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Sammanfattning 
I syfte att besvara frågeställningen ”Vilka produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra 

resurseffektiv yoghurtproduktion?” gjordes först en litteraturstudie om tre valda, allmänna 

produktionsstrategier, samt en fallstudie på ett mejeriföretag för att identifiera vilka strategier 

som används i praktiken och deras lämplighetsgrad. Fokus lades på ekonomiskt, miljömässigt- 

och socialt perspektiv. Tre underfrågor formulerades och besvarades i rapporten och dessa är: 

Vad skapar snabbare ledtider i yoghurtproduktion? Hur är produktionsstrategierna anpassade 

efter personalen? Finns en strategi för medveten vattenanvändning, och i så fall hur ser den 

ut? Endast de fabriksrelaterade förädlingsstegen av yoghurt analyserades i rapporten.  

Produktionen av yoghurt utgår från mjölk, som homogeniseras och sedan pastöriseras (två 

gånger) följt av tillsättning av syrningskultur. För att uppnå resurseffektivitet finns flera 

produktionsstrategier att tillgå. 

Litteraturstudien bestod av en studie av tre produktionsstrategier. Dessa tre var 5S, Lean 

manufacturing och Just in time. 5S har som syfte att skapa och upprätthålla organiserade, rena, 

effektiva och högkvalitativa arbetsmiljöer med hög säkerhet. Lean är en strategi där målet är 

att eliminera faktorer som inte skapar värde för slutprodukten. Just in time, JIT, syftar till att 

leverera och producera varor till exakt den tidpunkt de behövs med inget eller minimalt WIP-

lager, Work in progress-lager.  

Resultaten från fallstudien baserades på en intervju med Arla Foods. Ett antal medvetna 

produktionsstrategier kunde identifieras som motsvarar delar ur de koncept som undersökts, 

där Lean användes främst. En slutsats är att Arla Foods tillämpar delar av olika 

produktionsstrategier och därmed inte strikt följer någon specifik sådan.  

Enligt vår slutsats är följande lämpligast för resurseffektiv yoghurtproduktion: gynna gott 

värdeflöde, smidig transport mellan processtegen, standardisering och minimalt WIP-lager. 

Metoder som identifierades hos Arla Foods för att uppfylla dessa var linjeproduktion, 

automatiserade styrsystem, orderstyrd produktion, kvalitetskontroller och transport via 

ledningar och tankar. Dock finns förbättringspotential av ledtider som skapas till följd av de 

långa väntetiderna från syrnings- och kylningsprocessen av yoghurten.  

För att skapa snabbare ledtider används linjeproduktion och många tankar för att förebygga 

flaskhalsar, och standardisering tillämpas genom förprogrammerade grundrecept. 

Hög grad av automatisering innebär fysisk avlastning för personalen vilket leder till att de 

främst agerar som maskinoperatörer. Därför krävs liten fysisk anpassning för personalen. Det 

sker dock viss rotation av arbetsmoment vilket förebygger monotont arbete och 

motivationsbrist. För att upprätthålla välmående hos personal förs regelbundna dialogsamtal. 

Arla Foods har en strategi för medveten vattenanvändning. Ett exempel är återanvändning av 

vatten. Utöver detta används förprogrammerade recept vid själva yoghurttillverkningen och 

för diskning. All vattenåtgång kontrolleras, bortsett från vid utvändig städning.   



 

 
 

Abstract 
In order to answer the question “Which production strategies are most suitable for achieving 

high resource efficiency in yoghurt manufacturing?”, a literature study covering three general 

production strategies was made, followed by a case study at a dairy company in order to 

identify which strategies were used in practice and their suitability. The work focused on 

economical, environmental and social perspectives. Three supplementary questions were 

formulated and answered: What creates shorter lead times in yoghurt production? How are 

the production methods adjusted to the staff? Is there a strategy for water consumption 

awareness and in that case, what is it? The study was limited to analysis of processing steps, of 

yoghurt, related to the factory.  

Homogenization and repeated pasteurization of milk followed by addition of a starter culture, 

results in yoghurt. To achieve a high level of resource efficiency there are many production 

strategies available.  

The literature study consisted of a study of three strategies. These consisted of 5S, Lean 

manufacturing and Just in time. 5S is a tool for creating and maintaining organized, clean, 

efficient, high quality and safe work environments. Lean should eliminate factors that do not 

create any value for the final product. Just in time, JIT, is all about delivering and producing 

merchandise to exactly the time they are needed with none or minimal WIP-inventory, Work in 

progress-inventory. 

The results of the case study was based on an interview with Arla Foods. A couple of conscious 

strategies that were identified corresponds to parts of the concepts we studied, where Lean 

was most frequently used. A conclusion is that Arla Foods applies parts from different 

production strategies and thereby does not follow any specific production method.  

According to our conclusion, the most suitable way to achieve a high level of resource 

efficiency is to promote a good flow of value, smooth transportation between the processing 

steps, standardization and keeping minimal WIP-inventory. Methods that were identified at 

Arla Foods to fulfill this were production lines, automated control systems, production based 

on orderings, quality control and transportation through lines and tanks. However, there is 

potential of improvement regarding the long lead times caused by the acidification and cooling 

of the product.   

In order to create shorter lead times, production lines and many tanks are used to prevent 

bottlenecks. Standardization is applied by preprogrammed recipes.  

Due to a high level of atomization the physical strain of the staff is low. The staff is mainly 

machine operators, therefore few physical adjustments for the staff are needed. Some rotation 

of tasks is made which prevents monotonous work and lack of motivation. To maintain a 

healthy staff a regular dialogue is kept between managers and personnel. 



 

 
 

Arla Foods has a strategy for water consumption awareness. An example is recycling of water. 

Moreover, preprogrammed recipes are used for production and cleaning. All water 

consumption is controlled, except for the external cleaning of the machines.  



 

 
 

Förord 
Denna rapport utgör en del av vårt kandidatexamensarbete inom Industriell produktion. 

Arbetet utfördes inom civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning på Kungliga 

Tekniska Högskolan våren 2016. Syftet var att besvara frågeställningen ”Vilka 

produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?”. 

Vi önskar tacka ett antal personer som hjälpt oss under projektets gång. Vi uppskattar främst 

hjälpen vi fått från vår handledare Tomas Österlind som under hela processen bidragit med 

konstruktiv återkoppling och goda råd. Utöver detta tackar vi Lars Hammarström och Willy 

Larsson på Arla Foods yoghurtproduktion som ställde upp på en telefonintervju samt Ulrika 

Gyllenvik som agerade kontaktperson på Arla Foods. Slutligen vill vi tacka projektansvariga 

Mats Bejhem och Lorenzo Daghini som bidragit som bollplank när projektet satt fast i 

startgroparna.  

Stockholm den 4 april 2016, 

Andrea Grimmeiss och Angelika Brodka Karlsson 
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1. Inledning 
Som kandidatexamensarbete inom Industriell produktion för civilingenjörsprogrammet 

Design och Produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) undersöktes 

resurseffektivitet i tillverkande företag. Denna rapport syftar till att besvara vilka 

produktionsstrategier som används av mejeriföretag och produktionsstrategiernas 

lämplighet för att uppnå resurseffektiv yoghurtproduktion. Utöver detta undersöktes vad 

som skapar snabbare ledtider i yoghurtproduktionen, hur produktionsstrategierna är 

anpassade efter personalen samt om det finns en strategi för medveten vattenanvändning 

och i så fall hur denna ser ut. Avgränsningar för projektet gjordes i form av att fokusera på 

förädlingsprocesserna för yoghurt hos ett specifikt företag och göra detta ur i förväg valda 

perspektiv baserade på litteraturstudier. Detta gjordes i syfte att begränsa och anpassa 

arbetet efter tidsramen för projektet. Yoghurt är en bearbetad och syrad mjölkprodukt som 

har en stor marknad speciellt i Skandinavien där mejerikulturen är väletablerad. Olika 

metoder kan tillämpas för att uppnå effektiv produktion med hänsyn till människa, miljö och 

ekonomi. 

 

1.1. Bakgrund 

I en effektiv produktionsprocess utnyttjas största möjliga andel av tillsatta resurser. Med 
resurser räknas allt från råvaror och finansiella medel till socialt kapital.  Desto högre 
resurseffektivitet desto större ekonomiska, miljömässiga samt sociala vinster erhålls av 
företag, kunder och intressenter [1]. För att uppnå en effektiv produktion med hänsyn till 
människa, miljö och ekonomi kan idag en uppsjö av olika strategier användas. Strategiernas 
syfte är att tillhandahålla verktyg för att organisera och effektivisera tillverkningsprocessen. 
Vatten är en av de mest grundläggande resurserna som används inom produktion, och dess 

användning har aldrig varit större. En oförsiktig användning av vatten har negativa effekter 

på miljön och samhället, varpå en medveten vattenanvändning är av yttersta vikt. Dessutom 

kan det i kundens ögon vara värdefullt att kunna visa upp miljömedvetenhet.  

Mejeriföretagen är idag, speciellt i Skandinavien, väl utbredda på grund av den betydelse 

mejeriprodukter har i livsmedelskulturen. I Sverige är arbetsförhållanden jämförelsevis 

väldigt goda och med ökande efterfrågan på ett ekologiskt utbud har miljökraven från 

samhälle och konsumenter blivit allt viktigare och förstärkta. Dock står alltid vinstintresset i 

fokus hos mejeriföretagen vilket ständigt kräver att resurserna tas till vara på ett effektivt 

och korrekt sätt. Detta utan att för den delen negativt påverka miljön och de sociala 

förhållandena inom företagets produktion [2].   
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Figur 1. Flödesschema över processen från mjölk till yoghurt. 

