardisera och säkra sin produktion. Detta görs för att uppnå en renare, säkrare, och 
effektivare arbetsplats [3]. 

Enstycksflöde   
Enstycksflöde, eller one piece flow på engelska, är när en produkt i taget bearbetas på de olika 
processtationerna. Detta är viktigt då möjligheten att hitta problem med produktionen blir 
större eftersom fokus läggs på en produkt i taget [3]. 

Just in time-JIT  
JIT innebär att produkter produceras för att matcha efterfrågan. Idén är att producera i rätt 
mängd, vid rätt tillfälle och att leverera vid rätt tid [3].  

Visuella system 
Ett visuellt system i produktionen är fördelaktigt för att snabbt kunna få assistans om problem 
uppstår i en process. Det visuella systemet visar även huruvida produktionen ligger i fas med 
den tänkta produktionstiden/takttiden [4].   

 
Jidoka 
Vid problem med produktionen skall produktionen stoppas och problemet lösas tillsammans 
innan produktionen startas igen. På så sätt undviks att samma problem inträffar igen. [3] 

 
  



  

6 
 

2.3 Toyotas Produktionssystem 
Det var Toyota som i Japan efter andra världskriget skapade grunden till Lean Production. 
Med begränsade resurser kunde de inte producera sina fordon på samma sätt som de stora 
tillverkarna i den amerikanska industrin gjorde på den tiden. Toyota utvecklade då Toyota 
Production System, förkortat TPS, vilket var en vidareutveckling av produktionslinan som 
Ford hade. Toyotas filosofi för att få en effektiv produktion med begränsade resurser kan 
beskrivas med 14 grundprinciper indelade i fyra grupper som Jeffery K. Liker beskriver i 
boken The Toyota Way [4]. Dessa grupper sammanfattas i Figur 2. 

Den första gruppen är grunden till Toyotas filosofi och handlar om att tänka långsiktigt, vilket 
innebär att inte bara tänka på nuet och på pengar, utan mer på hur det ska gynna företaget, 
personalen, kunderna och samhället i framtiden, även om det kommer att kosta till en början 
[4]. 

Den andra gruppen handlar om företaget och dess processer. När ett flöde skapas blir det 
lättare att upptäcka problem med produktionen. Ett enstycksflöde är optimalt, då arbete med 
en produkt i taget synliggör exakt varje processteg i produktionen. Implementering av pull-
system är viktigt. Pull-system innebär att produktionen alltid arbetar baserat på efterfrågan. På 
så sätt minskas lager och eventuell överproduktion. En utjämning av arbetsbörda i 
produktionen minskar slarvfel som uppstår vid utmattning och på så sätt byggs det in mer 
kvalitet i produkterna som produceras. Produktionsprocesser som är standardiserade är lättare 
att arbete efter, då de är repetitiva och förutsägbara. Standardiserade processer öppnar även 
möjligheter för de anställda som jobbar på de olika processerna att hitta förbättringar. Att ha 
visuella kontrollsystem i produktionen förbättrar och påskyndar kommunikationen. Det kan 
vara med hjälp av olika lampor som visar de problem som uppstår i processen. Exempel på 
användning av visuella kontrollsystem är då en process har stött på problem och behöver hjälp 
eller att material för en process börjar ta slut. Med hjälp av visuella kontrollsystem uppfattar 
serviceavdelningen problemen direkt och kan bistå med hjälp. Ny oprövad teknik är inte alltid 
felfri oavsett hur bra den låter, därför är det viktigt att använda pålitlig och beprövad teknik i 
sina processer för att minimera antalet fel. Däremot ska ny teknik testas då denna kan 
förbättra produktionen. Om produktionen stöter på problem som inte går att lösa direkt i 
processen är det nödvändigt att stoppa produktionen och försöka lösa det, detta kallas Jidoka. 
Om problemet inte löses kommer problemet att åter uppkomma. [4] 

