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Förord 

Som en del civilingenjörsprogrammet inom industriell ekonomi har detta kandidatarbete inom 

maskinteknik utförts vid Karlstads Universitet. Arbetet utfördes under vårterminen 2017 och består av 

denna rapport, en muntlig presentation och opponering av en annan kandidatuppsats.  

Ett tack skall riktas till Yngve Gustafsson, VD på Wermlands Mejeri AB som gjorde det möjligt att 

genomföra arbetet och som har ställt upp vid olika tillfällen då frågor om arbetet har uppstått. Personalen 

som arbetar på mejeriet skall också få ett tack för att de alltid har varit hjälpsamma vid olika frågor och 

diskussioner. Henrik Jackman som handlett arbetet skall också få ett tack för det arbete han gjort, 

framförallt för att rapporten har rätt struktur och språk.  

 

Marcus Karlsson, Juni 2017.  
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Abstract 

Wermlands Mejeri AB started in the autumn of 2015 as a new supplier of milk and cream for the 

consumers in Värmland. During the first year of the dairy operations several investments had to be made 

to increase the production capacity. The production facility has to run without interruptions in order to 

meet the increased demand from customers and at the same time fulfil the strict health regulations from 

the food industry.  

When milk is made, it undergoes a number of process steps before it can be sold. This project is limited 

to the packaging stage and the packaging department. 

The purpose of the project is to map out the eight wastes described in the Lean production system. The 

goal is to give improvement proposal for one or two of the wastes.  

Through observations, interviews and data collection, the wastes have been analyzed and improvements 

have been proposed using the 5S tool. 5S is a tool in Lean that describes how things can be improved 

and how it can happen.  

Two of the eight wastes were selected to be analyzed more and provide improvement proposals. The two 

became movements and defects. By using the first two S, sorting and structuring, movements can be 

reduced for the staff in the packaging department. The defects occur in the various machines and can be 

reduced by working with more preventive measures. By introducing a maintenance system and charting 

where the defects arise, an image of how the defects arise is created. Working systematically with those 

parts that cause the problems in the machines and keep statistics over it can reduce the number of 

defects. A deviation reporting system should be introduced to see how often and where the defects 

occur. 

The project can be seen as a first step in introducing Lean in Wermlands Mejeris production and can be 

used for further studies in the area.  
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Sammanfattning 

Wermlands Mejeri AB startade under hösten 2015 som en ny leverantör av mjölk och grädde för de 

värmländska konsumenterna. Under det dryga året som mejeriet haft sin verksamhet igång har det skett 

flera investeringar och produktionskapaciteten har ökat. För att uppnå den nya kapaciteten ställs det krav 

på produktionsutrustningen. Den måste fungera utan avbrott för att få en jämn och kontinuerlig 

produktion samtidigt som kvaliteten i livsmedelsbranschen är högsta prioritet av hygieniska skäl. 

När mjölk tillverkas genomgår den ett antal processteg för att kunna säljas. Detta projekt är avgränsat till 

förpackningssteget och förpackningsavdelningen.  

Syftet med projektet är att kartlägga de åtta slöserierna som beskrivs i produktionssystemet Lean. Målet 

är att efter kartläggningen kunna ge konkreta förslag till förbättringar för att minska en eller två 

slöserier. 

Genom observationer, intervjuer och insamling av data har slöserierna analyserats och 

förbättringsåtgärder har föreslagits med hjälp av verktyget 5S. 5S är ett verktyg inom Lean som 

beskriver hur saker kan förbättras och hur det kan ske.  

Två av de åtta slöserierna valdes ut för att analyseras mer och ge förbättringsförslag. De två blev rörelser 

och defekter. Genom att använda sig av de två första S:en, sortera och strukturera så kan rörelser 

minskas för personalen i förpackningsavdelningen. Defekterna uppstår i de olika maskinerna och kan 

minskas genom att arbeta mer förebyggande. Genom att införa ett underhållssystem och kartlägga vart 

och varför defekterna uppstår så skapas en bild av hur defekterna uppstår. Att arbeta systematiskt med 

de delar som orsakar problem i maskinerna och föra statistik över dem kan antalet defekter minska. Ett 

avvikelserapporteringssystem bör införas för att se hur ofta och var defekterna uppstår.  

Projektet kan ses som ett första steg för att införa Lean i Wermlands mejeris verksamhet och kan 

användas för vidare studier inom området. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet beskriver bakgrunden av problemet, vad syftet och målet med rapporten är samt 

vilken teori som används för att lösa problemet. I denna rapport används produktionssystemet Lean och 

verktyget 5S som teori för att lösa de problem som finns på mejeriet. 

Varje år konsumerar genomsnittssvensken cirka 87 kg mjölk och 10,5 kg grädde. [1] Livsmedelsverket 

rekommenderar ett intag på 2-5 dl av mjölk, yoghurt och fil för att få i sig en lagom mängd kalcium per 

dag. Utöver kalcium så innehåller även mjölk mineraler, vitaminer och protein. [2] Wermlands Mejeri 

AB startade under hösten 2015 som en ny leverantör av mjölk och grädde för de värmländska 

konsumenterna. Genom att erbjuda lokalproducerade produkter har företaget skapat en stabil efterfrågan 

och tagit stora marknadsandelar på den värmländska mjölkmarknaden. [3] Under det dryga året som 

mejeriet haft sin verksamhet igång har det skett flera investeringar, ett nytt kylrum har byggts, en 

förpackningsmaskin, en vagnfyllare och en backfyllare har monterats i produktionslinan. Kapaciteten 

från början var 19 000 liter per dag och ska efter investeringarna vara 40 000 liter per dag. [4] För att 

uppnå den kapaciteten ställs det krav på produktionsutrustningen. Den måste fungera utan avbrott för att 

få en jämn och kontinuerlig produktion samtidigt som kvaliteten i livsmedelsbranschen är högsta 

prioritet av hygieniska skäl. 

Under 2017 har mejeriet släppt en ny produkt i form av glass och planerar även att börja producera fil 

under våren. Glassen tillverkas i Mariestad av Kling Glass AB, mejeriet levererar grädde till Kling som 

används som basingrediens till glassen. [5] Detta påverkar inte produktionen hos Wermlands mejeri i 

deras produktionsanläggning då de sedan starten har producerat grädde. Produktion av fil kräver dock 

investeringar i form av nya tankar men inte nya maskiner som tidigare vid produktionsökningen. 

Den stora efterfrågan och utökandet av produkter ställer krav på att produktionen skall fungera och klara 

av att leverera det som kunderna beställer. I livsmedelsbranschen får det inte finnas några förseningar av 

leveranser, då det är dagligvaror som har kort utgångsdatum och måste finnas i butikerna när 

konsumenterna skall handla. Nu när glassen har börjat produceras och filen lanseras snart ställer det 

högre krav än tidigare på att utrustningen skall fungera felfritt, då marginalerna för avbrott och förlorad 

produktionstid minskar. 

1.1 Bakgrund 

Som ovan beskrivet har Wermlands mejeri gjort ett flertal investeringar sedan starten för att utöka 

kapaciteten. Det har medfört problem vid produktionen som har lösts efterhand men det finns 

fortfarande mycket att arbeta med i förbättringsväg. Paket går i sönder, väger för lite och läckage 

uppstår, det är kvalitetsproblem som fanns före och fortfarande finns efter investeringarna. Som tidigare 

nämnts minskar marginalerna för sådana fel när efterfrågan ökar och genom att minimera sådana 

problem ökar lönsamheten för verksamheten. Förutom kvalitetsproblem hos produkten har arbetsplatsen 

förändrats och arbetsstationer ser annorlunda ut. Mejeriet har sedan tidigare inte arbetat målinriktat med 

Lean även om en del av metoderna inom Lean används omedvetet på grund av yrkeserfarenhet. 

Mejeriet har haft en låg investeringsnivå från början för att minska riskerna från starten. Därför är 

maskinerna som används begagnade och en liten del av arbetsmomenten är automatiserade. Även om 

mejeriet har gått väldigt bra det första året och utökat både produktionen och produktsortimentet, så 

finns det fortfarande en osäkerhet kring framtiden. Genom att fortsätta ha låga kostnader minimeras 

riskerna ifall efterfrågan skulle minska, det görs genom att underhålla och laga den utrustning som redan 

införskaffats. Steg för steg så förbättras produktionskapaciteten och effektiviteten på mejeriet. 
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1.2 Syfte och mål 

Genom att kartlägga och analysera de åtta slöserierna i mejeriets förpackningsavdelning kan en 

övergripande bild skapas vart det finns mest förbättringspotential. När de åtta slöserierna är analyserade 

och kartlagda så ska en eller två av dem väljas på kriterierna:  

 Genomförbarhet - Är storleken av arbetet genomförbart inom projektets tidsram 

 Kostnadsminskning - Hur stor vinst i finansiella termer får företaget 

 Förbättringspotential - Vart finns möjligheten till störst påverkan 

Genomförbarhet är det kriteriet som har störts på verkan för vidarearbete med slöserierna. Efter att första 

steget är genomfört ska den eller de slöserierna som valts undersökas djupare för att ge ett underlag för 

hur de kan elimineras eller minskas i så stor utsträckning som möjligt. Målet med arbetet är att ge 

konkreta förslag till hur mejeriet kan minska eller eliminera delar av slöserierna samt upplysa om de 

andra slöserierna. Arbetet skall inte innebära några stora kostnader för mejeriet i form av ny utrustning 

som maskiner, men mindre kostnader kan de förslag till förbättringar innebära. Arbetet kan sedan 

användas som en grund för vidarearbete med Lean i verksamheten. 