Yoghurt är en bearbetning av mjölk eftersom det är en form av förädling som sker, vars 

process illustreras i figur 1. Yoghurt är en syrad mjölkprodukt vilken, likt alla syrade 

mjölkprodukter, framställs av homogeniserad mjölk som sedan pastöriseras upprepade 

gånger. Homogenisering görs för att skapa en homogen fördelning av fettet i mjölken. Innan 

denna process är fettet i mjölken fördelat i få stora fettkulor. Denna process går ut på att 

mjölkfettet med hög hastighet transporteras genom en smal kanal där fettkulorna, till följd 

av bland annat turbulens och virvelbildning, delas upp. Alla fettkulor får samma storlek vilket 

gör att de inte går att urskilja i slutresultatet. I praktiken gör detta mjölken, och senare 

yoghurten, mindre genomskinlig och bidrar till en vitare färg samtidigt som fettet inte 

oxiderar lika lätt. Detta ger den goda smaken en längre livslängd men har ingen stor 

betydelse ur näringssynpunkt. Desto kraftigare homogenisering, och desto finare fördelning 

av fettkulorna, desto slätare och tjockare konsistens hos yoghurten. [3] 

Pastörisering används i syfte att värmebehandla mjölken och därmed döda eventuella 

bakterier och mikroorganismer som finns i mjölken, eftersom dessa ökar risken för att 

orsaka sjukdomar. Pastörisering bidrar också till förlängd hållbarhet för mjölken. Ur 

näringssynpunkt skadas inte mjölken av upphettningen, som sker till minst 90°C i cirka fem 

minuter, förutom de vattenlösliga vitaminerna som minskar något i mängd. [4] 

Efter att mjölken har hettats upp kyls den ner till mellan +20°C och +40°C och 

mjölksyrakultur adderas. Beroende på vilka syrningskulturer som används påverkas smak 

och konsistens olika. Syrningen pågår mellan 4 till 22 timmar. Tiden beror på önskad tjocklek 

hos yoghurten. Bakterierna Lactobacillus debrueckii bulgaricus och Streptococcus salvarius 

subsp thermophilus tillsätts för att omvandla mjölksockret Laktos till mjölksyra. Det krävs att 

den färdiga produkten innehåller någon av dessa nämnda bakterier för att få kallas yoghurt. 

Homogenisering Pastörisering Pastörisering 

Tillägg av 
syrningskultur 

Eventuellt tillägg 
av 

fruktberedning 
Förpackning 

Kylning 
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Yoghurt innehåller minst en miljon levande bakterier per milliliter. Syrad mjölk får längre 

hållbarhet jämfört med vanlig mjölk. För att avbryta syrningen kyls mjölken ner till 8°C. [3] 

1.2. Frågeställning 

Rapporten syftar till att besvara frågeställningen ”Vilka produktionsstrategier är lämpliga för 

att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?”. För att besvara frågeställningen under 

förutsättningarna för projektet ställdes tre underfrågor riktade till fallstudien. Dessa 

underfrågor är kategoriserade under de tre perspektiven ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt och är formulerade enligt:  

 Vad skapar snabbare ledtider i yoghurtproduktion? 

 Hur är produktionsstrategierna anpassade efter personalen? 

 Finns en strategi för medveten vattenanvändning, och i så fall hur ser den ut?  

1.3. Avgränsningar 

I syfte att avgränsa arbetet genomfördes en litteraturstudie av tre, bland flera möjliga, 

generella produktionsstrategier. Dessa tre produktionsstrategier valdes eftersom de är 

relativt vanligt förekommande och därmed välbeprövade.  

En ofrånkomlig och självklar, men lika viktig, avgränsning var tidsaspekten som begränsades 

till och innebar aktivt arbete från och med 22 januari 2016 fram till 6 maj 2016. 

Yoghurtproduktionen består av många steg, där endast de fabriksrelaterade 

förädlingsstegen behandlades i arbetet.  

Frågeställningen begränsades till tre perspektiv, där tre underfrågor representerade 

respektive infallsvinkel.  
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2. Litteraturstudie av produktionsstrategier 
Litteraturstudien sammanfattar tre olika generella produktionsstrategier, som genom 

rapporten också benämns produktionsmetoder. Dessa bestod av Lean manufacturing (Lean), 

5S och Just In Time (JIT). Samtliga är metoder för att uppnå effektiva produktionskedjor och 

långsiktig hållbarhet som företag. Hur dessa metoder bygger på varandra illustreras i figur 2. 

Figur 2. Bilden visar hur 5S, JIT och Lean är sammankopplade. [5] 

 

2.1. 5S  

5S betraktas ofta som en grund för hela Lean-konceptet, eftersom det effektiviserar och 

stabiliserar produktionsrutiner. Lean manufacturing är en känd produktionsmetod som 

baseras på arbetsrutinerna för Toyota Production System (TPS). Kortfattat kan Lean 

beskrivas som minimering av slöseri. 

Produktionsmetoden 5S har som syfte att skapa och upprätthålla organiserade, rena, 

effektiva och högkvalitativa arbetsmiljöer med hög säkerhet. Slöseri av resurser ska 

reduceras, problem i etablerade rutiner ska lyftas fram med följd att produktiviteten ska 

förbättras. Metoden har sitt ursprung i Japan vilket förklarar innebörden av förkortningen 

5S. Detta står för [6]: 

 Sortera (från japanskans seiri) 

 Systematisera (från japanskans seiton)  

 Städa (från japanskans seiso)  
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 Standardisera (från japanskans seiketsu)  

 Sköt om (från japanskans shitsuke)  

Mer utförligt innebär sortera att arbetsplatsens verktyg, redskap, material och liknande ska 

organiseras, alltså att detta ska förvaras på lämplig plats och att sådant som inte används på 

arbetsplatsen ska elimineras. De nödvändiga verktygen ska särskiljas från de som inte är det, 

detta görs vanligtvis under en inventering av arbetsplatsen. Detta ska minimera olyckor och 

förebygga att potentiellt störande föremål försvårar arbetet. [6] 

Systematisera innebär att alla verktyg och liknande ska vara systematiskt placerade efter hur 

ofta och vid vilken tidpunkt de behöver åtkomst av användare. Allting ska ha sin plats och 

ordning i förhållande till varandra. [6] 

Städa står för behovet av en ren och välstädat arbetsplats. Regelbundna städtillfällen av 

anläggningen ska vara standard, vilket innebär en mindre städning varje dag samt en större 

och mer grundlig varje vecka. Arbetet dokumenteras med fördel i syfte att skapa goda 

rutiner. [6] 

Standardisera förklarar konceptet av standardisering. Detta inkluderar bestämda platser för 

redskap, konsekventa regler för organisationen, förvaring och städrutiner. I korthet handlar 

det om att standardisera dagliga rutiner inom företagets verksamhet. [6] 

Sköt om innebär att upprätthålla en god standard och förbättra den genom tidigare nämnda 

begrepp och regler. Verksamheten ska bibehålla en hög säkerhet och effektivitet. [6] 

Metoden 5S återspeglar en genomgående attitydförändring hos medarbetarna i syfte att 

uppnå en högre kvalité och effektivitet på produktionen. Det är en förhållandevis lätt metod 

att etablera på arbetsrutinerna eftersom den är enkel att förstå och är igenkänningsbar. 

Detta gör den generellt uppskattad av anställda och ledare. Trots detta tenderar en del 

företag att ha svårigheter med att i praktiken tillämpa metoden. Orsaken tycks bland annat 

vara brist på tillräcklig förståelse för teorin bakom. Om inte ansvariga för 5S-

implementationen behärskar metodens innebörd riskerar budskapet till de anställda tolkas 

som enkel regelbunden städning av arbetsplatsen, vilket i sin tur kan tolkas som slöseri med 

tid. [6] 

Enligt Kulak [7] är en av de största orsakerna till att misslyckas med etablering av Lean-

system bristen på institutionalisering av de aktiviteter som karakteriserar 5S.  Företagen 

anser att det finns svårigheter med att standardisera arbetet för att möta kundkraven. 

Dyrbar tid går till att leta efter och samla ihop nödvändiga redskap och föreberedelser inför 

själva utförandet av uppgiften. Upp till 30 % minskning av förberedelsetiden har dock kunnat 

redovisas efter implementering av 5S. Becker [8] menar att största potentiella hindret för 

framgångsrik 5S-implementation är behovet att minska kommunikationen och få feedback 

från de anställda. 5S kräver att dessa behov uppfylls.  
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Enligt Tsuchiya [6] har implementeringen av 5S påvisat följande resultat:  

 Arbetsplatsen blir renare och bättre organiserad 

 Synliga resultat för både de som arbetar på ”insidan” och intressenter från ”utsidan” 

 Synliga resultat ökar idégenereringsförmågan 

 De anställda blir mer disciplinerade 

 Aktiviteter både på golvet och på kontoret blir enklare och säkrare 

 Arbetarna känner stolthet över den rena och organiserade arbetsplatsen 

 Som resultat ger företagets goda image en ökad försäljning 

Fördelarna tar sig sammanfattningsvis i form av renare och välsorterade arbetsmiljöer vilket 

minskar rörelsebehovet för de anställda, lättare igenkänning av defekter, färre olyckor, 

förbättrat produktonsflöde, färre misstag och bättre utnyttjande av arbetsutrymmet. Det 

förväntade slutresultatet för etablering av 5S är förebyggande av olyckor, ökad 

produktkvalité, bättre utnyttjad arbetstid, reduktion av förseningar, reduktion av kostnader, 

ökning av produktionen samt även ökad moral hos arbetarna. Den slutgiltiga strävan i 5S är 

att minimera förluster i produktionen. [6] 

Enligt Tsuchiya [6] finns det fyra faktorer som spelar en avgörande roll för framgångsrikt 

genomförande av 5S. Dessa består av kontinuerligt stöd och engagemang från styrelsen, 

utbildning, hela arbetskraftens medverkande samt standardisering för implementation av 5S 

i syfte att uppnå långsiktighet i metoden.  

2.2. Lean Manufacturing 

Lean manufacturing är, som tidigare nämnt, en systematisk metod inom tillverkningssystem 

där målet är att eliminera faktorer som inte skapar värde för slutprodukten. Dessa faktorer 

kallas slöseri, från engelskans waste. På detta sätt kan pengar sparas och tillverkningen 

effektiviseras. Metoden härstammar från Toyota Production System (TPS) och skapades av 

bland annat Womack år 1990 för att beskriva implementering av idéerna inneboende i TPS 

[9]. 