Den tredje gruppen handlar om anställda i företaget och företagspartners. Det är viktigt att 
anställa eller träna upp kunniga arbetare och ledare, men det är minst lika viktigt att få dem att 
förstå och brinna för företagets filosofi. På så sätt får företaget sina arbetare och ledare att 
utvecklas och arbeta efter företagets filosofi. Det är också viktigt för ett företag att samarbeta 
och hjälpa sina partners och leverantörer att bli bättre. Detta gynnar ofta det egna företaget. 
[4].  
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Den fjärde gruppen handlar om problemlösning. För en ledare i ett företag är det viktigt att 
besöka sitt företags olika processtationer för att säkerställa att arbetet går rätt till. Inte för att 
inspektera och kritisera, utan för att ge feedback och lösa problem ifall det finns sådana. Det 
är även viktigt att inte ta för snabba beslut och istället noga tänka igenom de möjligheter som 
finns och därefter välja den som passar bäst.  När beslutet är taget är det viktigt att snabbt 
agera och verkställa beslutet på ett kontrollerat sätt. När en stabil och standardiserad process 
har implementerats så gäller det att ständigt försöka förbättra den och minimera slöseri. 
Dessutom gäller det att bevara kunskapen inom företaget och därför är det viktigt arbetarna 
stannar kvar och belönas med olika bonusar. [4] 

 

 

 

 

 

Figur 2 - De principer Toyota arbetar efter enligt Liker [4].  De lägre nivåerna i triangeln representerar det 
grundläggande och de första stegen vid implementering av TPS. 
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2.4 Hållbar utveckling  
En exakt och allmän definition av hållbar utveckling finns inte, men konceptet kan 
sammanfattas som en utveckling som uppfyller nutida behov utan att riskera framtida 
generationers möjlighet att uppfylla sina behov [5]. 

En sådan utveckling måste kombinera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter inom 
hållbarhet med syftet att säkerställa en bättre livskvalitet för jordens invånare, både för nutida 
och framtida generationer. Sociala och ekonomiska framsteg ska ske på ett sätt som inte 
missgynnar människor och djur, och som inte heller äventyrar jordens naturliga balans. 
Ekonomisk tillväxt, miljö, social rättvisa, demokrati och rättsstatsprinciper är aspekter som 
ska tas hänsyn till för att i längden uppnå utveckling för hela planeten [6]. 

 

 
 

Figur 3 - Illustration av konceptet Hållbar utveckling. De tre cirklarna representerar de tre aspekterna där 
Hållbar utveckling är skärningen av de tre aspekterna. 
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3 Voluntary Milking System 

Detta kapitel behandlar hur en mjölkanläggning med VM-system fungerar och vad en sådan 
anläggning har för påverkan på produktionsnivåer, människor och djur. Större delen av 
informationen är resultatet av den empiriska undersökningen hos DeLaval, kompletterad med 
teoretisk information.  

3.1 Anläggning  
Hos DeLaval är det tydligt att ett VM-system är mer än bara en mjölkningsmaskin - gårdens 
struktur måste anpassas i sin helhet för att VM-systemet ska fungera. En metod behövs för att 
få korna att regelbundet besöka mjölkningsmaskinen och gårdens andra installationer. För att 
uppnå detta måste systemet kunna identifiera och följa kornas beteende, samt kunna leda 
korna till olika installationer. 

För identifiering bär samtliga kor en ID-tagg runt halsen som systemet känner av med hjälp av 
sensorer. Information om kornas beteende sparas i en databas och på så sätt kan systemet 
spåra korna. För att kunna leda korna är systemet utrustat med grindar. Korna leds då till olika 
installationer baserat på deras beteende. Exempelvis kan en ko som inte mjölkats på länge, 
och därmed befinner sig i mjölkningstillstånd, ledas till mjölkningsmaskinen. Systemet avgör 
om en ko befinner sig i mjölkningstillstånd baserat på historiken om tidigare 
mjölkningstillfällen. Baserat på historiken kan systemet även beräkna en förväntad mängd 
mjölk vid varje mjölkningstillfälle. 