1.3 Mejeriprocessen 

Efter att råmjölken har levererats från bönderna till mejeriet genomgår den flera processteg för att kunna 

säljas i butik, det viktigaste är att skadliga bakterier som eventuellt finns i råmjölken dödas under 

processen. Rätt procent av fett skall också uppnås för de olika produkterna, det är en kvalitetsaspekt. 

1.3.1 Mottagning 

Mejeriet har en mottagningstank som fylls på en gång per dag av en tankbil som hämtar råmjölken från 

de 15 leverantörerna. I mottagningstanken hålls råmjölken fortsatt kyld som den varit innan den lämnade 

gårdarna, under 4 ºC är rekommenderad temperatur under detta steg för att förhindra bakterietillväxt. [6] 

Innan råmjölken går igenom första processteget kontrolleras den för att se att den når upp till 

kvalitetsmålen. Bakterie-, fett- och proteinhalt kontrolleras samt lukt och smak. [7] 

1.3.2 Separation 

I första behandlingen av råmjölken som innehåller cirka 4,2% fett separeras skummjölken från grädden 

med hjälp av en separator. [7] Genom att centrifugera råmjölken skiljs grädden och skummjölken, detta 

är möjligt då grädden som på grund av sin rika fetthalt har lägre densitet än vad skummjölken har som 

består av vatten till en större del. Skummjölken som är tyngre pressas utåt och leds ut genom kanaler, 

den lätta grädden koncentreras kring centrum för att sedan ledas vidare upp genom separatorn. [6] 

1.3.3 Standardisering 

För att få till rätt halt av fett till de olika produkterna sker en standardisering eller blandning av 

skummjölk och grädden. De produkter som mejeriet producerar är lättmjölk (0,5%), mellanmjölk 

(1,8%), standardmjölk (3%) och grädde (40%). För att få rätt fetthalt finns det två olika tekniker, att 

blanda två flöden av skummjölk och grädde eller genom att blanda olika volymer av skummjölk och 

grädde i tankar. [6] 
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1.3.4 Homogenisering 

Mjölken har nu rätt fetthalt men fettet består av större kulor som måste minskas i storlek annars flyter de 

upp till ytan då fettet har lägre densitet och bildar ett skikt av fett. Genom att slå sönder kulorna så fås en 

homogen blandning av fett i mjölken. Detta görs genom att värma upp mjölken till 55-80ºC och 

trycksätta den till 10-25 MPa, sedan accelereras den upp till en hög hastighet för att ta sig igenom en 

trång passage där de större fettkulorna krossas till mindre. [6] I samband med homogeniseringen tillförs 

även vitaminer, i Sverige är det lag på att tillföra D-vitamin i lätt- och mellanmjölk. [7] 

1.3.5 Pastörisering 

Genom att hetta upp mjölken till 72-75ºC under 15-20 sekunder dödas bakterier och mikroorganismer, 

detta är ett av de viktigaste stegen i processen tillsammans med kylning för att få så lång hållbarhet som 

möjligt. För att pastörisera grädde värms den upp till 80ºC och hålls där minst 5 sekunder. Det är viktigt 

för båda produkterna att de kyls snabbt ner till under 4ºC för att minska bakterietillväxten. [6] 

1.3.6 Förpackning 

Det sista steget i förädlingsprocessen av mjölk är förpackningen. Mjölken kommer genom ledningar till 

förpackningsmaskinen som fyller mjölken i paketen som sedan försluts och packas i mjölkvagnar eller 

backar. När vagnarna och backarna är fulla så transporteras de till kylrummet där de lagras tills en lastbil 

hämtar och transporterar dem vidare. [7] 

Mejeriets förpackningsavdelning består av två förpackningsmaskiner som med transportband är 

kopplade till två vagnfyllare och en backfyllare. 

1.4 Avgränsningar 

För att inte arbetet skall bli för stort måste avgränsningar ske. Arbetet kommer avgränsas till hur 

förpackningsavdelningen kan förbättras, där finns det möjligheter till förbättringar genom att använda 

metoder inom Lean.  

1.5 Lean 

Toyota Production System (TPS) som utvecklades i slutet på 1940-talet är förebilden för hur Lean har 

utvecklats över världen. Till följd av att Japan förlorade andra världskriget led landet av dålig ekonomi. 

Det innebar att kraven på flexibilitet och snabb tillverkning ökade, där fick Toyota en avgörande roll 

med det nya produktionssystemet. Det innebar att Japan blev världskända för sin höga kvalitet och 

effektivitet. År 1990 så släpps boken "The Machine that Changed the World" av Womack, Jones och 

Roos och ordet Lean Production nämns för första gången. Begreppet syftar till att producera saker 

resurseffektivt, genom att använda de resurser på bästa sätt. [8] Övergripande kan man säga att Lean går 

ut på att minska och eliminera alla sorters slöserier. Genom att ta bort alla aktiviteter som inte tillför 

kunden något värde så har man uppfyllt Leans grundbudskap. [9] 

Taiichi Ohno som skapade TPS beskriver produktionssystemet så här:  

"All we are doing is looking at the time line from the moment the costumer gives us an order to the point 

when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes." 

De slöserierna som Lean behandlar har delats in i åtta olika grupper för att kunna identifiera dem. Nedan 

följer en övergripande beskrivning av varje slöseri inom Lean och arbetsmetoden 5S. [9] 
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1.5.1 Överproduktion 

Det anses vara den värsta sortens slöseri, då det bidrar till alla sorters slöseri. [8] Att producera för 

mycket, för tidigt eller för fort är slöserier då det inte är nödvändigt. De produkter som produceras 

utöver efterfrågan fyller ingen funktion och kostar företaget pengar, produkter som är klara för tidigt tar 

upp plats för andra produkter och de som tillverkas för fort kan få kvalitetsbrister. Inget av dessa 

produktionssätten bidrar till något värde för kunden. [9] Även produkter som tillverkas mot kundorder 

kan på det sättet överproduceras. [8] 

1.5.2 Väntan 

Tid som inte används till att producera utan istället bara väntas ut på grund av att nästa steg inte kan 

påbörjas, då det saknas något för att fortsätta processen. Det kan vara materialbrist, ojämn tid för de 

olika processerna, verktyg som saknas eller någon annan resurs som behövs. [9] Väntan är en mycket 

vanlig form av slöseri i alla verksamheter, till exempel att någon är sen till ett möte innebär att de andra 

som är där får mindre arbetstid. [8] 

1.5.3 Lager 

Onödigt material som inte används skapar inget värde och kan dölja andra problem i produktionen som 

obalans. Det finns två olika sorters lager, mellanlager i produktionen och de klassiska lagren som 

behandlar råmaterial och färdiga produkter. [9] De klassiska lagren har ofta en överkapacitet där 

företaget kan lagra extra råmaterial som de till exempel fick för ett bra pris eller andra produkter som 

inte används för tillfället. Det kan skapa problem, ifall det upptäcks kvalitetsproblem hos råmaterialet 

eller att kunden ändrar sin efterfrågan. [8] 

1.5.4 Rörelser 

Förflyttningar av människor och material inom en process skall minimeras, det tillför inget värde och är 

därför ett slöseri. [9] Det kan handla om att behöva gå och hämta verktyg, speciellt om verktygen inte är 

placerades på ett ergonomiskt vis eller befinner sig på fel plats. Att lyfta fel och för tungt kan innebära 

arbetsskador som både kostar arbetsgivaren och arbetstagaren mycket pengar samt försämra ryktet för 

företaget. Det finns mycket att vinna på att de anställda är på rätt ställe med rätt verktyg och rätt 

arbetssätt. [8] 

1.5.5 Defekter 

Produktion av produkter som inte blir rätt och som kräver omarbetning är uppenbara slöserier men också 

kontroller av produkter ses som ett slöseri då det inte bidrar med något värde för en hel produkt. [9] I en 

del företag så finns det avdelningar som endast arbetar med sådant och det är få kunder som kan tänka 

sig att betala för det. Resurserna borde såklart användas till att lösa problemet som orsakar defekten hos 

produkten. Var skapas defekten och vad felet med processen är frågor som borde ställas? [8]  

1.5.6 Överarbete 

Arbete som kunden inte är villig att betala för anses vara överarbete, det kan handla om onödigt hög 

kvalitet eller extra utrustning som inte fyller någon funktion för kunden. Istället medför det onödiga 

arbetsmoment för medarbetarna och kostnader för företaget. Något som ibland ses som nödvändigt är 

tester och kontroller men som ofta är överarbete på grund av opålitliga processteg tidigare i 

produktionen. Dubbeldokumentation eller att två arbetare gör samma jobb på grund av bristande 

kommunikation är en form av överarbete. [8] 
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1.5.7 Transporter 