Principerna för Lean manufacturing är [10]: 

1. Identifikation av värde 

2. Reducering av slöseri 

3. Generering av värdeflöde till kund 

Startpunkten inom Lean är att identifiera och definiera värde för kunderna. Utan att veta vad 

kunden uppskattar är det inte möjligt att gå vidare till nästa steg. Nedan är tre olika 

värdeerbjudanden som processindustrier använder sig av baserat på kundkategori, 

produktportfölj och potentiell kapacitet [10]: 

1. Robusta processer och produktutveckling i snabb takt som ger en förskrivande 

överenskommelse.  
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2. Korrekta specifikationer, låga kostnader och leverans i tid och till specificerade 

volymer. 

3. Hög kvalité och säkra produkter till en lämplig kostnad. 

Olika kunder uppskattar olika saker och därför är värdeerbjudandet kundspecifikt, exempel 

på värdeerbjudanden är kostnad, design, färg eller den syssla produkten utför åt kunden. 

Som tillverkare behövs en produktportfölj tas fram baserad på de olika typerna av värde som 

kunderna uppskattar. [10] 

Nästa steg är att eliminera slöseri. Med slöseri menas en aktivitet i en process som inte tillför 

något värde för kunden. Enligt Lean finns det sju typer av slöseri, dessa illustreras i figur 3.  

 

Överproduktion, från engelskans over production, är produkter som inte är gjorda för några 

specifika kunder eller en utveckling av en produkt, process eller anläggning utan att detta 

tillför något värde. Inom processindustrin kan denna typ av slöseri anses vara en för stor 

sats, utveckling av alternativa processer som inte används eller omformning av delar av 

tillverkningsanläggningen som anses vara standardiserade. Symptom på att denna typ av 

slöseri finns i processen är mängden lagerutrymme som används, en process som hela tiden 

ändras och ingenjörskostnader eller tid som har med anläggningsändringar att göra. [10] 

Väntan, från engelskans waiting, är inaktiv personal och utrustning eller produkter som 

väntar på att bli bearbetade. Detta tillför inget värde för kunden och betraktas därför som 

slöseri. För processindustrin är det förvaringstankar som produkten ligger i, i väntan på att gå 

vidare till nästa steg i processen. Det kan också vara mellanliggande produkter som behöver 

testas eller pappersarbete som krävs för att kunna lämna platsen. Symptom för att väntan 

existerar är en stor mängd pågående arbete i tillverkningsprocessen. [10] 

Figur 3. De sju olika typerna av slöseri inom Lean manufacturing [10]. 
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Förflyttning, från engelskans transport, är när produkten flyttas mellan olika platser och 

eftersom produkten blir flyttad kan ingen process ske och inget värde adderas. Detta sker 

när råmaterial tillverkas på olika platser och sedan transporteras till en gemensam plats eller 

när förpackningen av en produkt är separat från tillverkningsplatsen. I processindustrin kan 

detta innebära att råmaterial produceras på flera olika platser och sedan transporteras till en 

gemensam plats för sammansättning. Slutligen transporteras volymen till en destination för 

slutgiltig processering. Symptom för denna typ av slöseri är att mellanliggande produkter har 

hög grad av transportering eller magasinering. [10] 

Lager, från engelskans inventory, är all den förvaring som finns. Hos processindustrierna kan 

detta vara stora mängder av råmaterial som väntar på att förädlas eller stora satser av 

mellanliggande material som behöver speciell förvaring. Denna typ av slöseri uttrycker sig 

som stora förvaringsutrymmen och stora buffertbestånd. [10] 

Överbearbetning, från engelskans over processing, är när en process inte tillför något värde 

till produkten. Inom processindustrin kan detta förekomma när en försiktighet mot 

enhetsoperationer skapar extra steg i tillverkningen som till exempel väntesteg, olika tester 

eller när steg dupliceras. Några symptom är processkontroller som inte visar några fel eller 

att även om reaktionssteget är färdigt inom några minuter så pågår processen längre än 

nödvändigt. [10] 

Rörelse, från engelskans motion, är överdriven förflyttning av operatörer, data, beslut och 

information som inte kan hjälpa processen medan de förflyttas varpå inget värde adderas. 

Inom processindustrin består detta slöseri av personer som förflyttar dokument eller prover, 

personer som förflyttar pågående arbete mellan stationer, personer inom företaget som 

behöver träffas för att bekräfta beslut och personer som matar in data i MPR-system 

(material requirement planning system). Symptom för att denna typ av slöseri finns är att 

det är mer aktivitet till och från tillverkningssteget än inom. [10] 

Defekter, från engelskans defects, är fel som uppstår under processen som behöver göras 

om eller kräver extra arbete. Inom processindustrin är en satsdokumentation som är 

ofullständig, datorfel eller missförstånd exempel på sådant slöseri. Symptomen består av 

missade och sena ordrar, mycket övertid och ökande driftkostnader. [10] 

I början av appliceringen av Lean är det lättare att identifiera slöseri och därmed spara 

resurser och allt eftersom processerna blir effektivare blir slöseribeskärningen stegvis 

förbättrad. För att nå en helt slöserifri process krävs kontinuerliga förbättringar där en viktig 

faktor är att identifiera den grundläggande anledningen till ett problem och inte bara 

symptomen. Även om Lean strävar efter att eliminera allt slöseri finns det ibland slöseri som 

är en oundviklig del av en process, till exempel finansiell rapportering. I de flesta 

produktionsverksamheter finns det 35 % nödvändiga aktiviteter som inte tillför värde, 5 % 

värdeadderande aktiviteter, och 60 % aktiviteter som inte tillför något värde (slöseri). Även 

om en stor del slöseri kan reduceras från många olika steg i tillverkningsprocessen behövs en 
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sammanlänkning av de olika stegen i leverantörskedjan för att helt uppnå ett Lean-tankesätt. 

Värdeflödet måste säkerställas för att uppnå resurseffektiv produktion och skapa 

förutsättningar för vinst. [10] 

Sista principen inom Lean är värdeflöde och handlar om att jämföra enstaka produkters 

flöde med satser eller köade processer. Detta görs genom att betrakta hela 

leverantörskedjan och förbättra dess effektivitet, inte bara en del i kedjan, och att driva hela 

leverantörskedjan och inte bara produktionsenheten. En avsaknad av flöde i 

tillverkningsprocessen skapar stora förvaringslokaler som innehåller alla inventarier som 

binder upp företagets rörelsekapital. [10] 

Lean manufacturing kan appliceras på alla delar i leverantörskedjan. Figur 4 ger en grafisk 

representation över de fördelar som Lean medför. 

 

Några av de problem som talar mot Lean är tron om att påtagliga fördelar saknas och att 

företagets processer redan är effektiva. I figur 5 är motståndskrafterna och de drivande 

krafterna illustrerade.  

Figur 4. Fördelar till följd av att använda Lean manufacturing [10]. 
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Figur 5. Illustrerar de krafter som driver och motverkar Lean manufacturing [10]. 

2.3. Just in time 

Just In Time, även förkortat JIT, är en produktionsmetod applicerbar på både inköp- och 

produktionsförhållanden. JIT-inköp innebär leverans av önskade råvaror eller produkter vid 

exakt den tidpunkt som de behövs. JIT-produktion hänvisar till tillverkningen av önskade 

komponenter eller produkter vid precis den tidpunkt som de börjar göra nytta i nästa 

produktionssteg. [11] 

Syftet med JIT är att minimera tiden för lager av komponenter och produkter i pågående 

arbete, WIP (Work In Progress), samt lager av färdiga produkter. I ett inköps- eller 

produktionssystem styrt enligt JIT, startas tillverkningen först när efterfrågan av den 

slutgiltiga produkten finns. Detta skiljer sig från det traditionella systemet där tillverkningen 

startar när en förväntad grad av efterfrågan fastslagits. Vid JIT begär leverantörerna endast 

den kvantitet av den slutgiltiga produkten från tillverkaren som kan bli såld inom en relativt 

kort tid framöver. Som följd startar tillverkaren endast produktion av denna specifikt 

önskade kvantitet. En dragande strategi, från engelskans pull-strategy, tillämpas i 

produktionskedjan hos tillverkaren, där delmontering och liknande aktiviteter som är 

beroende av föregående station i produktionskedjan endast behandlar detta specificerade 

antalet produkter åt gången. Inga lager skapas i mellanleden. [11] 

Med tillämpning av en motsatt strategi, tryckande strategi, från engelskans push-strategy, 

skickas material vidare i produktionskedjan oberoende om nästa station är redo att ta emot 
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och behandla materialet eller inte. Detta skapar WIP-lager genom hela produktionskedjan. 

