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Sammanfattning 

Atria Scandinavia är ett företag inom Atriakoncernen som är ett av de största företagen inom 

livsmedel i Finland. I Sköllersta finns en av deras fabriker, där produceras korv, hamburgare 

och helköttsprodukter.  

Två produkter på helköttsavdelningen var i behov av en värdeflödeskartläggning då gällande 

tidsstudier av processerna inte längre var aktuella. Produkterna är en av de vanligaste och 

äldsta på Atria, skivad helmuskel och en fågelprodukt som är en av de nyaste. För att kunna 

kalkylera kostnaden för den sålda varan på ett korrekt sätt krävs att uppdaterade tidsstudier 

finns tillgängliga 

Värdeflödesanalys är ett kraftfullt verktyg hämtat ur Lean-filosofin som ger företaget en 

väldigt god överblick över värdeflödets alla processer. Detta ger goda möjligheter till en djup 

förståelse av processerna och flödena, någonting som är oumbärligt vid förbättringsarbete. I 

arbetet med värdeflödesanalysen på Atria genererades: 

 Uppdaterade tidsstudier 

 Processbeskrivningar 

 Värdeflödeskartor 

 Redogörelse för den värdeskapande- samt icke-värdeskapande tiden 

 Ett släktskapsdiagram med problemområden i flödena för produkterna 

 Möjliga rotorsaker till problem i flödena 

 Åtgärdsförslag till dessa problem 

 

Abstract 

Atria Scandinavia is a company belonging to the Atria Group which is one of the largest 

companies in the food industry in Finland. One of their factories is located in Sköllersta, 

Sweden, that produce sausages, burgers and whole-meat products. 

Two products of whole-meat department was in need of a value stream mapping because the 

current time studies of the processes were no longer relevant. One of the products are one of 

the most common and oldest in Atria, sliced whole-muscle and the other a poultry product 

that is one of the newest. In order to calculate the cost of the sold goods in a correct manner 

an updated time-study was required. 

Value Stream Mapping is a powerful tool from the Lean philosophy that gives the company a 

very good overview of the value stream and all processes. This provides good opportunity for 

a deep understanding of the processes and value-flows, something that is vital for further 

improvement. The work with value stream analysis generated following results: 

• Updated time studies 
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• Process descriptions 

• Value Stream Maps 

• Presentation of the value-adding as well as non-value-adding time 

• A kinship chart with problem areas in the value flows of the products 

• Possible root causes of problems in the flows 

• Proposed measures to handle these problems 
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Förord 

Det här examensarbetet utgör den avslutande delen i vår treåriga Maskiningenjörsutbildning 

vid Örebro Universitet. Det som föranledde detta examensarbete var en konversation med vår 

handledare på universitetet efter en föreläsning i kvalitetsteknik. Vi utryckte vår önskan att 

arbeta inom produktion och just frågor om förbättringsarbete. Mart hade kontakter på Atria 

som var väldigt intresserade av ett projekt på sin helköttsavdelning.  

Tiden på Atria har varit väldigt givande och lärorik, livsmedelshantering är ingenting som 

ligger i alla maskiningenjörers vardag så det har varit extra spännande för oss att få en inblick 

i denna industri. 

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer som gjort detta arbete möjligt och denna 

rapport till vad den är idag: 

 Jimmy Willingmo, LIV-koordinator och daglig handledare åt oss på Atria 

 Håkan Ljung, Tillverkningschef på Atria 

 Pär Alfredsson, Controller på Atria 

 Mart Öhr, Handledare vid universitetet.  

 Beatrice Johansson, Samordnare på helköttsavdelningen 

 Aki Toivanen, Teamleader på helköttsavdelningen 

 Övrig personal på helköttsavdelningen  

 

Örebro, juni 2015 
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Terminologi/Förkortningar 

VSM   Value Stream Map/Mapping, värdeflödeskarta/värdeflödeskartläggning 

KSV Kostnad Såld Vara. Kommer hädanefter att innebära den kalkyl av 

direktlönen på helköttsavdelningen för kostnaden av den sålda varan 

om inte annat anges. 

LIV  Livsmedel I Världsklass 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

TPS Toyota Production System 

JIT Just-In-Time 

TQM Total Quality Management 

Kaizen Japanskt ord som betyder “till det bättre” används inom Lean syftar till 

ständiga förbättringar. 

Flöde Syftar till värdeflöde som innefattar alla processer en produkt passerar 

innan den är färdig. 