Interna transporter tillför inget värde till produkten och kunden är endast intresserad av att betala den 

transport som sker mellan leverantören och kunden. Tranporter är dock nödvändiga men i vilken 

utsträckning och hur kan de minimeras? Att se över layouten på produktionen eller företagets lokaler 

leder ofta till nya sätt att se på transport och värdeflödet av en produkt. Transportband och truckar 

förenklar transportarbetet men grundproblemet återstår. Det är genom att eliminera eller reducera 

transportbehovet som slöseriet minskar. [8]  

1.5.8 Outnyttjad kreativitet 

Från början ansågs det endast finnas sju slöserier inom Lean men med tiden så insågs det att inte utnyttja 

medarbetarnas kompetens var ett lika stort slöseri som de andra sju. Genom att inte integrera eller lyssna 

på medarbetarna i utvecklingen av processen mister företaget stor kompetens och 

förbättringsmöjligheter. Många företag använder sig endast av en liten del av potentialen hos 

medarbetarna och det är ett stort slöseri i form av möjligheter till förbättring. [9] Genom att låta en 

medarbetare specialisera sig på sin arbetsuppgift så kan den utvärdera arbetssättet mer noggrant och 

samtidigt skapa bättre förutsättningar för sig själv på sin arbetsplats. [8] 

1.5.9 5S 

Det första steget för de flesta företag är att implementera 5S när de väljer att arbeta med Lean. Metoden 

anses enkel att förstå och resultatet är ordning och reda som företag vill åstadkomma i så stor 

utsträckning som möjligt. En funktionell och välorganiserad arbetsplats ses som ett krav för att 

standardisera arbetet för att sedan minska och eliminera slöserierna. Genom att strukturera upp 

arbetsplatsen och göra den mer funktionell ökar möjligheterna att förbättra produktiviteten för hela 

företaget. Även om metoden anses vara den enklaste att börja med är det många företag som misslyckas 

med implementeringen. 5S handlar inte bara om att standardisera, skapa ordning och reda utan också om 

att ändra attityd och beteende hos medarbetarna så att det sker ständiga förbättringar. Att ändra den 

mentala inställningen hos medarbetarna kan vara svårt och det är oftast där implementeringen möter 

störst motstånd. Genom att ha en engagerad ledning förbättras sannolikheten för att 5S skall lyckas. Att 

vara tydlig, varför det genomförs och logiskt resonera sig fram för att skapa förståelse för metoden är 

viktigt. Om resultatet till en början uteblir kan det vara svårt att få medarbetarnas förtroende för att 

fortsätta, därför är det även viktigt att se konkreta skillnader. 

Rätt sak på rätt plats vid tidpunkten för användning är ledorden för 5S, för att uppnå detta har metoden 

delats upp i fem moment som börjar med bokstaven S. Eftersom Lean kommer från Japan är det fem 

japanska ord men det finns en översättning till svenska. Den stämmer inte helt överens med den 

japanska betydelsen men beskriver ändå 5S bra och på ett enkelt sätt. [8] 

 Seiri - Sortera  

Genom att sortera verktyg och material efter hur mycket de används fås en överskådlighet. De som 

används ofta ska placeras där de används och de som inte används bör tas bort. [8] Det innebär 

förenklingar av arbetsuppgifter och ett mer effektivt sätt att använda ytan som föremålen behöver. Det 

medför också bättre inköp då saker som inte används annars kan bli inköpta i onödan. [9] 
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 Seiton - Strukturera 

Innebär att organisera eller strukturera efter arbetsprocessen, genom att placera allt på rätt plats beroende 

på när det ska användas så går det lättare och snabbare att hitta det som behövs. Föremål som det oftast 

handlar om är verktyg, utrustning och maskindelar. Strukturen av föremålen skall stöda arbetsflödet så 

placeringen av föremålet beror av hur arbetet skall utföras och vem. [9] Genom att ha tydliga 

markeringar där föremålen ska vara placerade underlättas arbetet med strukturen, det syns på så sätt 

vilket föremål som saknas. [8] 

 Seiso - Systematisk städning 

Handlar inte endast om städning av hygieniska skäl utan för att skapa ordning så allt ska fungera. [8] 

Genom att dokumentera platser med foton när de är i ordning så skapas rutiner och en standard hur det 

skall se ut. Det underlättar också för nya medarbetare som inte vet hur allt skall vara. Att betrakta 

arbetsplatsen genom en besökares ögon är ett sätt för personalen att försöka skapa sig en bild av hur den 

borde se ut. En besökare tittar ofta på hur ren och fin en arbetsplats är för att skapa sig ett intryck av 

företaget. [9] Som med de flesta andra metoder måste man gå till botten för att upptäcka det riktiga felet, 

därför är det viktigt att undersöka vad källan till nedsmutsningen eller oordningen är. [8] 

 Seiketsu - Standardisera 

När de tre första stegen är gjorda och medarbetarna har kommit överens om saker skall fungera så börjar 

standardiseringen. Det kan liknas en överrenskommelse om hur det nya upplägget skall gälla och 

genomföras. Vilka föremål som skall befinna sig på de olika arbetsstationerna, hur städningen skall 

genomföras eller hur ett inköp går till är sådant som standardiseringen skall reglera, för att säkerställa att 

alla arbetar mot samma mål. [8] Att använda sig av färgmärkning när något avviker från standard är ett 

sätt att tydliggöra avvikelsen och förhindra den nästa gång. [9] 

 Shitsuke - Självdisciplin 

Det sista steget för att uppnå målet med 5S är också det svåraste i många fall. Att få alla medarbetare att 

följa de fyra föregående stegen utan påpekande från ledningen är en utmaning. Genom att skapa vanor 

för att följa begreppen och minska dåliga vanor så kan "shitsuke" uppnås utan att ledningen behöver 

påpeka det. [9] Attityder och beteenden är det som oftast tar längst tid att förändra och det är därför som 

ledningen måste ha tålamod och stötta ända fram tills målet med vanorna är nått. Genom att uppnå 

"shitsuke" så kommer medarbetarna själva att driva arbetet med de ständiga förbättringarna. [8]  
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2 Genomförande 

I genomförandekapitlet beskrivs det vilka metoder som använts för att ta fram resultatet. I denna 

rapport ligger tyngden på att beskriva de olika slöserierna som finns i mejeriet.  

För att kartlägga de olika slöserierna som beskrivits i kapitel 1.5 så måste de först lokaliseras och det 

görs genom att använda en produktionslayout. I Figur 1 ses de områden som är aktuella för 

kartläggningen och i Figur 2 ses planritningen över förpackningsavdelningen. För att sedan mäta dem 

måste mätmetoder utarbetas för att sedan analysera de data som erhållits. Mätningarna kommer bestå av 

både kvalitativa intervjuer, kvantitativ data och observationer.  

Intervjuer genomfördes med mejeriets VD, Yngve Gustafsson där han förklarade hur de arbetade med de 

olika slöserierna samt med personalen under tiden som arbetet genomförts. Personalen har svarat och 

förklarat kring olika delar av produktionsprocessen. Intervjuerna har skett med en låg grad av 

standardisering och struktur, istället har de intervjuade personerna fått utveckla sitt resonemang kring 

frågorna. Då det inte skall ske några jämförelser med andra företag så anses denna metoden vara bäst 

tillämpad. [10] I många fall så har det diskuterats fram hur företaget arbetar med de olika slöserierna 

eller vart de uppkommer. 

För att beskriva de olika arbetsmomenten och slöserierna har observationer använts för att se hur allting 

genomförs. Observationer måste ske på ett sådant sätt att de går att upprepa och därför har 

arbetsmomenten systematiskt dokumenteras. Observatören var icke deltagande och känd för de som 

observerades. [10] 

Kvantitativ data har använts vid mätningar av stopptid och antalet defekter/kassationer.  

Tillförlitligheten i den data som samlats in är av bra kvalitet och kan användas som underlag för vidare 

undersökning av slöserierna. Tillförlitligheten kan vara ett problem i många fall då reliabiliteten i 

studien inte är god nog. [10] 

Varje slöseri beskrivs nedan med hjälp av de olika metoderna, intervjuer, observationer och kvantitativ 

data. I flera av de olika slöserierna nedan har flera av metoderna använts för att kunna beskriva hur 

slöserierna uppkommer.  
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Figur 1. Planritning av Wermlands Mejeris lokaler. De markerade områdena består av förpackningsavdelningen, 

kylrummet och de tre råvarulagren. 
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Figur 2. Planritning av förpackningsavdelningen. Bilden visar två förpackningsmaskiner (FP 1 & 2), två vagnfyllare 

(VF 1 & 2) och en backfyllare (BF), samt deras positioner i förpackningsavdelningen. 
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3 Resultat 

Resultatet beskriver vad rapporten har kommit fram till efter att problemet undersökts. I denna rapport 

kartläggs de åtta slöserierna och beskrivs i detalj hur de uppkommer i mejeriets förpackningsavdelning. 

3.1 Överproduktion 

Mejeriet producerar cirka 400 l mellanmjölk, 200 l lättmjölk och 200 l standardmjölk för mycket varje 

dag, anledning till det är att kunderna ofta kan höra av sig sent och vill beställa mer. De liter som 

produceras för mycket och inte skickas samma dag som produktionen sker, lagras i kylrummet och 

skickas istället iväg dagen efter med en dags kortare utgångsdatum. Vilket gör att all mjölk som 

produceras levereras. De 800 l som produceras i förväg är ett klassiskt överproduktionsslöseri, men för 

mejeriet har det inte någon ekonomisk betydelse då de alltid skickar den dagen efter och samtidigt kan 

ha en högre flexibilitet gentemot kunden. De slutliga konsumenterna får dock på en minoritet av 

produkterna en kortare användningsperiod. 