Det är denna skillnad som karakteriserar de respektive två systemen, i ett dragande system 

finns inga WIP-lager medan det existerar i tryckande system. [11] 

Lager utgör en kostnad för tillverkaren eftersom de kräver yta och binder upp kapital. Utöver 

detta behöver tillverkaren lägga ut pengar för underhåll och hantering. Dock finns det 

fortfarande fördelar med lagerhållning. Lager kan förebygga förseningar i produktion och 

leverans om problem tidigare i produktionskedjan skulle uppstå. Produktionsflödet påverkas 

inte i lika hög grad som ett system utan lagerhållning. Där WIP-lager existerar i liten 

omfattning eller inte alls, finns risken att hela den resterande tillverkningen avstannar om 

någon station i produktionsledet får problem. Även stationer innan den station som orsakat 

stoppet kommer snart avstanna eftersom de upphör att få begäran om delar framifrån i 

produktionsledet. Hela tillverkningen kommer därmed att påverkas och nå ett stopp. [11] 

JIT passar bäst för stabilare produktionssammanhang där efterfrågan på produkten är 

relativt konstant. Ändras efterfrågan frekvent behöver också produktionsrutinerna anpassas 

för att kunna tillfredsställa det nya behovet hos kunderna. Lagerhållning bidrar till att 

bibehålla en stabilare tillverkningsprocess genom att dämpa eventuella förseningar i 

produktionsledet som kan ha orsakats av nödvändiga ändringar i arbetsrutinerna. Genom att 

inte använda lager i mellanleden riskerar företaget att orsaka minskning i utbud av färdiga 

produkter samt förseningar av leveranser. [11] 

Syftet med JIT är, som tidigare nämnts, att minimera både WIP-lager och lager som består av 

färdiga produkter. Detta förutsätter mindre produktionsmängder. Ju mindre varje 

produktionsomgång är desto större chans att lyckas hålla mindre eller inga WIP-lager. Detta 

kräver, av ekonomiska orsaker, att ställtiden är väldigt kort. Maskiners ställtider kan 

förkortas märkbart genom automatisering. [11] 

När en maskin är redo att sättas i arbete i ett tryckande system är huvudmålet att producera 

en begärd mängd fortast möjligt och därmed skicka den vidare till nästa station i 

produktionskedjan. Detta system kan ofrivilligt tvinga tillverkaren att kompromissa med 

kvalitén på arbetsstyckena. Dessa kompromisser förekommer mer sällan vid JIT-strategin där 

mindre mängder dras igenom systemet (dragande system) och ställtiderna är kortare. JIT-

strategin ställer krav på att endast tillförlitliga arbetsstycken går vidare genom systemet. [11] 

När små mängder produceras och ingen lagerhållning tillämpas krävs små frekventa 

leveranser av nödvändiga komponenter eller råmaterial. För att undvika lager behövs 

därmed att leveranserna ankommer i lagom tid till produktionens start. I sin tur kräver detta 

att en kvalitetskontroll av leveransernas innehåll redan är gjord av leverantörerna för att 

spara tid på inspektion. För att kunna tillämpa JIT framgångsrikt behöver en speciell relation 

mellan leverantör och tillverkare finnas. Detta kan vara svårt att åstadkomma, men istället 

kan endast en leverantör väljas för respektive kategori av beställning. Risken som dock följer 
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med detta beslut är den beroendeställning som tillverkaren placeras i. Om inte leverantören 

klarar av att tillhandahålla varorna i rätt tid finns inget alternativ för tillverkaren. [11]  
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3. Fallstudie hos Arla Foods 
En fallstudie genomfördes i syfte att undersöka om och i så fall vilken/vilka av dessa 

produktionsstrategier som används samt deras lämplighetsgrad. Ett av mejeriföretagen som 

kontaktades var Arla Foods, vars yoghurtproduktion ligger i Linköping. Två anställda från 

denna produktionsenhet, Lars Hammarström och Willy Larsson, kontaktades för en intervju. 

Arla Foods var det enda företaget bland de som kontaktades som hade möjlighet för en 

genomgång av frågor. Resultatet användes sedan som material för diskussion och slutsatser 

för de strategier som tenderar att verka inom mejeriproduktionen i Sverige. Följande 

information baseras på resultatet från intervjun med Arla Foods. För fullständig 

sammanställning av intervjun, se bilaga 1.  

3.1. Produktion 

Linjeproduktion tillämpas, vilket innebär att alla produkter passerar samma sekvens av 

operationer och att varje maskin är placerade i den ordning som de används. 

Produktionsstegen är därmed placerade i en logisk följd som optimerar flödet av resurser.  

Processtider som inte går att förkorta är bland annat syrningen av produkten. Detta 

processteg har en bestämd väntetid och kan endast till en viss del ändras genom 

temperaturändringar. Det begränsas dock av bakteriekulturen som riskerar att påverkas 

negativt vid för höga temperaturer. Ett annat processteg som är svår att skynda på är 

nedkylningen av yoghurten efter pastörisering, som i dagens läge tar 1-2 dagar. Teoretiskt 

kan stabiliseringsämnen tillsättas i båda stegen för att minska väntetiderna i detta avseende. 

Enligt Lars Hammarström har Arla Foods dock valt att behålla produkterna naturliga. Det har 

även gjorts studier med värmeväxlare och liknande teknik för att kunna kyla ner produkten 

snabbare. Befintliga lösningar för snabbare avkylning leder dock till vassleavskiljning och 

liknande fenomen vilket inte uppfyller tillverkningskraven.  

Enligt Willy Larsson existerar det inga öppna produkter utan yoghurten transporteras och 

förvaras i slutna ledningar och tankar mellan de olika stegen. Det enda tillfället yoghurten 

exponeras för omgivningen under processen är när bakteriekulturen tillsätts. Detta för att 

säkerställa god hygien hos produkten, samt för att uppnå god effektivitet när produkten 

smidigt transporteras kontinuerligt utan manuell förflyttning mellan produktionsstegen. 

Produktionen styrs av ett automatiserat styrsystem där förprogrammerade recept repeteras. 

Rutiner som läser av och kontrollerar flöden, PH, temperaturer och funktionalitet utförs av 

det elektroniska systemet. Systemet sköts av en teknisk avdelning som verifierar att 

recepten utförs enligt fastställda beslut samt att regelbundna kontroller genomförs. Varje 

order granskas enligt dessa rutiner.  

Omställningstiden som uppkommer vid tillverkning av en ny yoghurtprodukt består av 

sköljning och diskning av tanken som tidigare innehållit en annan produkt. Beroende på vilka 

villkor, till exempel hygienvillkor, som skiljer produkterna åt ställs olika rengöringskrav. 
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Ibland kan en förträngningsfas krävas för att skölja bort den gamla produkten med den nya. 

Förträngningsfasen får sedan kasseras. Denna process sker elektroniskt av styrsystemet.  

I denna fabrik finns 130 tankar, varav cirka hälften är ämnade för yoghurt. Detta innebär att 

det oftast finns någon tank ledig. Med rätt framförhållning placerar man en lämplig produkt i 

dessa. Faktorer som spelar roll är bland annat när utleverans av produkten är bestämd.  

3.2. Lagerhållning 

Produktionen är orderstyrd. Produkten går inte att lagra förrän den är förpackad, efter det 

har den 28 dagars hållbarhet. En order kan dock vara en prognos från planeraren som tar 

fram en volym för förväntad försäljning. Eftersom yoghurt kräver framförhållning behövs ett 

i förväg förberett lager som förebygger leveranssvårigheter orsakade av oförutsedda 

beställningar. Detta skapar behov av lager.  

3.3. Personal 

I den automatiserade delen där yoghurten framställs arbetar 2-4 processoperatörer, och i 

förpackningshallen arbetar cirka två operatörer per linje. Arbetsinnehållet är relativt lågt 

eftersom majoriteten av arbetet är automatiserat där förprogrammerade recept följs. 

Lagerhantering och framtagning av vissa material kräver en personalinsats. Lars 

Hammarström förklarar att ”Den största kostnaden är produkten och inte arbetsinnehållet”. 

Det finns främst två avdelningar med arbetare och som tidigare nämnts kallas dessa 

processoperatörer respektive förpackningsoperatörer. Inom respektive avdelning sker viss 

rotation av arbetsmoment. Vad gäller förpackning krävs specifik kompetens för varje sorts 

förpackningsmaskin, därför är det fördelaktigt att specialisera sig på ett antal av dessa olika 

sorters komplicerade maskiner. Därför sker ingen hög grad av rotation inom 

förpackningsavdelningen.  

Arla Foods arbetar med ergonomifrågor och en anpassad arbetsmiljö. Samtidigt krävs inte 

speciellt många tunga moment eftersom personalen främst är maskinoperatörer. Det är få 

moment som kräver anpassningar för fysiska begränsningar eller handikapp hos den 

anställde. Något som diskuteras dock är exempelvis höj- och sänkbara arbetsplattformar, 

som ännu inte är etablerade.  

För att minimera sjukfrånvaron anser Arla Foods att trivsel är den viktigaste faktorn som går 

att påverka. Detta görs genom medarbetarundersökningar och kontinuerliga dialogsamtal. 

Utöver detta tillämpar Arla Foods BBS-samtal, Beteende Baserad Säkerhet, vilket innebär att 

om det observeras att en anställd arbetar felaktigt ska en återkoppling ske för att förbättra 

beteendet.  

Arbetsskador förebyggs delvis genom medveten design av maskiner och riskanalys av 

arbetslinjer och arbetsmiljösäkerheten. Utöver det görs uppföljningar i syfte att kunna 

korrigera och förbättra dessa.  
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Extrapersonal från en samlad personalpool finns att kalla in vid sjukdom. Personalen lånas då 

från andra avdelningar eller rings in vid behov av ansvarige. Denna extrapersonal utgörs av 

timanställda.   

Den vanligaste anställningsformen inom fabriken är tillsvidareanställning.  

3.4. Miljö  

Diskningens frekvens beror på förutbestämda intervall, genom visuell bedömning eller 

genom elektroniska avläsningar som meddelar om standardvärden avviker. Elektroniken 

effektiviserar bedömning av rengöringsbehovet och genomförande av rengöringen.  

Vid förträngningsfaser i ledningar erhålls en volym av den gamla produkten som kasseras, 

som tidigare nämnts. När man diskar en tank återstår också alltid någon rest som också 

slängs. Vissa delmängder går till avlopp och sedan till ett reningsverk. Vid sortering kan 

fraktioner uppstå, där restprodukterna körs till biogas. Enligt Arla Foods Corporate 

Responsibility Report 2014 [12] återanvänds en del av restprodukterna från produktionen, 

till exempel används syrad vassle som ingrediens i vanliga mejeriprodukter, bland annat 

färskost och mjölkdrycker. Tidigare brukade syrad vassle oftast spridas på åkrar eller 

användas som foder.  

 

Lars Hammarström hävdar att Arla Foods försöker optimera sina recept på vattenåtgång 

främst med hänsyn till hygien och produktkvalité, sedan med hänsyn till miljön. 

Vattenanvändningen är förprogrammerad förutom vid utvändig städning.  Enligt Arla Foods 

lanserades en miljöstrategi för besparing av energi och vatten år 2011 [13]. Arla Foods har 

även ett aktuellt mål om att minska sin vattenanvändning med 3 % till år 2020 [12]. Ett 

verktyg för att nå målet är att återanvända vatten [14]. 