Sous-vide Franska som betyder ”i vakuum” och syftar till det sätt kött tillagas i 

slutna vakuumförpackningar för att bevara köttets saftighet och smak på 

bästa sätt. 

Kund Kunderna är antingen interna eller externa och syftar till den som 

mottar en produkt efter en process för att antingen förädla den (interna) 

eller konsumera den (externa). 

Kvalitetsutbyte Visar hur stor del av produktens massa som bevaras efter process. 

SRS-back Ett kärl som används i produktionen och kommer ifrån Svenska 

Retursystem. 

Teamleader Produktionsledare 

Multivac Maskin som förseglar och vakuumsuger förpackningar av plastfilm till 

tillagningssättet sous-vide. 

Veripac Maskin som förseglar och vakuumsuger förpackningar av plastfilm 

innan slutpacketering.   
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en presentation av företaget och projektet. Projektets syfte och mål 

klarläggs tillsammans med projektplaneringen. 

1.1 Företaget 

Atria grundades 1903 i Finland, 1997 köptes Lithells AB upp av Atria. 

1907 startade Oskar Lithell sin verksamhet i en källarlokal i Kumla som med tiden blev en hel 

butikskedja. Den första varmkorven lanserade han 1932. För att namnge korven utlyste han en 

tävling bland sina medarbetare där det vinnande bidraget blev ”Sibylla”. Sibylla blev ett 

varumärke och har sedan 1932 tillhört Atria Concept. Atria Concept är ett modernt fast food-

koncept som används av bensinmackar, på festivaler och andra event, 49 % ägs av 

franchisetagare och resterande 51 % av Atria. 

Idag äger Atria 17 varumärken med 4 715 anställda och har en omsättning på 13 miljarder 

SEK. Inom Atria Scandinavia finns 1014 anställda och en omsättning på 3,4 miljarder SEK. 

Atria Scandinavia tillhör Atriakoncernen som är Finlands största företag inom 

charkuteribranchen. I Atrias fabriker tillagas och förädlas kött- och charkprodukter, 

delikatesser och fast food.  

Produkterna är indelade i kategorierna Korv, Smörgåsmat, Husman och Delikatesser. Atria 

Foodservice kan erbjuda 380 olika produkter och klarar av att förse storkök som skolor, 

sjukhus och restauranger med måltider.  

Det finns åtta fabriker i Sverige och Danmark som producerar kött- och charkprodukter och 

delikatesser. Det finns fem affärsenheter som arbetar med unika produkter och marknader. 

Försäljning sker i tolv länder i Europa. 

Den största och enda konkurrenten i samma storleksordning som Atria i Sverige är Scan som 

har ungefär samma utbud som Atria men dessutom egna slakterier. Scan AB omsätter 9,4 

miljarder SEK och har 2500 anställda. [1, 2] 

1.2 Projektet 

Detta examensarbete utfördes på Atrias fabrik i Sköllersta, mer specifikt på dess 

helköttsavdelning. 

Atria har i sitt kvalitetsarbete identifierat nyttan med Kaizen, ständiga förbättringar, för att 

föra verksamhetens utveckling framåt, detta återkommer i avsnittet 2.4 på en djupare nivå. 

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar på ett bra sätt samt fatta välgrundade beslut 

krävs att processerna är grundligt kartlagda. [3] 

Syftet med arbetet är att underlätta för Atrias fortsatta förbättringsarbete på 

helköttsavdelningen genom att analysera, identifiera och komma med förslag till eliminering 

av slöserier och avvikelser.  

Målet med detta examensarbete är att utföra en värdeflödesanalys på helköttsavdelningen på 

fabriken i Sköllersta. Två av Atrias artiklar bedöms vara i större behov än övriga av utökat 

underlag varför dessa är i fokus för denna rapport: 

 Skivad helmuskel 
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 Fågelprodukt Atria 

Den skivade helmuskeln saknar i dagsläget tillförlitliga data varför man har svårt att spåra 

kostnader och sätta ett välanpassat KSV. När det gäller fågelprodukten i fråga är den en helt 

ny produkt för Atria. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel förklaras problemet tillsammans med frågor som arbetet avser ge svar på, efter 

det följer en kort genomgång av vad som gjorts på senare tid för att förbättra flödet på 

helköttsavdelningen samt beskrivningar av teknikområden arbetet berör och teorin 

examensarbetet vilar på.  