Detta slöseri anses vara svårt att få bort och av liten betydelse då varken mejeriet eller konsumenten får 

några större nackdelar av slöseriet. I Figur 3 ses hur överproduktionen sker på ett lättförklarligt sätt. 

 

Figur 3. Illustrativt exempel för användningen av den överproducerade mjölken. 

3.2 Väntan 

Genom att övervaka produktionen några dagar så upptäcktes vart väntan uppstod och i vilken 

omfattning. Det finns olika arbetsuppgifter i förpackningsavdelningen och varje position för sig behövde 

undersökas. Arbetet är fördelat så att två personer sköter de två vagnfyllarna och backfyllaren, en person 

sköter de två förpackningsmaskinerna. I Figur 4 är de områden som de olika arbetsuppgifterna sker 

markerade, de två som sköter vagnfyllarna och backfyllaren arbetar i område 2. Den som sköter 

förpackningsmaskinerna arbetar i område 1.  
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De som arbetar i område 2 och sköter vagnfyllarna är beroende av att förpackningsmaskinerna 

producerar produkter. Vid de tillfällen som förpackningsmaskinerna inte producerar något uppstår det 

väntan, förutsatt att alla förberedelser är klara i område 2. Förberedelser innebär bland annat att ta in 

tomvagnar, tombackar och placera dem i de olika fyllarna. Den som arbetar i område 1 och har ansvar 

för förpackningsmaskinerna jobbar istället med att fylla på tompaket, korkar och kontrollera så att 

paketen inte läcker. Den är beroende av att mjölkprocessen - som är beskriven i kapitel 1.3 - skall 

fungera så att mjölken genom rörledningar transporteras till förpackningsmaskinerna. Är mjölken färdig 

att förpackas i förpackningsmaskinen skall det inte uppstå väntan för den som sköter 

förpackningsmaskinerna.  

Figur 4. Layout över förpackningsavdelningen med arbetsområden markerade. 
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Men om vagnfyllarna eller backfyllaren inte fungerar måste någon eller båda förpackningsmaskinerna 

stanna produktionen, tills problemet är löst med fyllarna. Då förpackningsmaskinerna är beroende av att 

vagnfyllarna och backfyllaren fungerar.  

Vid observationer på mejeriet så visade det sig att den största väntan uppstod i område 2 och oftast på 

grund av att någon av förpackningsmaskinerna inte producerade vilket skapade ojämn arbetsbelastning 

på vagnfyllarna. Det finns flera orsaker till varför förpackningsmaskinerna stod still och inte 

producerade några produkter, nedan följer några av orsakerna: 

 Tankbyte 

Tankarna är inte nog stora för att rymma allt som skall produceras av en specifik produkt i en tank, det 

behövs oftast två tankar för varje produkt. Det gör att när första tanken är tömd så måste nästa tank 

kopplas in och förpackningsmaskinen som producerar den produkten stannar. 

 Produktbyte/Start av ny produkt 

Innan båda förpackningsmaskinerna startar på morgonen så måste de startas var för sig. Det skapar en 

låg arbetsbelastning på vagnfyllarna innan båda förpackningsmaskinerna producerar. Dels jobbar bara en 

person med förpackningsmaskinerna men ofta är inte två produkter redo att startas igång direkt, på grund 

av att den tidigare mjölkprocessen inte är färdig. De 20 första pakten som produceras kasseras direkt. De 

paket som sedan produceras skall vägas och kontrolleras för läckage innan de kan transporteras vidare. 

Samma procedur genomförs då produktbyte sker vilket också gör att arbetsbelastningen för vagnfyllarna 

minskar.  

 Förpackningsmaskinerna stoppar oplanerat 

Av olika orsaker kan förpackningsmaskinerna stanna, förpackningar fastnar i maskinerna och orsakar 

stopp som måste åtgärdas innan de kan börja producera igen. Korkar och förpackningarna kan ta slut om 

de inte fylls på, vilket stoppar produktionen. Problem med kvaliteten på förpackningarna som kommer 

ut, de kan läcka eller innehålla för lite mjölk vilket gör att maskinerna behöver justeras. Det finns många 

olika anledningar till att oplanerade stopp sker men alla leder till samma resultat, väntan för de som 

arbetar med vagnfyllarna. 

De som arbetar i område 2 kan hjälpa till vid oplanerade stopp om det inte finns någon arbetsuppgift att 

göra vid område 2. Det kan till exempel vara att ta in tomma vagnar och backar eller kontrollräkna 

färdig producerade produkter som står i kylrummet. Dock finns det inte mycket att arbeta med vid 

tankbyten eller produktbyten då allt är förberett för produktion vilket gör att det uppstår väntan. För den 

som jobbar med förpackningsmaskinerna i område 1 så är det sällan någon väntan uppstår. Den kan 

alltid kontrollera olika delar av produktionen, till exempel om korkar och förpackningar behöver fyllas 

på eller göra kontroller på paketen. 

Uppstår det något problem med vagn- eller backfyllaren så hjälper den som arbetar i område 1 till med 

att lösa detta. Vilket gör att ingen väntan uppstår för den som arbetar i område 1 även om en av 

förpackningsmaskinerna stannar på grund av fyllarna.  

3.3 Lager 

De lager som mejeriet har är kylrummet, två större råvarulager och ett mindre råvarulager kopplat direkt 

till förpackningsavdelningen. I Figur 1 ses vilka lager som avses, där lager 1 och 2 är de större 

råvarulagren och lager 3 det mindre. 
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I kylrummet lagras de färdiga produkterna innan leverans, men även tomma vagnar och backar som 

kommer tillbaka från butikerna. Lager 1 som ses i Figur 1 används när nya förpackningar och korkar tas 

emot, i det lagret står allting på träpall. I lager 2 så lagras materialet först på träpall för att sedan 

omplaceras på plastpall på grund av regler gällande livsmedelsproduktion. När förpackningarna och 

korkarna sedan transporteras till lager 3 eller ut i förpackningsavdelningen måste de vara placerade på 

plastpallar, då det är livsmedelproduktion. Det material som befunnit sig i förpackningsavdelningen får 

inte lagras i lager 1 eller 2 enligt gällande regler om livsmedelsproduktion. Därför placeras alla 

förpackningar och korkar som inte använts under dagen i lager 3 när produktionen är slut för dagen. I 

Figur 5 ses flödet av korkar och tomförpackningar genom de olika lagren. 

 

Figur 5. Flödet av korkar och tomförpackningar. Lager 1, 2 och 3 ses i Figur 1. 

Under produktion dras de olika sorterna av tomförpackningar ut till förpackningsmaskinerna när de ska 

användas för att sedan flyttas tillbaka till lager 1 när de är klara med den produkten. Korkarna som 

används är likadana för alla produkter så dessa står framme i förpackningsavdelningen hela dagen på sin 

plats och transporteras tillbaka till lager 3 när alla produkter är färdiga. 

Vid vagnfyllarna uppstår det mellanlager då vagnarna som kommer ut, fyllda med mjölkpaket placeras 

på en truck som har kapacitet för att köra ut fyra vagnar i taget till kylrummet. Trucken kan dock endast 

användas till en produkt åt gången. Det gör att de andra vagnarna som kommer ut ur den andra 

vagnfyllaren måste dras manuellt till kylrummet, om det är hög arbetsbelastning så hinner inte 

personalen med att dra ut de färdiga vagnarna direkt och det skapas mellanlager som förhindrar 

framkomligheten på arbetsplatsen. Det försvårar för personalen att förbereda tomvagnar och att 

transportera färdiga vagnar med trucken.  

När en ny produkt börjar tillverkas prioriteras alltid backfyllaren först så att de beställda backarna blir 

rätt till mängden. Backarna paketeras i staplar, varje stapel består av fem backar, för att sedan paketeras i 

"sexor" och "åttor", en "sexa" består av sex staplar och en "åtta" av åtta staplar. Innan backarna kan 

transporteras ut till kylrummet måste de paketeras och det skapar mellanlager, backarna måste 

transporteras med truck vilket gör att om inte trucken är tillgänglig får backarna vänta och en ny omgång 

av paketering startar. Det gör att de färdiga backarna tar upp yta i område 2 som ses i Figur 4 och 

framkomligheten minskar samtidigt som flexibiliteten att ta in tomvagnar eller förbereda vagnar för 

vagnfyllarna minskar.  

3.4 Rörelser 

Alla som arbetar inom förpackningsavdelningen rör sig mycket och kontinuerligt under dagen. 

Arbetsuppgifterna är lokaliserade på olika platser och kräver mycket rörelse. Detta slöseri kommer delas 

upp i de två arbetsområdena som ses i Figur 4, för att förenkla studien av rörelserna som sker vid 

områdena. 

3.4.1 Arbetsområde 1 

I arbetsområde 1 arbetar en person som sköter förpackningsmaskinerna. I Figur 6 ses en mer detaljerad 

bild över hur arbetsområde 1 ser ut. Arbetet innebär att förpackningsmaskinerna skall fungera samtidigt 

som ett flertal kontroller skall göras för att säkerställa kvaliteten på produkterna.  