Det finns olika lösningar för hur gården kan struktureras och de olika modellerna har olika 
för- och nackdelar. Gemensamt för de olika modellerna är att foder med hög kvalitet används 
för att på olika sätt motivera korna. Det finns också en separat karantänzon dit korna leds in 
om VM-systemet upptäcker abnormiteter i mjölken från den mjölkande kon. I karantänzonen 
kan kon äta och vila tills vidare undersökning av personal sker.  

Följande tre lösningar tillämpas av DeLaval: 

• Free Cow Traffic – denna lösning bygger på ett enklare system av grindar och kor kan 
därmed välja helt själva när de skall mjölkas. Om korna inte har mjölkningstillstånd 
och går in i VM-maskinen leds de tillbaka till viloområdet. Eftersom detta system inte 
är lika sofistikerat som följande två innebär det en lägre investeringskostnad. Detta 
upplägg medför ofta ett ökat behov av mänsklig inblandning. Se Figur 5. 

• Feed First – detta system erbjuder mer kontroll över korna. Varje gång en ko har ätit 
kan systemet leda in kon i mjölkningsmaskinen. Eftersom kor äter frekvent uppnås lätt 
regelbundna mjölkningsintervall. Se Figur 4 och Figur 6. 

• Milk First – precis som Feed First erbjuder detta system mycket kontroll. Korna kan 
närsomhelst äta men de måste passera en avskiljningsgrind som leder kor med 
mjölkningstillstånd till mjölkningsmaskinen innan de får tillgång till maten. Se Figur 
7. 
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I anläggningen finns även andra foderautomater med robotar som regelbundet portionerar ut 
mat till korna. Fodret lagras och fylls på i en silo utanför byggnaden, och transporteras 
automatiskt från silon till VM-maskinerna och till foderautomaterna via rör med spiraler i. 
Mängden mat i de olika stationerna går att reglera.  

Korna är indelade i grupper som är helt separerade från varandra med egna VM-system. 
Syftet med gruppindelningen är att hålla administrationen av korna effektiv – i större grupper 
kan det vara svårt att identifiera en specifik ko. Idealet är en grupp av ca 50 kor. 

 

 

 

Figur 4 – Planlösning för en Feed First anläggning. Kor kan när som gå från viloområdet till foderområdet. 
Systemet har sedan möjlighet att leda in kor med mjölkningstillstånd till VM-mjölkningsmaskinen innan de 
återgår till viloområdet.  

A – Uppehålls-/Viloområde.  

B – Foderområde.  

C – Kö till VM-mjölkningsmaskin.  

D – VM-mjölkningsmaskin.  

E – Karantänzon.  
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Figur 5 - Funktionsflöde för Free Cow Traffic – korna kan fritt välja när de ska mjölkas. 

 
 

 
 

Figur 6 - Funktionsflöde för Feed First – systemet har möjlighet att mjölka korna varje gång de ätit. 

 
 

 
 

Figur 7 - Funktionsflöde för Milk First – systemet har möjlighet att mjölka korna varje gång de ska äta.  

Uppehålls/vilo  
område VMS 

Mjölknin
gs-

tillstånd? 

Mjölkning 
utförs & Mat 

Godkänd 
mjölkkvalitet? 

Karantänzon 

Ja Nej 

Nej 

Ja 

Foder 

Uppehålls/vilo  
område 

VMS - 
Mjölkning 

utförs 

Mjölknin
gs-

tillstånd? 

Godkänd 
mjölkkvalitet? Karantänzon 

Ja 

Nej 

Foder 

Nej 

Ja 

Uppehålls/vilo  
område 

VMS - 
Mjölkning 

utförs 

Mjölknin
gs-

tillstånd? 