Arbetsplatsen städas utvändigt av personal regelbundet. 
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3.5. Sammanställning 

Arla Foods tillvägagångssätt parades ihop med de teoretiska motsvarigheter som kunde 

identifieras bland de tre produktionsstrategier som studerades i litteraturstudien, se tabell 1. 

Tabell 1. Arla Foods tillvägagångssätt för att uppnå resurseffektivitet översatt i motsvarande kända teoretiska 
metoder. 

Arla Foods tillvägagångssätt Motsvarande teoretisk metod 

Linjeproduktion Lean, 5S, JIT 

Undviker tillsatser genom förlängd väntetid 
vid syrning och kylning 

Lean 

Transport via ledningar och tankar Lean 

Automatiserade styrsystem 5S 

Rengöring genom diskning och 
förträngningsfas 

Lean 

Mycket förvaringsutrymme (tankar, lager) Lean 

Främst orderstyrd produktion JIT, Lean 

Kontinuerlig kvalitékontroll 5S 

Regelbundna dialogsamtal med anställda 5S 
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4. Diskussion 
Till att börja med, hade genomförande av flera fallstudier varit önskvärt för att kunna dra 

mer väl underbyggda slutsatser och öka graden av vetenskaplighet. Flera mejeriföretag 

kontaktades men endast Arla Foods hade möjlighet att ställa upp. Alternativet som Arla 

Foods gav var dock en intervju istället för ett efterfrågat studiebesök, eftersom företaget 

genomgick en omorganisation vid den tidpunkten. Därför baserades rapportens diskussion 

och slutsatser på hur resurseffektivitet praktiseras hos specifikt Arla Foods, och resultaten 

bör med försiktighet generaliseras till hur det fungerar hos alla mejeriföretag. Dock är Arla 

Foods störst i Sverige inom mejeribranschen, vilket talar för att resultaten sannolikt kan 

indikera hur metoder för resurseffektiv yoghurtproduktion fungerar.   

Genom att använda linjeproduktion, ”in-line” som Arla Foods kallar det, följer Arla Foods 

delvis systematisera, sortera och standardisera från 5S-metoden. Systematisera och sortera 

betonar vikten av organiserade redskap och dess ordning i jämförelse med varandra för att 

underlätta arbetet. Standardisera belyser betydelsen av förbestämd standardisering vilket 

uppfylls genom att tillverka produkten enligt linjekonceptet där förloppet upprepat sker på 

samma sätt. Valet att tillämpa linjeproduktion är också tätt sammanvävt med Lean-strategin, 

som belyser ett enhetligt flöde. Att använda linjeproduktion bereder också väg för att 

tillämpa JIT-metoden, eftersom JIT förutsätter möjligheter till välberäknade leveranstider 

och smidiga produktionsled. Linjeproduktion är ett bra val eftersom Arla Foods hanterar 

stora volymer och producerar en typ av produkt samt strävar efter låga kostnader och korta 

ledtider. Dessa är fördelar som karakteriserar denna typ av produktionssystem.  Ett 

alternativt vanligt produktionssystem, som inte hade varit lika lämpligt för Arla Foods, är 

begreppet funktionell verkstad. Det innebär att samma typ av verktyg och maskiner placeras 

på samma ställe. Denna typ av system passar när det till exempel finns stor variation inom 

produktionen och när volymen behöver ändras [15]. 

På grund av kylning- och syrningsprocesserna skapas WIP-lager hos Arla Foods, eftersom 

processtiden är bunden till steg i produktionskedjan. Denna i dagsläget oundvikliga väntetid 

betraktas som en form av slöseri inom Lean, men eftersom den på ett sätt tillför värde för 

kunden genom att hålla produkten så naturlig som möjligt genom att undvika tillsatser, kan 

det bedömas som ett nödvändigt slöseri. Här syftar tillsatser inte till den nödvändiga 

syrningskulturen. Bland dessa tidskrävande processer finns störst förbättringspotential. 

Kylningsprocessen kan förkortas genom rätt teknologi, denna teknik som inte ger oönskade 

bieffekter finns dock inte tillgänglig i dagsläget. Enligt Lars Hammarström har tidigare försök 

att förkorta kylningsprocessen gett oönskade sidoeffekter som vassleavskiljning. Arla Foods 

värderar naturliga produkter högt och vill därmed undvika tillsatser som idag krävs för att 

påskynda processerna. Här handlar det om en prioritering, högt kundvärde bestående av 

naturlig produkt kontra större produktionsflöde på kortare tid som skulle minska WIP-lager. 

Båda har sina risker när det gäller försäljning och det gäller att undersöka marknaden för att 

kunna optimera sitt värdeerbjudande. Vad prioriteras högst av kunderna, ett lägre pris eller 

naturliga produkter? 
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Med en smidig transportmetod via förslutna ledningar och tankar har Arla Foods lyckats 

eliminera två typer av slöseri som finns inom Lean, förflyttning och rörelse. Det tillförs inte 

något värde när produkten transporteras mellan två steg i processen eller när operatörerna 

är inaktiva. Att använda ledningar mellan transportstegen ger också ett mer kontinuerligt 

flöde vilket Lean betonar. Utöver detta bidrar förslutna kärl till att uppfylla de hygienkrav 

som ställs på produktionen.  

Standardisera från 5S-metoden upplyser, som tidigare nämnt, vikten av standardisering för 

att upprätthålla goda rutiner. Detta tillämpas genom automatiserade styrsystem som följer 

förprogrammerade recept och regelbundet gör kontroller av produktkvalitén. Genom denna 

regelbundna uppföljning upprätthålls önskad kvalité på produkten, och indirekt 

produktionen, vilket även uppfyller budskapet för sköt om. Dessutom undviks slöseritypen 

överbearbetning inom Lean genom att inga onödiga steg görs eller att steg dupliceras när 

det finns fasta framtagna recept som följs. Här är det av yttersta vikt att kontrollvärdena som 

styrsystemet baseras på är framtagna på ett korrekt sätt och under samma förutsättningar 

som produktionen sedan utförs.  

Enligt Lean bidrar omställningstiden, som består av väntan på rengöring, till en tidsförlust 

och därmed slöseri i form av väntan. Detta eftersom produkten ligger och är inaktiv i väntan 

på bearbetning. Det sker ingen värdeökning. Samtidigt kan detta tillföra kundvärde genom 

att hålla produkten ren från andra produktrester och bakterier. Rengöringen kan betraktas 

som en oundviklig del i produktionen och blir en nödvändig aktivitet som inte tillför värde. 

Arla Foods tillgång till många lediga tankar minskar dock denna väntetid en del. Enligt Lean 

bidrar tillgång till många tankar till att gynna ett gott flöde i produktionskedjan och leverans i 

god tid gentemot kund, samtidigt som tidvis oanvända tankar är en överflödig kostnad. Här 

bör en analys göras av hur många tankar som egentligen står oanvända åt gången, för att 

bedöma om det verkar rimligt och lönsamt att ha cirka 65 yoghurttankar.  

Arla Foods har i och med orderstyrd produktion som mål att praktisera JIT-metoden, men 

det är inte fullt möjligt eftersom de behöver vara förberedda på fler beställningar. Därför är 

en del av ordrarna baserade på en prognos av förväntad försäljning och inte en faktisk 

kundorder. Eftersom varje order tar 1-2 dagar att tillverka, på grund av flaskhalsarna som 

skapas vid syrning och kylning, skapas lager eftersom spontanbeställningar annars inte vore 

möjliga att tillfredsställa. Genom lagerhållning uppfylls delmål från Lean-strategin, eftersom 

ett bättre flöde kan upprätthållas. Dock binder Arla Foods upp kapital genom 

förvaringsutrymmen och väntande färdiga produkter. Yoghurt har en fördel vad gäller dess 

hållbarhet vilket gör det möjligt med längre lagerhållning jämfört med till exempel mjölk. 

Slöseritypen överproduktion motverkas med främst kundorderstyrdproduktion, men i Arla 

Foods fall innebär varje prognosorder något av en chansning vad gäller försäljning. Dock, kan 

syrnings- och kylningsprocessen förkortas och därmed hela tillverkningstiden, vilket skulle 

minska behovet av lagerhållning.  
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Genom kontinuerlig avstämning av rådande läge med hjälp av bland annat riskanalyser och 

BBS-samtal, som har målen att upprätthålla god kvalité på arbetet och arbetsförhållandena 

hos de anställda, praktiseras sköt om från 5S-metoden. I ett långsiktigt perspektiv, är denna 

typ av kontinuerlig avstämning viktig för välmående personal och indirekt jämn och hög 

produktkvalité. Här finns möjlighet för att praktisera alternativa strategier för trivsel och 

motivation, till exempel Herzbergs tvåfaktorteori [16]. Denna betonar betydelsen av att 

arbetstagare har olika behov. Några behov behöver uppfyllas för att undvika missnöje, dessa 

består av bland annat en rättvis lön, säkerhet på arbetsplatsen och tillräckligt goda 

arbetsförhållanden. Andra behov som behöver uppfyllas för tillfredsställelse och 

självförverkligande är delvis möjlighet till utveckling och uppskattning för utfört arbete. 

Konkreta metoder för att tillämpa tvåfaktorteorin kan förslagsvis innebära högre grad av 

interaktion mellan underordnade och ansvariga, möjlighet till utbildning, regelbundna 

utvärderingar och uppföljningar och team-building. Ett par av dessa metoder praktiseras 

redan, till exempel BBS-samtal, men mer kan göras inom området. En uppföljning av 

personalens välmående kan förslagsvis bestå av kartläggning av sjukdagar, detta ger en 

indiktation på personalhälsan. Regelbunden kontakt med företagshälsovård verkar både 

förebyggande och som åtgärder för hälsoproblem. En årlig återkommande personalenkät 

som täcker relevanta områden kan ge ytterligare information om möjliga förbättringar.  

På Arla Foods produktionsavdelning sker endast en viss rotation inom respektive avdelning. 