 

Lager 1 Lager 2 Lager 3 
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Nedan listas de huvudsakliga arbetsuppgifterna för arbetsområde 1: 

 Kontrollera nivån och fylla på korkar i korkfyllaren. 

 Kontrollera nivån och fylla på tomförpackningar i förpackningsmaskinen. 

 Kontrollera läckage genom att bygga pyramider av färdiga produkter. 

 Kontrollera vikten på de färdiga produkterna genom att väga stickprov. 

 Kassera de första produkterna vid produktbyte och igångkörning av nya produkter. 

 Byte av bana då backfyllaren används. 

 Kontrollera att förpackningsmaskinerna fungerar och stoppa dem vid problem. 

 

 

 

Figur 6. Urklipp av Figur 2. FP = Förpackningsmaskin, TFP = Tomförpackningar, AV = Arbetsvagn, KF = 

Korkfyllare, BF = Backfyllare, KB = Korkbord, K = Mjölkkanna och V = Mjölkvagn. 

De arbetsuppgifterna kräver mycket rörelse vid varje förpackningsmaskin men också mellan de två 

förpackningsmaskinerna då det endast jobbar en person vid området. Arbetet som sker vid 

förpackningsmaskinerna skiljer sig inte åt, utan är det samma oavsett vilken förpackningsmaskin det 

gäller. Delas varje arbetsuppgift sedan in i mindre delar så kan rörelserna analyseras. 

 

 



15 

 

 Kontrollera nivån och fylla på korkar i korkfyllaren 

De rörelser som uppstår vid detta arbetsmoment är när kontrollen av hur mycket korkar det finns i 

korkfyllaren skall göras. Den kontrollen görs kontinuerligt över hela dagen för om det saknas korkar i 

fyllaren blir produkterna defekta och kan inte användas. Det krävs sällan någon extra rörelse för att 

kontrollera nivån, då fyllarna är placerade så att de kan kontrolleras när de andra arbetsmomenten utförs. 

När korkfyllarna skall fyllas på öppnas en kartong med korkar som är placerad vid korkbänken för att 

sedan hälla i korkarna i fyllaren. Detta arbetsmoment är kort och enkelt att genomföra. Den tomma 

kartongen slängs sedan i kartongåtervinningen som är placerad i lager 2. Påfyllningen av korkar sker 

cirka 10 gånger per dag totalt. 

 Kontrollera nivån och fylla på tomförpackningar i förpackningsmaskinen 

Tomförpackningarna är placerade nära förpackningsmaskinen och behöver fyllas på kontinuerligt. Först  

plockas ett paket med tomförpackningar upp ifrån pallen och placeras på arbetsvagnen som är placerad 

närmast förpackningsmaskinen. När sedan skyddshöljet kring tomförpackningarna är borttaget av 

personalen fylls de på i maskinen. I bilaga A ses hur gräddförpackningarna är placerade i 

förpackningsmaskinen. I Figur 6 är varje del utplacerad, för att se hur rörelserna uppstår.  

 Kontrollera läckage genom att bygga pyramider av färdiga produkter 

De färdiga produkterna som kommer ur förpackningsmaskinen skall kontinuerligt kontrolleras för 

läckage. Det görs genom att stapla dem på varandra, fyra stycken i höjd och fyra stycken i bredd, då 

utsätts de i botten för ett högre tryck. Detta görs under 15 minuter, är paketen fria från läckage ställs de 

tillbaka på bandet och skickas vidare för leverans. Skulle det uppstå läckage behöver fler paket 

kontrolleras som redan har åkt vidare för paketering i vagnar och de som läcker kasseras. För att 

kontrollera läckage så används en vanlig mjölkvagn som produkterna staplas på. Vagnen står bredvid 

transportbandet som leder till vagnfyllarna, och är markerad som vagn i Figur 6. Bild på detta ses i 

bilaga B.  

 Kontrollera vikten på de färdiga produkterna genom att väga stickprov  

För att veta att det är rätt mängd mjölk eller grädde i förpackningarna vägs dem kontinuerligt. De första 

och sista paketen vägs mer frekvent än de som produceras där emellan. Vid båda 

förpackningsmaskinerna finns det ett arbetsbord (AB4 och AB3 på Figur 6) och där står en våg placerad, 

som används vid vägningen. Innan de första produkterna kan skickas vidare måste vikten stämma 

överens med det uppsatta målet. Då vikten är inom de gränsvärden som finns vägs stickprover av 

paketen under produktionen för att säkerställa att inget har gått fel. De sista paketen vägs också extra 

noga då det på slutet inte alltid finns tillräckligt mycket mjölk i ledningarna för att fylla paketen. Paketen 

förflyttas från transportbandet till arbetsvagnen och sedan tillbaka om de klarar kontrollen. 

 Kassera de första produkterna vid produktbyte och igång körning av nya produkter 

Vid varje ny produkt som skall köras igång slängs de 20 första paketen, det görs på grund av att 

ledningarna kan innehålla vatten och diskmedel som används när de diskas i slutet på dagen. När 

produktbyte sker slängs också de första 20 paketen för att säkerställa att de nya produkterna innehåller 

rätt mängd fett. Produkterna hälls eller slås ut i en mjölkkanna (markerad som K i Figur 6) som står 

bredvid transportbandet. Den tomma och trasiga förpackningen slängs sedan i en papperssäck som står 

bredvid mjölkkannan. Arbetsmomentet sker helt manuellt. 
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 Byte av bana då backfyllaren används 

Att göra klart de antalet backar som skall levereras är prioriterat före antalet vagnar som har beställts. 

Därför används backfyllaren alltid i första hand när en ny produkt börjar produceras. Dock så har 

backfyllaren en lägre kapacitet än vad förpackningsmaskinerna har, därför uppstår det en köbildning på 

transportbandet. För att inte behöva stoppa den förpackningsmaskin som används tillsammans med 

backfyllaren kopplas transportbandet om till en vagnfyllare växelvis. Kopplingen kan ses i bilaga C. 

Detta ger upphov till ett kontinuerligt kontrollerande av transportbandet som går till backfyllaren så det 

inte blir för mycket köbildning, som kan leda till ett högt tryck på produkterna och orsaka skada på dem. 

Både kontrollerandet och bytet av transportbandet leder till rörelser som måste göras under den tiden 

som backfyllaren används. Transportbandet till backfyllaren kan inte ses enkelt ifrån arbetsområde 1 då 

det är en vägg emellan bandet och området, vilket ses i Figur 4. Istället måste personalen runt något av 

hörnen på väggen för att kontrollera köbildningen eller så sköter de som arbetar i arbetsområde 2 

växlingen av bana. 

 Kontrollera att förpackningsmaskinerna fungerar och stoppa dem vid problem 

För att det skall produceras några produkter måste förpackningsmaskinerna fungera utan att stoppa. Men 

när en förpackningsmaskin inte fungerar korrekt måste den stoppas så snabbt som möjligt för att minska 

skadan och kassationen av förpackningar och korkar. Problem med förpackningsmaskinerna upptäcks 

oftast då det inte finns några produkter på transportbandet. Då har det oftast redan uppstått något större 

problem inuti förpackningsmaskinen som kan leda till att produktionen stoppar under en längre tid. Ett 

vanligt problem är att förpackningar fastnar inuti förpackningsmaskinerna och stoppar produktionen. Då 

måste maskinen öppnas och de förpackningar som fastnat tas bort, ibland med hjälp av verktyg som 

finns placerade på arbetsvagnarna. Det uppstår också andra problem som leder till produktionsstopp och 

kassationer. 

3.4.2 Arbetsområde 2 

I arbetsområde 2 så arbetar två personer som sköter de två vagnfyllarna och backfyllaren. Arbetet 

innebär att vagnfyllarna och backfyllaren skall fungera samt att de färdiga vagnarna och backarna skall 

transporteras till kylrummet.  

Nedan är de huvudsakliga arbetsuppgifterna beskrivna för arbetsområde 2: 

 Transportera tomma vagnar och backar från kylrummet. 

 Montera ihop vagnar och förbered backar. 

 Placera tomma vagnar och backar i fyllarna. 

 Ta ut de fyllda vagnarna och backarna ur fyllarna. 

 Transportera ut de fyllda vagnarna och backarna till kylrummet. 

 Enklare reparationer av vagnar. 

 Kontrollera att rätt antal produkter har producerats. 
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Figur 7. FP1 & 2 = förpackningsmaskiner, VF1 & 2 = vagnfyllare, BF = backfyllare. De andra områdena beskriver 

vart tomvagnar, fyllda backar och tombackar är placerade. 

Arbetet kräver mycket rörelse men också mycket transport som tas upp i delkapitel 2.7 Transport. För att 

analysera rörelserna har arbetsmomentet delats upp i mindre delar. I Figur 7 ses arbetsområdet med 

markerade områden där vagnar och backar är placerade under produktion. 

 Transportera tomma vagnar och backar från kylrummet 

De vagnar och backar som varit ute i butikerna och använts kommer tillbaka till mejeriet med samma 

transportör som hämtar de nya produkterna. De lämnas då av i kylrummet där lagras de fram till att de 

ska användas. När de sedan ska användas hämtas dem av personalen och dras till arbetsområde 2. 