Godkänd 
mjölkkvalitet? Karantänzon 

Ja 

Foder 

Nej 

Ja 

Nej 



  

12 
 

3.2 Mjölkning 
De olika grupperna betjänas av en eller flera egna mjölkningsmaskiner. Man har en till två 
mjölkningsenheter för 50 kor. Större grupper förekommer dock, dessa betjänas då av fler 
maskiner. VM-mjölkningsmaskinen består av ett bås med ett kärl som kan fyllas på med foder 
när en ko mjölkas. 

 

Figur 8 – En ko som mjölkas i DeLavals VMS-mjölkningsmaskin i ett Feed first – system.    

En ko som mjölkas i VM-system mjölkas i genomsnitt 2,8 gånger per dag, vid tidpunkter som 
väljs av kon. Detta skiljer sig från konventionella mjölkningssystem där det är standardiserat 
att mjölka korna två gånger per dag, vid specifika tidpunkter. På detta sätt ger VM-system 
korna mer flexibilitet, frihet och kontroll över sina liv. Den ökade mjölkningsfrekvensen ökar 
den totala mjölkproduktionen. Enligt en studie gjord år 2003 av Van der Vorst och Ouweltjes 
visas att mjölkproduktionen i genomsnitt ökar med 5 % med VM-system inom ett uppmätt 
intervall med värden som varierar mellan en minskning på 16 % till en ökning på 35 %, 
jämfört med konventionella system [7]. En kos besök i VM-systemet tar ca sju minuter vilket 
är ungefär lika lång tid som vid konventionell mjölkning. Innan varje besök till 
mjölkningsenheten tvättas kon och efter varje besök rengör systemet sig självt innan nästa ko 
släpps in. Att korna mjölkas individuellt på detta sätt är bra för deras hälsa då de slipper 
övermjölkas. 

Det är vanligt att en gård har två separata grupper kor. Den ena gruppen betjänas då av VM-
system och den andra betjänas av ett konventionellt system. Då VM-systemet vanligtvis har 
en högre produktionsnivå är det önskvärt att de högproducerande korna mjölkas där för att 
maximera produktionsnivån. På samma sätt är det önskvärt att inga sjuka kor mjölkas i VM-
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systemet då det annars måste städas och saneras extra noga innan nästa ko skall mjölkas, 
vilket innebär ett stopp i produktionen.  

Det finns ingen överproduktion inom mjölkproduktion, på så sätt att ingen mjölk behöver 
slängas och all mjölk blir uppköpt av mejeribolag. Vid eventuellt höga produktionsnivåer 
kommer mejeribolaget torka överskottet till mjölkpulver som kan lagras och säljas till 
omvärlden.  

Om systemet detekterar att mjölken har abnormiteter, som exempelvis annan färg eller hög 
salthalt, placeras denna mjölk i en separat tank eftersom detta kan bero på att kon som 
mjölkas är sjuk, därpå meddelas personalen och mjölken skickas vidare för analys.    

3.3 Arbetskraften 
På grund av att arbetsuppgifter som tidigare sköttes av människor tas över av VM-systemet 
behövs inte lika mycket arbetskraft för att sköta systemet. Personalen behöver inte vara lika 
mycket närvarande vid mjölkning i ett VM-system som vid konventionell mjölkning. På så 
sätt belastas de inte lika mycket, blir mer flexibla och ges mer utrymme till att utföra andra 
sysslor. Personalen kan då istället fokusera mer på kornas hälsa och välmående, och på att 
utveckla gården inför framtiden. 

De rutinmässiga arbetsuppgifterna för ett konventionellt system ersätts av mer förvaltande 
sådana, i form av övervakning och ingripanden vid behov. Systemet sköter de flesta uppgifter 
automatiskt, men kräver ibland mänsklig inblandning. Ett exempel på en sådan situation är då 
en ko inte har mjölkats på länge – då krävs att personal manuellt leder in kon till 
mjölkningsmaskinen. Systemet kan skicka fjärrnotifikationer vid behov, och personal måste 
finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet för att motta dessa och kunna intervenera. 