Detta skapar kontinuitet och bereder väg för specialisering inom tilldelade arbetsområden. 

Samtidigt, riskerar liten variation i arbetsuppgifter att bidra till känsla av monotont arbete 

som kan orsaka misstag till följd av koncentrationsbrist. Liten eller ingen rotation är även en 

förlust av utbildnings- och utvecklingstillfällen för de anställda vilket är en viktig del gällande 

trivsel och motivation.   

Med hjälp av förprogrammerade rutiner i stora delar av städningen minimeras 

överkonsumtion av resurser, i det här fallet vatten, vilket delvis tillfredsställer budskapet 

som Lean och 5S förespråkar. Referensvärden, med hänsyn till förutsättningar gällande 

produktvolymer och storlek på anläggning, kan användas för att bedöma om vattenåtgången 

är rimlig.  

Arbetsplatsen städas, som tidigare nämnts, utvändigt av mänsklig kraft regelbundet. I dessa 

städrutiner kan en tillämpning av städa från 5S-metoden identifieras, där behovet av en 

välstädad arbetsplats betonas. Här bör rimligtvis en kontroll av vattenförbrukningen införas 

eftersom man i nuläget inte har uppsikt över den vattenmängd som går åt vid utvändig 

städning. Ur ett miljöperspektiv är detta av stor vikt. Även här kan referensvärden utnyttjas 

för att få en uppfattning om rimlig vattenåtgång vid städning. Dock har Arla Foods, som 

tidigare nämnts, etablerade miljömål- och strategier för energi- och vattenbesparing, vilket 

motiverar förbättringar.  

Generellt är de produktionsstrategier som vi valde att undersöka svåra att relatera till 

personalfrågor eftersom de har primärt fokus på produktionen istället för arbetarna och 
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miljön. Till exempel, är 5S en metod som förutsätter mer personaltät verkstad, medan vår 

fallstudie baserades på en till största delen automatiserad produktion. Därför var 5S på det 

viset svårare att koppla till den fallstudie vi gjorde hos Arla Foods.  
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5. Slutsats 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Arla Foods inte följer någon specifik 

produktionsstrategi. De tillämpar valda delar ur olika erkända produktionsstrategier. Genom 

att inte konsekvent följa en vald produktionsstrategi riskerar de att gå miste om hela vinsten 

som en strategi kan ge, samtidigt som enskild strategi sannolikt inte passar deras 

produktion. Genom att använda delar ur flera strategier kan Arla Foods lättare anpassa 

produktionsupplägget efter sina behov. Vi kunde identifiera ett antal medvetna 

produktionsmetoder hos Arla Foods som motsvarar delar ur de koncept som vi undersökte, 

5S, Lean Manufacturing och Just In Time, varav Lean var den som användes främst.  

Dock verkar Arla Foods omedvetna om den teoretiska förankringen som metoderna har. 

Därför benämner Arla Foods inte sina metoder efter den officiella terminologin utan 

använder egna begrepp, till exempel kallar Arla Foods linjeproduktion för ”in-line”. 

Följaktligen ger Arla Foods, baserat på fallstudien, inte något intryck av att följa en specifik 

produktionsstrategi utan implementerar valda segment ur olika produktionsstrategier. Dock, 

står det tydligt på Arla Foods hemsida att en del av deras miljöstrategi består av att använda 

Lean management i sin produktion. Denna information stämmer därmed överens med vår 

slutsats, att Lean gav intryck av att vara den mest förekommande produktionsstrategin.   

De metoder som visade sig vara mest lämpliga för resurseffektiv yoghurtproduktion, baserat 

på fallstudie och litteraturstudie, är de som gynnar gott flöde, smidig transport mellan 

processtegen, standardisering och minimalt WIP-lager. Hos Arla Foods bestod dessa 

metoder konkret av linjeproduktion, transport via ledningar och tankar, standardisering 

genom automatiserade system och förprogrammerade recept samt orderstyrd produktion. 

Dock existerar WIP-lager fortfarande på grund av den långa ledtiden vid syrning och kylning, 

vilket kräver framförhållning av Arla Foods.  

För att skapa snabbare ledtider använder Arla Foods linjeproduktion och många tankar för 

att förebygga flaskhalsar och uppnå ett kontinuerligt flöde. Standardisering tillämpas genom 

förprogrammerade grundrecept som sedan individualiseras vid eventuell smaksättning. 

Utöver detta finns, för högre effektivitet, automatiserade styrsystem som kontrollerar hela 

produktionen.  

Hos Arla Foods yoghurtproduktion är stor del av arbetet automatiserat vilket innebär fysisk 

avlastning för personalen, de agerar främst operatörer. Viss rotation av arbetsmoment sker 

inom respektive avdelning. Höj- och sänkbara arbetsplattformar diskuteras, men är ännu 

inte etablerade. Generellt ger detta relativt goda förutsättningar för utveckling av de 

anställda samt förebyggande av arbetsskador. Genom dessa åtgärder finns viss anpassning 

av produktionsstrategierna för personalen.  
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Arla Foods har en strategi för medveten vattenanvändning. Den består av mål och en 

lanserad miljöpolicy som började gälla från och med 2011. En konkret strategi för minskad 

vattenbesparing är återanvändning av vatten. Utöver detta används förprogrammerade 

recept vid själva yoghurttillverkningen och för diskning. All vattenåtgång kontrolleras, 

bortsett från den utvändiga städningen.   
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga I – Intervju med Arla Foods yoghurtproduktion 
 

Intervju med Arla Foods yoghurtproduktion Linköping 2016-03-18  

Intervjuare: Andrea Grimmeiss och Angelika Brodka Karlsson 

Vad är era titlar och arbetsuppgifter här på Arla? 

Lars: Lars Hammarström heter jag, och PTU-chef heter det här i Linköping.  

Willy: Willy Larsson heter jag, och jag jobbar på Nordic Supply Chain, med processer och som 

projektledare för olika processer.  

Vad står PTU för, Lars? 

Lars: Juste det kanske inte är uppenbart utanför Arla, det står för Produktion- och 

teknologiutveckling. Man kan säga att som avdelning så kanske vi inte tar fram nya produkter, utan 

det har vi en utvecklingsavdelning som gör centralt, men vi är ju med och tar fram produkter och 

tittar mera på processen och våra förutsättningar. Sedan handlar allting om förbättringsarbete och 

den typen av framåtriktade mycket projekt och investeringar. Så det är lite blandat.  

Vi tänkte börja med att fråga om vilka steg som ingår i yoghurtproduktion, bortsett från 

förpackning, för vi har läst oss till homogenisering av mjölk, följt av två gånger pastörisering och 

tillägg av syrakultur. Är det rätt eller någonting mer?  

Lars: Har ni haft dialog med någon i Stockholm? Har ni någon tidigare information om 

yoghurtframtagning och vår metod? 

Den enda bakgrunden vi har är den vi har läst oss till via nätet, bara basics om hur allt går till. Vi 

har inte haft kontakt med någon annan, så att säga, inom området.  

Lars: Ja okej. Yoghurt är ett samlingsbegrepp för syrad produkt, som sen har olika baser. När vi säger 

baser menar vi olika produkter som har olika tillverkningsmetoder.  Ändå huvudprocessen är väl ändå 

någon sån där generell. Ska vi dra lite grand. Vilket steg vill ni börja ifrån? När mjölken kommer in 

eller hur tänker ni? 

Det vi fokuserar vårt arbete på är som sagt processen från mjölk till yoghurt.  

Willy: Är det från att mjölken kommer in från mejeriet då?  

Precis. Det som sker från själva produktionen, så att säga.  

Willy: Du var inne på rätt spår där. Vad man gör då är att man börjar med precis som när man gör 

vanlig mjölk så tar du ju fram en mjölk med den fetthalten du vill ha, och ser till att du får rätt andel 

fett i skummjölk och så pastöriserar du det.  
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Lars: Om man nu ska ha begreppen, det heter ju standardardisering, fetthaltsstandardisering.  

Willy: Sen då när du väl har denna produkt, då ska du gå vidare och se till att du får en bra 

yoghurtprodukt. Då går man in i ett nytt pastöriserings-/värmebehandlingsaggregat, som innehåller 

att du börjar värma upp den. Sen innehåller ju mjölken luft, vilket bidrar det till att man får 

vassleavskiljning så därför avluftar man mjölken ”in-line” i detta aggregat, hela tiden är allting ”in-

line”. Och sedan när man har gjort det ska man slå sönder fettkulorna så att det inte blir någon 

gräddfettning, så homogenisering. Och den syftar ju då dels till att det inte ska bli någon 

gräddfettning, och dels till att den ska säkra att man får ett bättre koagel i det fortsatta arbetet. När 

man sen går ut ur värmeväxlaren ska man ha den temperaturen som man ska syresätta vid. För 

yoghurt ligger den kring 40 grader. Det kan vara lite upp och ner där, beror på produkt och så vidare. 

Då lägger man det i en tank. Då går man in i själva syrningen, man ympar den och sätter till en kultur 

med olika bakterier där som ska jobba fram den här yoghurten. Den ska ju så att säga sänka PH:t och 

ge smak och så vidare. Och det gör man i en syrningstank, då ligger den där och PH:t sjunker och man 

får då ett koagel i detta och då gäller det att se till att det funkar med den temperaturen och den 

kulturen. Det är vad som avgör om det är färdigt. Då bryter man där och brytningen gör man genom 

att man pumpar den vidare till en annan tank och kyler den på vägen. Men då är den här produkten 

väldigt känslig, då gäller det att vara försiktig med processutrustningen, att den är skonsam i både 

omrörare och pumpar och så vidare. När man flyttar den från den ena tanken till den andra sänks 

temperaturen ner till sådär 20 grader. Då gäller det att vara rädd om produkten helt enkelt. Annars 

får man ju den här vätskebildningen, vattlagsbildningen. Ni kan ju ha sett på yoghurt ibland att det 

kan bli lite vätska. Sen ligger den i en bufferttank och sen är den klar att förpackas och det är samma 

sak där, att när du ska transportera den från den här bufferttanken när den är färdig till 

förpackningsavdelningen ska du vara rädd om den så du inte sätter in pumpar och feldimensionerade 

ledningar och så vidare. Så att du inte slår sönder den på den vägen, på den transporten. I grova 

drag. Och sen om du vill kan du göra fruktyoghurt, det görs under den transportsträckan från 

bufferttank till förpackningsrör genom in-line-dosering av en fruktberedning.  