Vagnarna transporteras manuellt och backarna transporteras med truck. Både backarna och vagnarna 

transporteras i större grupper. I Figur 7 ses hur de tomma vagnarna och backarna är placerade i 

förpackningsavdelningen. 
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 Montera ihop vagnar och förbered backar 

För att kunna placera tomvagnarna i vagnfyllaren måste de monteras ihop för att passa i fyllaren. Detta 

görs efter att vagnarna har transporterats in i förpackningsavdelningen. I bilaga D så ses monterade och 

omonterade vagnar. De monterade vagnarna placeras bredvid vagnfyllarna som ses i Figur 7. Backarna 

måste förberedas genom att ta bort den plast som håller ihop gruppen av backar. Detta görs genom att 

skära av plasten med en kniv för att sedan slänga plasten i plastinsamlingen som är placerad i lager 2.  

 Placera tomma vagnar och backar i fyllarna 

När vagnarna är monterade är de klara för att placeras i vagnfyllarna. Tombackarna placeras i form av 

staplar i backfyllaren med 12 stycken backar i en stapel. Arbetet görs manuellt och innebär mestadels 

transport av backarna och vagnarna.  

 Ta ut de fyllda vagnarna och backarna ur fyllarna 

Efter att vagnfyllaren har placerat produkterna i den tomma vagnen tas den ut ur vagnfyllaren. Innan 

vagnen lämnar vagnfyllaren måste personalen ändra läge på en spärr, för att förhindra att produkterna 

skall ramla av vagnen. Backarna placeras i form av grupper innan de transporteras till kylrummet. Detta 

görs genom att använda sig av en specialgjord säckkärra som kan transportera en stapel av backar. När 

sex eller åtta staplar är placerade i en grupp så transporteras gruppen till kylrummet med truck. Ur 

backfyllaren kommer staplar bestående av fem fyllda backar. Ofta skall några staplar bestå av en extra 

back, då beställningarna inte stämmer överens med hur många backar det är i en stapel. Exempelvis om 

det har beställts 11 backar, så består de av två staplar, en med sex backar och en med fem backar. Den 

extra backen fylls manuellt genom att plocka av produkterna från transportbandet och placera dem i den 

tomma backen. För att sedan lyftas upp på en stapel.  

 Transportera ut de fyllda vagnarna och backarna till kylrummet 

De fyllda vagnarna transporteras till kylrummet med truck och manuellt. Om de transporteras med truck 

placeras fyra stycken vagnar i taget på trucken och om de dras manuellt dras en eller två i taget. 

Backarna som är placerade i grupper transporteras med truck till kylrummet. I bilaga E ses kylrummet.  

 Enklare reparationer av vagnar 

Efter att vagnarna varit i bruk ett tag får de ofta skador, till exempel kan de bli sneda, krokar böjas och 

hyllplanen fastnar inte i rätt läge. De flesta fel lagas genom att använda verktyg som slägga och 

skruvmejsel. Dessa verktyg är placerade på trucken och därför måste trucken lokaliseras för att hitta 

dem. De vagnar som inte kan åtgärdas direkt förflyttas till lager 2 där de sedan lagas. 

 Kontrollera att rätt antal produkter har producerats 

När varje produkt är färdigproducerad kontrollräknas de för att se att antalet stämmer överens med vad 

som skall levereras. Detta görs manuellt genom att räkna varje vagn och back för sig för att se att antalet 

stämmer överens med beställningslistan. 

3.5 Defekter 

Ett antal defekter uppstår varje dag i produktionen. Det är stor variation av defekter från dag till dag, 

vilket kan förklaras av att maskinerna är begagnade och börjar bli slitna. Därför sker det kontinuerliga 

reparationer när problemen uppstår. Kassationer uppstår också som tidigare nämnt vid igångkörning av 

ny produkt och produktbyte. I Tabell 1 så ses antalet kassationer som görs under en dag på grund av 

produktbyten och igångkörning av nya produkter. 
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Tabell 1. Tabell över kassationer vid igångkörning och produktbyte. 

Orsak Kassationer (produkter) 

Igångkörning av lättmjölk i förpackningsmaskin 2 20 stycken 

Igångkörning av mellanmjölk i förpackningsmaskin 1 20 stycken 

Produktbyte i förpackningsmaskin 2, till standardmjölk 20 stycken 

Produktbyte i förpackningsmaskin 2, till grädde 20 stycken 

 

Vid mätningar på mejeriet så kunde ett fel uppstå flera gånger i rad och orsaka långa produktionsstopp 

samt flera kassationer av paket. I Tabell 2 ses vilka problem och antalet defekter det uppstod den 5 maj 

2017.  

Tabell 2. Tabell över antalet defekter vid observationstillfället den 5 maj 2017. 

Orsak Antal defekter (produkter) Produktionsstopp (minuter) 

Förpackning fastnade i förpackningsmaskin 2 30 stycken 20  

Förpackning fastnade i förpackningsmaskin 2 30 stycken 30  

Förpackning fastnade i förpackningsmaskin 2 15 stycken 7 

Förpackning fastnade i förpackningsmaskin 2 15 stycken 11  

Förpackning fastnade i förpackningsmaskin 2 10 stycken 3  

Produkter förstördes i vagnfyllare 1 5 stycken 0 

 

Vid tidigare observationer och intervjuer med personalen berättas det om att defekter uppstår i alla olika 

delar av förpackningsavdelningen. Därför delas förpackningsavdelningen upp för varje maskin. Nedan 

ses indelningen: 

 Förpackningsmaskin 1 & 2 

 Vagnfyllare 1 & 2 

 Backfyllare 

 Transportband 

Förpackningsmaskin 1 är kopplad genom transportband till vagnfyllare 1 och backfyllaren. 

Förpackningsmaskin 2 är kopplad på samma sätt till vagnfyllare 2 och backfyllaren. Uppstår det defekter 

i någon förpackningsmaskinerna stannar inte all produktion utan endast den som sker i den 

förpackningsmaskinen. 

 Förpackningsmaskin 1 & 2 

Förpackningsmaskin 1 är av modellen ELOPAK PS-50 och är tillverkad 1994. Förpackningsmaskin 2 är 

av modellen ELOPAK LS-50 och är tillverkad 1988. Båda maskinerna fungerar på liknande sätt och 

genomför samma steg för att producera produkterna. I förpackningsmaskinerna sker det flera steg för att 

färdigställa produkten. Stegen kan delas upp i kronologisk ordning.  

1. Tomförpackningar åker in i förpackningsmaskinen och vecklas ut till en fyrkantig kartong med 

öppningar i båda ändarna.  

2. Botten av kartongen viks och värms upp för att försluta den.  

3. Toppen av kartongen viks en gång. 

4. Mjölken/grädden fylls i kartongen. 

5. Toppen viks ännu en gång för att sedan värmas för att förslutas. 

6. Den färdiga produkten åker ut på transportbandet och datummärks. 
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Vid varje steg kan det uppstå problem, mer eller mindre ofta. Vid det observerade tillfället uppstod 

problemen vid steg nummer fem. Men ofta kan det uppstå problem vid steg nummer ett då maskinen inte 

klarar av att få in tomförpackningarna i maskinen. Det kan också uppstå problem som gör att 

produkterna måste omarbetas istället för att kasseras. När datummärkningen inte fungerar eller blir dålig 

behövs de produkterna märkas på nytt. I bilaga F ses en bild på förpackningsmaskin 2. 

 Vagnfyllare 1 & 2 

Vagnfyllare 1 och 2 är av modellen ELOPAK RCL 70 S och är tillverkade 1994. Båda fyllarna fungerar 

likadant och genomför samma steg när vagnarna fylls. Stegen som genomförs är listade nedan i 

kronologisk ordning:  

1. Den tomma vagnen åker upp i sitt läge där den kan fyllas på. 

2. Produkterna kommer in i vagnfyllaren som förflyttar åtta produkter åt gången till ett matarbord. 

3. Matarbordet har en kapacitet på 40 produkter och när det är fullt så åker det in i vagnen. 

4. Denna procedur upprepas tre gånger, då vagnen har plats för 120 produkter med 40 på vardera 

hyllplan. 

5. Den fyllda vagnen åker sedan ner till ursprungsläget för att tas ut ur vagnfyllaren. 

Vagnfyllarna kan ibland tappa bort sig i vilken del av stegen dem är vilket gör att matarbordet inte alltid 

är fullt vid inmatning av paket i vagnen. Andra problem som uppstår är att vagnfyllarna stoppar då de 

inte tror att det finns några produkter i systemet. Problemen är ofta lätta att lösa, genom att plocka ut de 

produkter som finns i fyllarna och återställa dem till nolläget. Dessa problem leder oftast till att stora 

mängder måste kasseras då produkterna går sönder vid felbehandlig av vagnfyllarna. Det tar ofta lång tid 

att återställa vagnfyllarna då de produkter som finns i fyllarna måste plockas ut manuellt och är inte 

ergonomiskt. I bilaga G ses en bild på de två vagnfyllarna. 