Enligt Rotz uppmättes 1997 genomsnittliga årliga besparingar på ca 200 amerikanska 
dollar/ko vid implementering av VM-system [8]. För ett konventionellt mjölkningssystem 
används 25 % - 35 % av arbetskraften till att utföra de dagliga mjölkningssysslorna  [7]. 
Studier visar på att VM-system minskar personalkostnader med 10 % - 30 % enligt ett 
dokument av Karin Bergman och Ewa Rabinowicz [1]. De uppger även att anledningen till att 
besparingarna inte är större, och inte motsvarar den arbetskraft som traditionellt används till 
mjölkning, är att förvaltande arbetsuppgifter tillkommer på grund av VM-system. [1]. 

3.4 Etablering och installation 
Att installera en fullskaligt automatiserad anläggning på en gård kostar ungefär tre gånger mer 
än att installera ett konventionellt system, enligt Rotz [8]. Hos DeLaval är 
installationskostnaden för en VM-mjölkningsmaskin ungefär 1 miljon svenska kronor. Utöver 
det tillkommer övriga kostnader för anläggningen som exempelvis grindar och sensorer vilket 
ytterligare ökar kostnaden avsevärt. När VM-maskinernas livslängd är uppnådd och 
maskinerna är förbrukade behöver dessa bytas ut, kringutrustningen kan dock behållas. 
DeLavals VM-maskiner har en uppskattad livslängd på 15 år. Enligt DeLaval tjänas dock 
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installationskostnaden in över några års tid, på grund av högre produktionsnivåer och mindre 
löpande utgifter. 

DeLavals mjölkningsmaskiner tillverkas i huvudsak i Sverige och fraktas till omvärlden vid 
beställning. Mindre komponenter tillverkas eller köps in lokalt där VM-systemet ska 
installeras. DeLavals personal utför installation och konfiguration av systemen. Att få korna 
att bli vana vid VM-systemet tar därefter ungefär tre dagar. 

Implementeringen av VM-system har i störst utsträckning skett i områden med en hög täthet 
av gårdar, enligt de Koning [2].  Detta tros bero på att VM-system har ett behov av teknisk 
support och underhåll, vilket underlättas i dessa områden [2]. Trots detta anser DeLaval att 
VM-system är önskvärt i de områden där det råder brist på arbetskraft till ett konventionellt 
system. Enligt DeLaval är VM-system som mest utbrett i Europa och även i Nordamerika, 
detta beror på högre ekonomiskt välstånd. 

3.5 Bönders erfarenhet 
År 2014 gjordes en undersökning i södra Norge [9]. Syftet med undersökning var att ta reda 
på vilka motiv bönder har till att investera i VM-system och att ta reda på varför 
implementeringsgraden skiljer sig mellan olika geografiska områden. För att ta reda på detta 
intervjuades 19 bönder som alla hade implementerat VM-teknologi på sina gårdar. Resultat av 
undersökningen visade att de ekonomiska fördelarna inte var den primära anledningen. Istället 
uppgav bönderna att de främst valde att investera i automatiserade system för att bli mer 
flexibla. De ville också minska arbetsbördan samt utveckla anläggningen inför framtiden. Att 
konstant vara tillgänglig uppgavs vara den största nackdelen. Av undersökningen drogs även 
slutsatsen att områden med hög nivå av socialt kapital, humankapital samt kunskap om 
jordbruk hade en högre implementeringsgrad av VM-system. Brist på tillräckligt kompetent 
personal uppgavs som ett potentiellt hinder till att implementera VM-system och som 
anledning till låg implementeringsgrad i vissa områden [9].  
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4 Diskussion och slutsats 

För att kunna svara på frågeställningen om huruvida etablerade anläggningar förhåller sig till 
ideala anläggningar behöver en ideal anläggning definieras. I denna studie anses en sådan 
anläggning vara en sådan som tillämpar Lean och Hållbar utveckling på ett sätt som uppfyller 
riktlinjerna i dessa koncept. 