Så man lägger bara till ett steg? 

Willy: Ja juste. Då använder du samma process, men lägger till den här in-line-doseringen. Sen har vi 

ytterligare en sak till. Nu har den 20 grader när vi packar den, produkterna måste ner till 8 grader. 

Och där finns det olika tekniker för detta. Ska man vara riktigt rädd om produkten ska man kyla den 

när den ligger i förpackningen. Då har den en stabiliseringstid, via systemlager eller vad som helst, 

kyltunnel eller kyllager. Samtidigt i det steget så blir produkten mera robust och stabilare, mer tålig 

alltså.  

Lars: Och det tar ju minst ett dygn. Det sa vi inte heller, att syrningstiden kan variera, men cirka 5 

timmar.  

Det här är alltså några steg i produktionen som inte går att skynda på? 

Willy: Nej du kan reglera den lite med temperaturen, högre temperatur går lite snabbare men då kan 

du få fel balans på de olika bakteriekulturerna. Bakterierna ska växa till sig på ett visst sätt för de är 

olika typer. Och det är skillnad mot vanlig fil. Då tillsätter man bakterierna vid 20 grader, men de får 

stå där i 18-20 timmar istället bara för att de har så låg temperatur när de syras.  
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Har ni några andra ledtider i produktionen av yoghurten?   

Willy: Man kan väl säga att syrningen inte får ligga och översyra i syrningstanken, då kan det bli för 

sur och man kan få andra fenomen. Den får helst inte ligga för länge i den här bufferttanken innan 

den förpackas. För då blir den mera känslig sen för transport.  

Skulle ni se något förbättringsförslag någonstans för att minska väntetider och ledtider i 

produktionen någonstans? Det verkar som att inte mycket går att skynda på, men att på något steg 

kunna effektivisera? 

Lars: Det här är ju väldigt gammal och beprövad teknik. Nästa aspekt är att det ska vara en stabil 

produkt och inte vassleavskiljning. Teoretisk skulle man vilja tänka sig att tillsätta någon form av 

pulver och stabilisering, i alla fall så tänker vi på Arla att vi vill ha naturliga produkter med naturliga 

ingredienser med så få tillsatser som möjligt. Då har man ju de förutsättningarna man har och det är 

inte så lätt att ändra på det. Det här är ju en traditionell tillverkningsmetod. 

Willy: Det har jobbats väldigt mycket på den frågeställningen du tar upp här ju.  

Lars: Det som är en utmaning i den här verkligheten är att det tar 1-2 dagar att kyla ner produkten. 

Där har det gjorts mycket studier på om man kan kyla ner den fortare, det är ju värmeväxlare och så 

vidare. Det har väl hittills inte lösts i alla fall, utan det blir andra fenomen, vassleavskiljning, eller du 

måste tillsätta pulver. 

Man kan antingen göra det på kemisk väg, så att säga, men det känns inte så trevligt, eller så kan 

man göra det tekniskt? 

Lars: Då pratar man andra, så att säga, aspekter. Vi försöker ha kvar den här naturliga dimensionen.  

Hur ser transportstegen ut mellan alla de här stegen, är det främst robotar eller är det rullande 

band eller människor?  

Lars: Nej, om ni har varit på ett mejeri så är det så att det är enormt många tankar och ledningar och 

ventiler. Allting är liksom in-line som Willy säger. Vi har inga öppna produkter utan det går i ledningar 

mellan olika steg.  

Willy: Enda gången man öppnar en tank är när man tillsätter kulturen. Annars är det dolt i ledningar 

och tankar.  

Så alla produktionssteg är placerade i en logisk följd, låter det som? 

Lars: Ja 

Willy: Ja 

Finns det någon grafik som visar det här? Online eller om ni har någon karta på nätet?  

Lars: Vi har flödesscheman. 

Willy: Det finns ju en liten handbibel som används vid utbildningar vid LTH i mejerilära, The Dairy 

Handbook. Det är ju Tetrapak som har satsat på att göra en liten handbok som används som 
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utbildningsmaterial. Jag skulle kunna skicka de delar som berör yoghurt. Jag har den digitalt 

någonstans.  

Tack så mycket! Görs det regelbunden uppföljning av arbetsrutinernas effektivitet och säkerhet 

hos er? Och i så fall hur ofta och på vilket sätt? 

Lars: Ja det finns ju olika sätt. Det är ju liksom automatiserat. Där har vi naturligtvis ett styrsystem 

som håller reda. Det är ju recept vi kör, det är recept som vi repeterar hela tiden. Sedan finns det 

journalfiler som verifierar att vi gör de kontroller vi ska, till exempel noterar vad PH:t är när vi bryter. 

Så det finns journalfört. Det är som en verifiering att du följer det recept som är fastställt.  

Det sker elektroniskt?  

Lars: Ja och allt som är då styrt av styrsystemet, där finns det rutiner för kalibreringar så att man 

kollar flöden, temperaturer och funktionalitet. Då sköts det av en teknisk avdelning, som har det som 

en periodisk kontroll. 

Så det här görs varje dag hela tiden? 

Lars: Vi tillverkar ju batcher. Varje batch journalförs så. Sedan kan det finnas andra intervall när du 

kalibrerar, och det kan ju vara med olika frekvens. Minst en gång per år i alla fall, kan vara oftare 

också om det finns behov.  

Willy: De intervallerna är väldigt kritiska med hänsyn till CCP (förkortning för kritisk 

kontrollparameter), det är fastställt tydligt vad intervallet ska vara. Det kan generera någonting som 

äventyrar hälsa alltså, typ pastöringseringstemperaturen är ju jätteviktig.  

Lars: Ja det sker ju varje dag. Man gör ett omslagstest för att kolla om temperaturen överstiger en 

viss temperatur för då faller det ut så att säga. Då stannar det.  

Då undrar vi om hur stor omställningstid ni har för att börja producera, låt oss säga en ny 

yoghurtsmak eller yoghurtprodukt? Hur ser det ut? Hur får ni ny information om att det ska bytas 

eller läggas till? 

Lars: Man kan säga så här, det är ju många tankar. Om man tänker hela steget, om det är en batch 

och så syrar du, då har du en syrningsfas på en produkt. Sedan, som Willy sa här, kylning och så läggs 

det i en bufferttank och förpackas. Men när produkten har gått över från syrningstanken till 

bufferttanken, ja då är ju den tom. Då får man diska den och sen kör man nästa batch. Då är det i så 

fall tiden som det tar att diska som är, så att säga, omställningstiden. Sedan när bufferttanken är tom 

då får du rengöra den.  

Sker det av mänsklig kraft? 

Lars: Nej det finns ju då styrt av systemet, det håller koll på vilket steg vi är i så att säga. Är produkt i 

tanken så vet den det, och innan vi kan köra nästa steg så finns det kanske olika villkor till exempel vi 

måste diska eller skölja. Vad som nu krävs. Det är styrt. Det är ju inga ställtider så utan det handlar 

mer om tillgänglighet, samtidigt i och med att det är livsmedel så är hygien viktigt. Det är olika villkor. 

Om man förpackar en produkt så kan det vara olika villkor för att förpacka nästa produkt. Då kan 
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man ha en förträngningsfas så du trycker bort produkt 1 med produkt 2 i ledningen och då har du en 

förträngningsfas som får kastas.  

Ni lägger inte till fler maskiner utan ni använder samma maskiner, bara att ni är mer effektiva i 

bytet? 

Lars: Nej, vi har ju åtskilliga tankar. Totalt sett har vi 130 tankar, varav yoghurt är kanske hälften. Det 

finns ju ofta någon tank ledig. Då får man ju planera vilken tank vi lägger den här produkten i med 

rätt framförhållning. Vi planerar kanske primärt när vi ska leverera ut. Så har man någon form av 

ledtidsplanering. När måste vi förpacka den? För att förpacka den när måste vi ha startat stegen 

innan. Man räknar baklänges.  

Du pratar om batchtillverkning, vad är en batch för er? Är det en tank? 

Lars: Vi ser det förenklat som en tank, sedan kan det vara så att en order kan vara flera tankar. Det 

beror på hur man definierar batch. Vi processar ju yoghurten batchvis.  

Willy: Säg att du ska göra 20 000 liter vaniljyoghurt, då har man bestämt definierat den ordern. Om 

det är en tank som rymmer 20 000 liter yoghurt eller två så är det ändå en order. 

Så en batch är en omgång, en order? 

Lars: Ja 

 

Tillverkar ni yoghurt i förskott och håller i lager tills beställning kommer, eller är det så att ni börjar 

tillverka först när ni får en order? 

Lars: Det är lite komplext att svara på, det är ju så att Arla är ju ett mejeri. Vi har speciellt inget lager 

utan det är orderstyrd produktion. Sedan går ju våra produkter till terminaler där man har ett 

säkerhetslager och därifrån distribuerar man ut till butiker. Det finns ju någon form av lager, dock 

inte på själva anläggningen. Yoghurt har ju 28 dagars hållbarhet.  

Willy: Så svaret är att man har en order när man tillverkar här. Det är så att enda stället man kan 

lagra detta är när den är förpackad. Sedan har den ett givet tidschema, från och med att vi börjar 

med det till det är förpackat.  

Lars: Samtidigt är det så att man tillverkar en order som för oss kan vara en prognos från planeraren. 

Man tar ju fram en volym efter förväntad försäljning. Och då får vi en order på det. Sedan har man 

ett avropsförfarande, till exempel en stor Icahandlare kanske får leverans två gånger per dag. Alltså 

de har inte plats att ta allt vid ett tillfälle. De måste ha en hög frekvens. Så vi tar ju fram en mängd 

och sedan ropar kunderna av på den. Ibland är det prognoser. Så någon form av lagerhantering. 