 Backfyllare 

Backfyllaren är modellen ELOPAK 71155 G ASS och är tillverkad 1986 men modifierad av mejeriet 

själva för att passa de backar som mejeriet använder sig av. Backfyllaren genomför ett antal steg för att 

fylla backarna och stapla dem ovanpå varandra. Nedan följer stegen som backfyllaren genomför: 

1. De tomma backarna matas in i form av staplar innehållande tolv backar i nedstaplaren. 

2. Nedstaplaren lyfter upp alla backar förutom en i stapeln, den nedersta backan transporteras med 

rullband in i backfyllaren. 

3. När backen har rätt position så fylls den med produkter, varje back har plats för 15 produkter. 

4. Produkterna kommer på ett transportband från förpackningsmaskinerna och grupperas ihop till 

en grupp av 15 produkter. Detta görs genom att tre i taget matas fram till ett tom yta fem gånger. 

5. När produkterna har grupperats ihop så hämtas de av en robotarm som lyfter upp produkterna 

genom att gripa tag i toppen av paketen och förflytta dem till den tomma backen. 

6. Den nu fyllda backen åker vidare på rullbandet till uppstaplaren, där lyfts den upp och staplas på 

de andra backarna. Tills stapeln består av fem backar. 

7. När stapeln är klar så transporteras den med hjälp av rullbandet ut ur backfyllaren och förflyttas 

med hjälp av en specialgjord säckkärra. 
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Det vanligaste problemet med backfyllaren är att den staplar backarna snett i uppstaplaren, vilket gör att 

stapeln välter när den transporteras ut ur backfyllaren och produkterna går sönder. Det innebär att alla 

produkter och backar måste plockas bort manuellt för att sedan slänga de trasiga produkterna. Backarna 

staplas om och placeras i steg nummer ett. Staplarna som står och väntar på att åka in i nedstaplaren 

välter också ibland vilket leder till att de måste staplas igen för att kunna användas. Dessa problem leder 

ofta till att flera produkter måste kasseras och det tar lång tid att stapla om de backar som vält. I bilaga H 

ses två bilder på backfyllaren.  

 Transportband 

Det finns tre olika transportband i mejeriet, de kan ses i Figur 2. Ett går mellan förpackningsmaskin 1 

och vagnfyllare 1, den banan kallas bana. Ett går mellan förpackningsmaskin 2 och vagnfyllare 2, den 

banan kallas bana 2. Det sista transportbandet går mellan en kopplingspunkt och backfyllaren, den banan 

kallas bana 3. Kopplingspunkten gör det möjligt att byta ifrån bana 1 till 3 och bana 2 till 3. 

Kopplingspunkten kan ses i bilaga C. Under transporten av produkterna sker det sällan några problem, 

men det händer att paketen fastnar på vissa ställen som skapar problem och stopp i produktionen. Ifall 

något paket fastnar uppstår det köbildning som kan göra att produkterna skadas. Det är sällan som det 

händer och kan ses som ett mindre problem.  

3.6 Överarbete 

Det som kan ses som överarbete i förpackningsavdelningen är alla kontroller som görs regelbundet och 

som tar mycket tid. Kvaliteten på produkterna är anpassad till livsmedelsverkets krav som ses i Tabell 3. 

I den mittersta kolumnen så ses vilka gränsvärden som varje enskild produkt har som krav och i den 

högra ett snittvärde för tio produkter. 

Tabell 3. Livsmedelsverkets krav på fetthalt för de olika produkterna.  

Produkt Fetthalt (%) Snittfetthalt efter 10 kontroller (%) 

Lättmjölk 0,45 - 0,6  > 0,5  

Mellanmjölk 1,75 - 1,9  > 1,8  

Standardmjölk 2,95 - 3,1  > 3  

Grädde 39,95 - 41 > 40  

 

Kontrollerna av fetthalten görs av den som sköter processen men kan ibland kontrolleras i efterhand av 

annan personal.  

De kontroller som genomförs i förpackningsavdelningen är för att kontrollera läckage och vikt. Det görs 

genom som tidigare nämnt stapla produkterna i pyramider för att utsätta de i botten för ett högre tryck 

under 15 minuter. De kontrollerna genomförs totalt ca 10 gånger per dag för alla produkter förutom 

grädden. Vikten kontrolleras genom att väga produkterna vid arbetsvagnarna, vägning sker mer frekvent 

vid igångkörning och produktbyte. Under produktionen så utförs stickprov för att kontrollera vikten. 

3.7 Transport 

Det sker många olika tranporter i mejeriet, material som korkar och förpackningar transporteras genom 

de olika lagren och till förpackningsmaskinerna. Vagnar och backar transporteras från kylrummet för att 

i slutändan återvända till kylrummet. Varje transport behöver delas upp var för sig för att kunna 

analyseras.  
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Nedan följer en lista av vanligt förekommande transporter: 

 Transport av mjölkvagnar 

 Transport av backar 

 Transport av förpackningar och korkar 

 Transport av produkter 

De flesta transporterna sker med truck men många sker manuellt också. Alla transporter av material som 

har skall slängas sker manuellt.  

 Transport av mjölkvagnar 

De tomma mjölkvagnarna transporteras från kylrummet till vagnfyllarna för att sedan transporteras 

tillbaka till kylrummet när de är fyllda. I Figur 8 ses hur mjölkvagnarna transporteras. Siffrorna i figuren 

visar hur vagnarna transporteras i kronologisk ordning. 

 

 

Figur 8. Urklipp av Figur 2, där kylrummet och delar av förpackningsavdelningen ses. Transportschema för 

mjölkvagnarna. 

 Transport av backar 

Backarna transporteras på liknande sätt som vagnarna, från kylrummet till backfyllaren och sedan 

tillbaka till kylrummet. I Figur 9 ses hur backarna transporteras i mejeriet, numren visar hur backarna 

förflyttas i kronologisk ordning. 
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Figur 9. Urklipp av Figur 2, där kylrummet och förpackningsavdelningen ses. Transportschema för backarna. 

 Transport av förpackningar och korkar 

Både förpackningarna och korkarna har samma transportsträcka men de transporteras inte samtidigt för 

det. Förpackningarna och korkarna har en lång transportsträck inuti mejeriet innan de antingen kommer 

ut som färdiga produkter i kylrummet eller som kasserade i pappersåtervinningen. I Figur 10 ses hur 

förpackningarna och korkarna transporteras i mejeriet, de förpackningar som inte transporteras till 

pappersinsamlingen fortsätter vidare i processen som färdiga produkter. Det samma gäller för korkarna. 
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Figur 10. Transportschema för förpackningarna och korkar. Numren anger i vilken ordning som förpackningarna 

transporteras.  

 Transport av produkter 

Färdiga produkter transporteras först på transportband från förpackningsmaskinerna till fyllarna för att 

sedan transporteras med vagnar och backar vidare. Vagnarnas och backarnas transportschema är tidigare 

beskrivet och de färdiga produkterna följer samma schema när de kommit ut från vagnfyllarna och 

backfyllaren. Därför presenteras endast vägen på transportbandet från förpackningsmaskinerna till 

fyllarna. Transporten av produkterna kan ses i Figur 11. 
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Figur 11. Urklipp av Figur 2. Transportschema för de färdiga produkterna. Numren anger i vilken ordning 

produkterna transporteras. 

3.8 Outnyttjad kreativitet 

Genom att ta upp förbättringsåtgärder på personalmötena får personalen fram sin synpunkter och förslag 

på vad som inte fungerar och hur de skall lösas. Mejeriets VD delar sedan ut ansvaret till sig själv eller 

någon i personalen, beroende på inom vilket område som åtgärden berör. Till exempel om det handlar 

om ett fel i förpackningsmaskinen faller ansvaret på den underhållsansvariga.  Det finns ingen agenda på 

mötet när förbättringsåtgärder skall tas upp eller någon fast planering kring hur problemet skall lösas. 

Det sker en allmän diskussion där alla i personalen får uttrycka sina åsikter. I de fall det är mindre 

problem eller förbättringsmöjligheter kan det diskuteras direkt med VD:n, som sedan tar ett snabbt 

beslut hur fortsättningen skall genomföras.  
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4 Diskussion 

I diskussionen analyseras resultatet, om det är uppfyller syftet och målet med projektet. De metoder som 

använts diskuteras utifrån om de varit anpassade för ändamålet. Förslag till förbättringar och vidare 

arbete inom området ges. 

Det är svårt att uppskatta de olika slöserierna i kvantitativa fakta genom att observera och intervjua 

personer som arbetar i mejeriet. Genom att ha observerat processerna i mejeriet under ett antal dagar och 

diskuterat problemen med personalen, har en uppfattning skapats för att gå vidare med de slöserierna 

som uppfyller kriterierna bäst. Flera av slöserierna påverkar varandra och det finns inte alltid en klar 

skiljelinje mellan de olika slöserierna. Mejeriet har haft en låg investeringskostnad till en början och man 

vill därför med enkla metoder förbättra produktionen, utan att öka kostnaderna för mycket. 

Rörelser och defekter är de slöseriminskningar som har störst potential till att genomföras. De följande 

rubrikerna beskriver förbättringsförslagen. 

4.1 Defekter 

Det slöseriet som finns störst möjlighet till att förbättra ur kostnadssynpunkt är defekter. Genom att 

minska antalet defekter minskas också andra slöserier indirekt vilket också minskar kostnaderna. 