En optimalt effektiv anläggning ska minimera alla former av slöseri enligt Lean. Beprövad 
teknik ska användas för att minimera oväntade fel. Konventionella och automatiska 
mjölkningssystem är beprövade och kan därför användas. Ett kontinuerligt flöde ska prägla 
produktionen och en mjölkgård bör utföra mjölkning så fort som möjligt på kor som befinner 
sig i mjölkningstillstånd, eftersom att fördröja mjölkning minskar den totala produktionen. Ett 
VM-system minimerar väntetider eftersom de uppnår mer frekvent mjölkning än 
konventionell mjölkning. VM-system är därför åtråvärt och en ideal anläggning bör 
implementera dessa. Det är även bevisat att VM-system ger ökade produktionsnivåer. Att 
implementera VM-system med en effektiv och väl uttänkt anläggningsstruktur anses vara 
förenligt med 5S. En ideal anläggning behöver inte tillämpa pull-system eftersom det inte 
finns någon risk att överproducera. All mjölk köps av mejeribolag och det kan därför anses 
vara omöjligt att överstiga efterfrågan. Samtliga typer av mjölkningssystem uppnår därför 
redan Lean-kriteriet om att inte överproducera och på så sätt undviks även lagerhållning av 
mjölken. 

För att maximera effektiviteten måste anläggningen utformas och struktureras optimalt. Detta 
innefattar att man måste välja någon modell för hur anläggningen ska fungera. Med DeLavals 
lösningar Feed First och Milk First uppnår man lätt frekvent mjölkning och dessa lösningar 
har ett litet behov av mänsklig interaktion. Om anläggningen har fler grupper kor, bör den 
vara utformad så att samtliga gruppers mjölkningsmaskiner är i närhet till lagringstanken för 
att minimera förflyttningar. Kärl för påfyllning av mat och mjölktanken bör vara väl 
positionerade både med avseende på anläggningen och även för att vara lättåtkomliga för 
påfyllning och tömning. 

Produktionsflödet ska vara utformat enligt Toyotas modell för enstycksflöde, detta innebär att 
mjölken från varje mjölkningstillfälle är separerad så att analys för individuella kor och 
tillfällen kan göras. DeLavals VM-system analyserar mjölkkvaliteten från varje tillfälle innan 
det placeras i tanken och anses därför vara ett enstycksflöde. En ideal anläggning har även 
visuella system för att övervaka korna och kontrollera deras hälsa, beteende, och 
mjölkproduktionsnivåer, samt system som notifierar servicepersonal vid behov. Ett VM-
system tillämpar detta till viss del eftersom systemet ger utslag vid fördröjd mjölkning eller 
vid dålig mjölkkvalitet. Men att komplementera VM-systemets automatiska sensorer med 
annan övervakning, som exempelvis kameror, rekommenderas. Att man med VM-system 
placerar mjölk med abnormiteter i separata kärl och direkt förflyttar dessa kor till ett 
karantänområde, kan anses vara en form av Jidoka eftersom man därmed stoppar 
produktionen från dessa specifika kor.  
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Inom Lean bör målet vara ständiga förbättringar samt minimering av kostnader för onödigt 
arbete. Att låta personal utföra arbetsuppgifter som annars kan utföras av en automatisk 
maskin kan anses vara ett dåligt sätt att nyttja arbetskraften. Att låta VM-system ta över de 
dagliga mjölkningssysslorna har visat sig sänka behovet av arbetskraft och låta personalen 
fokusera på annat. VM-system är således åtråvärt i detta avseende. Utöver detta innebär VM-
system förbättringar i personalens arbetsmiljö och välmående eftersom de får en mer 
förvaltande och mindre fysiskt krävande roll, och upplever arbetet mer flexibelt. 