Lokalt kör vi de beställningar vi får, batcher.  

Det kan alltså bli lite oväntade lager? Men det har att göra med att ni skulle kunna vara redo om 

Icahandlaren helt plötsligt behöver påfyllning? 

Lars: Om Icahandlaren ska ha leverans två gånger om dagen, då hinner inte vi med om vi skulle starta 

från ruta ett. Utan då måste vi ha produkten på terminalen när beställningen kommer.  

Ungefär hur mycket personal har ni som arbetar med yoghurtproduktionen på golvet? 
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Lars: De i den här automatiserade delen, där vi tar fram yoghurt, kallar vi för processoperatörer. De 

är ett fåtal och jobbar i skift. Vi kör ju nästan dygnet runt. Vi har två avdelningar. Låt säga att vi är 

mellan 2-4 personer per skift som tar fram yoghurtprodukten. Sedan när vi kommer till 

förpackningshallen är det kanske två operatörer per linje eller något sånt. Det är ganska lågt 

arbetsinnehåll, allt är ju automatiserat förutom när man ska ta fram material och göra vissa moment, 

till exempel på lager har vi de som ska frakta pallarna. Om man skulle titta på den enskilt största 

kostnaden hos oss är det själva produkten, mjölken, som är dyr. Det är inte arbetsinnehållet.  

Hur organiserar ni personalens arbete? Har ni något system eller gör alla samma sak varje dag eller 

roterar de? Ni pratade om att ni hade skift. 

Lars: Det finns olika kategorier. Det finns processoperatörer som tar fram produkten i de här 

tankarna och alla de processtegen. Och sedan har vi förpackningsoperatörer. Processoperatörerna, 

de är en avdelning. De har olika rotation och olika moment förvisso, men de är på den avdelningen. 

Samma sak i förpackning, man är på den avdelning man tillhör, förpackningsavdelningen. Sedan kan 

man köra förpackningslinjer som de roterar lite på. Generellt sett är man anställd på en avdelning 

och det är där man jobbar. Samma sätt på lagret, det är en avdelning som har lagerhantering. 

Willy: Det man måste beakta här när man kommer till förpackning idag, är förpackningsmaskiner 

väldigt effektiva och komplicerade och de krävs en väldig kunnighet för att köra dem. Vid 

förpackningslinjer är det uppåt 20 miljoner kronor som hanteras. Det krävs att man är väldigt duktig 

på det som operatör. Därför kanske man inte ska kunna tio olika förpackningsmaskiner utan man 

måste bli duktig på bara några stycken så att man klarar de här komplicerade maskinerna. 

Utvecklingen de senaste åren har blivit mer och mer komplicerad.  

Lars: Samtidigt så jobbas det mycket med ergonomi och den typen av arbetsmiljö. Man är mer 

maskinskötare, så det finns inte så många tunga moment. Det är mer att du jobbar med den 

maskinen och de förutsättningar som den ger.  

Anpassas arbetsuppgifterna efter arbetarens förutsättningar? Vi tänker om någon har dålig rygg, är 

förkyld eller är gravid osv.  

Lars: Till viss del, men jag tror vi har väldigt få moment där man inte kan jobba. 

Willy: Jag jobbade tidigare med en helt annan produkt gällande förpackning, och där har du 

arbetsmoment som gör att du ska arbeta ergonomiskt bra. Personernas olika längd påverkar detta. 

Då får man ju göra någonting så att du kan ha en höj- och sänkbar plattform eller så. Så att man 

anpassar sig till personerna, ja. Man har kanske utrustning som gör att till exempel kort eller lång inte 

ska vara ett hinder.  

För att minimera sjukfrånvaron, var känner ni att man skulle ha den största utmaningen?  

Lars: Det finns ju olika dimensioner av det naturligtvis, men trivsel är en viktig del som vi jobbar med. 

Vi har ju någon form av medarbetarundersökningar och dialogsamtal som gör att man pratar 

kontinuerligt med alla. Sedan har vi något som heter BBS-samtal, Beteende Baserad Säkerhet. Vi 

försöker hjälpa varandra. Ser vi någon som jobbar felaktigt så försöker vi ha någon form av 

återkoppling på det. Sedan noterar vi naturligtvis tillbud och sådana saker. Ifall det händer något så 

försöker vi bygga bort det. Rotation förekommer till viss del men det är väldigt få moment som är 
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oergonomiska och av det skälet handlar det mer om att man ska trivas på avdelningen och jobba bra 

tillsammans. 

Willy: En annan sak är ju också arbetsskador, det försöker vi ju förebygga. När man designar och 

bygger en linje lägger vi in att vi gör en riskanalys på linjen och arbetsmiljösäkerheten. Man tittar 

igenom vad våra risker är och så vidare och försöker sedan bygga bort de riskerna. Det ingår i alla fall 

att i ett tidigt skede att försöka se till att inte skapa någonting. Då blir det ju så här att man får reda 

på om det har hänt någonting så följer man upp det och så korrigerar man det så att det inte ska 

hända igen.  

Finns extrapersonal att kalla in vid sjukdom? 

Lars: Det finns ett schema naturligtvis, sedan har vi en pool som är lite fria radikaler som kan hoppa 

in där det behövs. Vi har inte så mycket inhyrd personal, man lånar mellan avdelningar och sedan 

finns det väl några som är timanställda också, så kallade ”inringare”. Generellt sett har vi en 

grundbemanning och sedan har vi någon form av pool för att täcka upp till normalläge. Sedan kan 

man hoppa lite mellan avdelningarna om behovet varierar.  

Vilken är den vanligaste anställningsformen hos er? 

Lars: Det är tillsvidareanställning.  

Hur länge kan man köra maskinerna innan ett reningsbehov uppstår och kör man så länge? 

Willy: Nej det är olika, man kan inte säga något generellt där. Om man säger så här, där man har 

värmebehandling, där har man en naturlig del med utfällning av protein mot en yta. Då kan det bildas 

växter och bakterier i de här biofilmerna. Det styr att du måste diska med ett visst intervall, så den 

typen av utrustning behövs. 

Hur vet man att man måste göra det? Hur mäter man det? Mäter man hur mycket bakterier det är? 

Willy: Nej det går inte, man gör så här att man regelbundet följer upp hur det ser ut. Man plockar isär 

utrustningen och tittar hur det ser ut och sedan baserar man en tid på detta. Sedan kan man också se 

detta på givare, håller det på att få ett onormalt tryckfall och ändringar i flöde så kan man kanske se 

att man har fått en mjölk som inte är som den brukar vara. Då får man parera det genom att göra en 

disk.  

Så man får både visuellt bedöma och man får hjälp av tekniken? 

Willy: Både tekniken och sen har man regler som man har tagit fram, generella regler för ”så här ska 

man göra”.  

Lars: Det håller ju styrsystemet på och mäter, vad driftstiden är, så du får diskkrav ett X antal timmar.  

Willy: Det är likadant med förpackningsmaskin, där kan du köra X antal timmar. Sedan kommer det 

upp varningar och sedan måste man diska annars kan man inte sätta igång igen.  

Vad får ni för slöseri av produktionen? Eller får ni något slöseri? 
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Lars: Ja alltså vi har ju någon form av gränstak när vi diskar. När man diskar en tank är det alltid 

någon form av produkt kvar. Sen har vi en sortering så vi försöker sortera där vi har någon grumligare 

produkt, det är en fraktion, där vi i det här fallet kör våra restprodukter till biogas. Tidigare har vi 

även gjort en del djurfoder. Det är en delmängd. Nästa delmängd är när det är så pass lite kvar, då 

går det till avlopp och sedan till ett reningsverk. Sedan om vi har kassationer i förpackningen, när 

man startar en produktion tar det en viss tid innan den har ställt in sig, kanske för att få rätt volym, 

då kör vi det till en kross där vi krossar och pressar ur produkten och då går det också till biogas men 

man skulle också kunna göra djurfoder av det. Det finns ju någon form av svinn, ofta i samband med 

att man diskar eller när man gör produktutlägg. Det kan också ta tid att fylla upp ledningar. När du 

diskar en full ledning måste du kasta produkten som står kvar där.  

Har ni någon miljöpolicy som ni följer? Det verkar som att ni har ett bra etablerat system? Är det 

något som finns på nätet som man kan titta på? 

Lars: Ja det gör det. Arla har ju en global policy. Vi har ju flera koncept, ”good growth” som det heter 

i vår värld. Vi är ansvarsfulla och använder naturliga råvaror. Tar hänsyn till miljön och har långsiktigt 

tänkande. Sedan har vi kanske en mer lokal policy där vi har kokat ner det som är mer sådant som vi 

kan påverka. Det finns olika på olika nivåer. Vi är väldigt mycket för miljön. Det finns säkert en del på 

nätet.  

Finns det en strategi för medveten vattenanvändning inom produktionen? 

Lars: Ja. Strategin på något vis att produktkvalitén alltid går först, man måste säkerställa det och då 

får man diska tillräckligt ofta för att kvalitén ska gå främst. Det här är ju mer om att optimera våra 

recept och man kan ju säga att det inte bara är när du tar fram produkten som det är receptstyrt 

utan även vid diskning kör man en förutbestämd mängd. Sedan kan man återanvända en del av olika 

faser, så det finns en viss mängd vi använder men sedan kan man göra det bättre. 

Vattenförbrukningen mäts veckovis.  

Vattenanvändningen som går åt är programmerad? 

Lars: Där det går, men sedan förekommer naturligtvis städning av golv och maskiner utvändigt men 

det är mindre mängder.  

Finns det något skift där det går åt extra mycket vatten? Dagskift, nattskift?  

Lars: Nej inte här, vi kör ju ganska kontinuerligt. Sedan har vi vårt miljötillstånd, där är det så att en 

viss mängd måste vi släppa ut mellan klockan 00:00-06:00 så att övriga samhället kanske ligger och 

sover då. Det är ju bra att vi släpper ut mer då.  

 