Defekterna kan kartläggas ytterligare genom att införa ett avvikelserapporteringssystem och förebyggas 

genom att börja använda sig av ett underhållssystem. Idag sker det regelbunden service  på maskinerna 

men detta sker sällan då det är tillverkaren Elopak som genomför dem. Istället lagas maskinerna när de 

inte fungerar och på så sätt underhålls de. Förebyggande underhåll kan minska antalet stopp och icke-

produktiv tid. De defekter som är svåra att förbättra är de produkter som kasseras i början av varje 

igångkörning eller vid produktbyte. Det görs på grund av att det finns rester i ledningarna av vatten och 

tidigare produkter.  

Ett enkelt avvikelserapporteringssystem kan skapas genom att placera en bild på varje maskin, där varje 

steg som genomförs i maskinen har en siffra på sig. Varje fel dokumenteras sedan i ett rapportformulär. 

Vart felet uppstod, hur många produkter som kasserades och hur lång tid produktionen stod still är 

information som bör dokumenteras. På det sättet så kan statistik skapas över vart de vanligaste felen 

uppstår och hur ofta. Statistiken kan användas för att prioritera vad som skall underhållas och hur ofta. 

Ett paretodiagram kan användas för att tydligt visa vilka fel som uppkommer och hur stor andel av felen 

som orsakas av ett specifikt problem.  

Det finns idag ett flertal underhållssystem som är välanpassade för de behov som mejeriet har inom 

underhåll och avvikelserapportering. Idus® och Maintmaster® är exempel på underhållssystem som kan 

användas. [11] [12] 
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4.2 Rörelser 

Rörelser är det slöseri som har störst genomförningspotential. Det finns ett antal olika rörelser som går 

att få bort genom att införa delar av 5S som är beskrivet i kapitel 1.5.9. De två första S:en, sortera och 

strukturera förslås användas för att minska rörelserna. Nedan följer ett antal konkreta åtgärder för att 

minska rörelser som innefattar bland annat att sortera och strukturera till exempel verktyg. 

 Arbetsvagnarna som används innehåller de verktyg som behövs vid arbetet med 

förpackningsmaskinerna. Dock finns det ofta fler verktyg och utrustning på vagnarna som inte är 

nödvändiga. Det som finns på vagnen saknar en fast plats och det är därför svårt att upptäcka om 

något saknas. Genom att sortera och strukturera upp verktygen på vagnarna kan rörelser och tid 

för att leta efter verktyg minskas. 

 Vägningen av produkterna kan underlättas genom att förflytta vågarna närmare transportbandet. 

Den vagn som används för att kontrollera läckage skulle gå att använda när paketen vägs.  

 Vid enklare reparationer av mjölkvagnar så finns inte alltid de nödvändiga verktygen på plats. 

Genom att placera dem på fasta platser vid arbetsområde 2 skulle detta problem lösas. De vagnar 

som inte går att reparera enkelt kan markeras genom att klistra på en röd tejp. Det synliggör att 

vagnen är ur funktion och behöver repareras eller kasseras.  

 Att växla mellan backfyllaren och någon av vagnfyllarna skulle gå att undvika genom att 

automatisera växlingen. Det går också minska rörelserna vid kontrollen av transportbandet till 

backfyllaren. Genom att placera en sensor som märker av då transportbandet börjar bli fullt så 

kan en signal skickas till en lampa som tänds vid växeln. På det sättet minskar kontrollen av 

transportbandet och rörelserna. Andra alternativ är att placera en spegel som transportbandet syns 

i, vilket gör det lättare att kontrollera mängden produkter på bandet. 

 Genom att placera en kniv där tombackarna mellanlagras innan de placeras i backfyllaren så 

förenklas arbetsmomentet då plasten skall tas bort runt backarna. Kniven skall ha en fast position 

med en tydlig markering för att visa vart den skall finnas. 

 De rörelser som uppstår då nivåerna på korkar och tomförpackningar kontrolleras kan minskas 

genom att införa ett system som visar att nivåerna blir lägre. Genom att exempelvis visa med en 

lampa att nivåerna är låga så minskas kontrollerna som utförs i onödan.  

4.3 Sammanfattande diskussion  

Det finns stora möjligheter att även minska de övriga slöserierna också men i de flesta fall kräver det 

stora investeringar. För att minska transporterna kan produktionslayouten göras om eller automatisera 

flera steg, men det blir mycket kostsamt och är inte aktuellt i dagens läge. Utifrån de ramar som funnits i 

projektet har slöserierna undersökts och analyserat för att ge så stora fördelar som möjligt för mejeriet. 

Det är mycket svårt att på ett objektivt sätt avgöra vilka slöserier som skall förbättras men med ett 

subjektivt tyckande kan en uppskattning göras, framförallt utifrån genomförbarhet. Få av de andra 

slöserierna utöver defekter och rörelser har hög genomförningspotential, vilket är det viktigaste kriteriet 

för att gå vidare med slöseriet.  

Metoderna för att ta fram underlaget till slöserierna kan utvecklas mycket, den kartläggning som gjorts i 

detta projekt är på en överskådlig nivå. Det finns möjligheter att fördjupa sig inom varje slöseri för att 

undersöka dem noggrannare. Då skulle andra metoder med mer kvantitativ data användas, för att få mer 

siffror på hur slöserierna påverkar verksamheten. De metoder om har använts anses vara lämpliga i detta 

projekt för att få en rimlig uppfattning av varje slöseri inom den tidsram som gavs.  
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De förbättringsåtgärder som föreslagits löser problemen men det finns såklart andra lösningar också som 

kan fungera. Genom att använda sig av olika idégeneringsmetoder kan fler förslag tas fram. Även fler 

slöserier kan upptäckas genom liknande metoder. 

Som beskrivet i kapitel 1 är oftast verktyget 5S det första steget när ett företag börjar arbeta med Lean. 

Det tar lång tid att implementera alla S:en men att börja med sortering och strukturering är en bra början 

för att sedan fortsätta arbetet med att implementera alla. Därför anses det rimligt att föreslå att använda 

de två första S:en när de slöserierna som hittats skall minimeras.  

Defekterna som skapar problem genom att skapa extra arbete och kostnader är det viktigaste slöseriet att 

få bort. För att gå vidare med slöseriet så kan en djupare analys genomföras där mer statistik kan tas 

fram. Detta kräver att produktionen måste övervakas över en längre tid och varje maskin måste 

analyseras. Observationerna på plats visade att det var väldigt olika problem och maskiner som uppstod. 

Därför är det viktigt att införa ett avvikelserapporteringssystem för att få en överblick över vilka fel som 

uppkommer mest frekvent och på det sättet förebygga problemet.  

Konsekvenserna av resultatet påverkar inte verksamheten mycket till en början. Väljer mejeriet att 

implementera de förslag som tagits fram minskar rörelserna direkt och underhållssystemet kan minska 

kostnaderna på sikt. De rörelser som kan minskas är engångsinsatser som minskar slöseriet för just detta 

fallet. Skulle mejeriet börja arbeta med 5S systematiskt och fortsätta arbeta med det kan det innebära 

stora skillnader på längre sikt. Oavsett vilken produktionslayout och annan utrustning de använder sig av 

innebär ett fullt implementerat 5S att det alltid sker ständiga förbättringar. Ett underhållssystem och 

avvikelserapporteringssystem skulle hjälpa mejeriet att få kontroll på vad som orsakar problemen och 

förebygga dem. På längre sikt kan också kostnader minska då färre produkter kasseras. De delar som 

skall bytas regelbundet blir en förutsägbar kostnad och på så sätt blir det lättare att estimera kostnaderna 

för underhållet.  

Mejeriet rekommenderas att börja med de två första S:en i 5S, sortera och strukturera för att sedan 

fortsätta att implementera de andra på längre sikt. Ett underhållsystem bör införas så snart som möjligt 

för att minska och få kontroll på de defekta produkterna. 

 

5 Slutsats 

En kort sammanfattning om vad rapporten har kommit fram till ges i slutsatsen samt förslag till framtida 

frågeställningar inom området. 

Alla de åtta slöserierna som beskrivs av produktionssystemet Lean finns i olika stor omfattning i 

mejeriet. De som har störst potential till att minskas är rörelser och defekter. Genom att analysera de 

olika rörelserna som sker i förpackningsavdelningen så kunde ett antal förslag tas fram för att minska 

detta slöseri. Defekterna som uppstår i alla maskiner kan förebyggas och minskas med ett 

underhållssystem.  

Projektet kan ses som en grund för att undersöka varje slöseri noggrannare. Inom projektets ramar så har 

ett resultat tagits fram som är förenligt med det syfte och mål som sättes upp till en början.   
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Bilagor 

Bilaga A. Foto av tomförpackningar i förpackningsmaskin 2. 
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Bilaga B. Foto av en pyramid som används vid läckagetest. 
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Bilaga C. Foto av växelväljaren som sammanbinder de tre transportbanden. 

 

  



4 

 

Bilaga D. Foto av omonterade och monterade vagnar.  
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Bilaga E. Foto av kyllagret. Till vänster i bilden ses fyllda vagnar, i mitten tomvagnar och till höger 

tombackar. 
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Bilaga F. Foto av förpackningsmaskin 2. 
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Bilaga G. Foto av vagnfyllare 1 och 2. 
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Bilaga H. Foto av backfyllaren. 

 