Flera aspekter av Lean går inte att applicera på mjölkgårdar. Den mer flexibla mjölkningen 
öppnar för mer oregelbundenheter och är därför en mindre standardiserad process än den för 
konventionella system. Från ett Lean-perspektiv skulle det kunna anses gynnsamt att 
effektivisera kornas liv, och exempelvis anse att många av kornas rörelser är onödiga 
förflyttningar som inte tillför värde, och därmed slöseri på energi och resurser. Detta är dock 
en felaktig inställning – kor är levande varelser och har behov av att kunna röra sig fritt för att 
må bra. Deras hälsa bör prioriteras av sociala och humana skäl. Produktionsnivåerna är 
sannolikt även länkade till detta. 

Att investera i VM-system innebär stora initiala kostnader, men det innebär också ökad 
produktion och minskade personalkostnader vilket innebär ökade inkomster. VM-system kan 
endast anses vara ekonomiskt hållbart, och vara en åtråvärd investering, om investeringen 
betalar av sig själv, vilket enligt DeLaval vanligtvis är fallet. Att konstant behöva vara 
tillgänglig anses vara en nackdel med VM-system, och är något man bör ta hänsyn till när 
man drar slutsatser huruvida man bör investera i dessa. I en situation då det råder brist på 
personal kan VM-system vara en lösning eftersom dessa innebär mindre behov av personal.  

Det är allmänt känt att mjölkproduktion påverkar miljön i form av utsläpp av växthusgaser. 
Huruvida VM-system påverkar detta har inte behandlats i denna rapport. Det är möjligt att 
utsläppen av växthusgaser ökar i takt med att produktionsnivåerna ökar. För att kunna dra 
bättre slutsatser om miljöaspekterna i hållbar utveckling bör detta undersökas närmare. 

Baserat på ovan kan slutsatsen dras att VM-system från ett Lean-perspektiv anses vara 
åtråvärda, förutsatt att dess intäkter överstiger installationskostnader, vilket är sannolikt. VM-
system bygger på beprövad teknik som uppnår högre produktionsnivåer på ett 5S-liknande 
sätt genom ett mer kontinuerligt produktionsflöde utan risk för överproduktion. Personalen 
behöver inte längre fokusera på repetitiva arbetsuppgifter och kan istället använda sin fulla 
potential till mer konstruktiva arbetsuppgifter. VM-system implementerar en viss form av 
enstycksflöde, med visuella system för övervakning via sensorer, och en viss form av Jidoka 
då problem inträffar. VM-system är även att föredra från ett hållbarhetsperspektiv. Det leder 
till bättre arbetsvillkor för personal, och mer flexibilitet för korna, vilket antagligen är bra för 
deras hälsa. Vidare studier bör göras för att analysera miljöpåverkan av VM-system. Ett idealt 
mjölkningssystem tycks vara ett VM-system, som är utformat enligt antingen Feed First- eller 
Milk First-lösningarna. Den ideala anläggningen bör även vara effektivt strukturerad med väl 
positionerade lastintag och lastuttag samt mjölktank för att eliminera onödiga förflyttningar. 
För att uppnå bättre visuella system bör man installera övervakningskameror i anläggningen. 
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4.1 Metoddiskussion 
Att besöka fler anläggningar än bara en skulle varit fördelaktigt då detta hade gett en bredare 
bild av hur VM-system fungerar i praktiken. Det är möjligt att DeLavals testanläggning inte är 
optimalt representativ för övriga gårdar, eftersom de själva är tillverkare av systemen och 
därför möjligtvis bättre på att driva dem. Det hade även varit bättre att göra teoretiska och 
empiriska studier på gårdar med konventionella system för att bättre kunna jämföra med 
dessa. 

Även om detta arbete har tagit del av studien som gjordes i Norge 2014, borde en egen studie 
om bönders erfarenhet av VM-system genomförts. Detta hade kunnat göras i samband med 
besök på fler gårdar. 

Vidare analyser borde ha gjorts av miljöpåverkan av mjölkning och VM-system för att bättre 
kunna dra slutsatser om miljöaspekten av hållbar utveckling. 
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