2.1 Problemet 

Problemet ligger i att företaget inte har komplett underlag för att kunna ta fram korrekta 

kostnader för två av produkterna i produktionen. I dagens konkurrensutsatta marknader är det 

viktigt att ha så bra koll som möjligt på sina egna kostnader för de produkter man tillverkar 

om man vill kunna få så hög marginal som möjligt. Det är inte hållbart att höja ”pris-till-

kund” för att öka marginalen då kunderna istället väljer en leverantör som har reducerat sina 

kostnader och på så vis kunnat erbjuda ett lägre pris. Atria önskar bättre underlag på två av 

produkterna i sous-vide sortimentet för att möjliggöra vidare arbete med flödesoptimering och 

att nå en bättre förståelse för processerna hos ledningen. Att minimera interna kostnader och 

slöserier är fundamentalt för ett effektivt arbete mot en hållbar utveckling. Atria kommer inte 

enbart att spara in på kostnader men även på resurser och energi vilket innebär att man kan 

sätta mer konkurrenskraftiga priser på sina produkter utan att göra avkall på kvalitet. Detta 

kan i förlängningen tänkas sporra livsmedelsbranchens övriga aktörer att ge sig in på samma 

spår för att hänga med i konkurrensen. [3] 

Frågor detta arbete avser ge svar på: 

 Hur ser värdeflödet ut i dagsläget? 

 Hur ser det ideala värdeflödet ut? 

 Vilka är de tre största slöserierna i produkternas värdeflöden? 

 Hur kan man minska slöseriet? 

För att kunna ge en klar bild över vilka processer produkterna genomgår och hur 

värdehöjningen ser ut är det viktigt med en noggrant utförd nulägesanalys. En ideal karta för 

att åskådliggöra ett flöde utan slöserier fungerar som en bild av visionen i arbetet med 

Lean.[4] Avgränsningarna för detta examensarbete har satts av Atria tillsammans med 

författarna till att endast innefatta verifierade lösningsförslag, inte utförda. Vidare fordras inte 

en ekonomisk kalkyl av förbättringsförslagen annat än en uppdaterad KSV.  
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Vid samtal med handledare1 och Supply Controller2 på Atria har det framgått att en tidsstudie 

har utförts på vissa processer som berör en av produkterna som detta arbete fokuserar på, 

skivad helmuskel. Denna studie är dock utdaterad då layoutförändringar på 

helköttsavdelningen har genomförts. Gällande fågelprodukten finns inga tidsstudier utförda 

och den del i KSV som baseras på lönekostnader på helköttsavdelningen vilar till största delen 

på uppskattningar samt jämförelser med liknande processer. Då processerna skiljer sig åt blir 

uppskattningarna inte tillförlitliga.  

Atria har tidigare genomfört förbättringar på helköttsavdelningens flöde genom att ändra 

layouten och frigöra yta för en ny packlina till produkter som bland andra inkluderar 

fågelprodukten i detta examensarbete. Detta arbete bidrog även till att göra flödet mer logiskt 

upplagt och transportsträckor minskades genom att flytta på maskiner och områden för olika 

aktiviteter3.  

2.3 Beskrivning av teknikområdet 

Maskinteknik är ett väldigt brett område som innefattar många discipliner. Kvalitetsteknik är 

även det ett relativt stort område och detta arbete hämtade den största delen av teorin härifrån. 

Värdet av en väl genomförd värdeflödesanalys belyses inom Lean vilket gör att 

kvalitetsteknik utgör det största teknikområdet för examensarbetet. Ett annat område som 

berörs är ekonomi då tidsstudier utförts som underlag till kalkyler till kostnaden för den sålda 

varan där tiden för processerna översatts till reella kostnader.  

För att driva ett projekt framåt på ett välstrukturerat sätt krävs kunskap inom projektstyrning 

vilket inhämtades från kursen ”Maskinteknik A, Ingenjörsmetodik”. För att förstå sambanden 

mellan ledningen och avdelningarna och se helheten av produktionen i fabriken samt förstå de 

tvärfunktionella diskussionerna vid lunch- och fikabordet har ingenjörsutbildningens stora 

bredd bidragit.  

2.4 Teori 

Atria har en funktion i företaget som kallas för LIV där en koordinator arbetar med Lean på 

en daglig basis. LIV-koordinatorn på Atria har agerat handledare till detta examensarbete och 

varit en värdefull resurs genom sin erfarenhet i frågor som beror Lean tillsammans med de 

interna mallar som finns upprättade i företaget. Dessa mallar användes tillsammans med teori 

hämtad från litteratur för att sammanställa utförliga värdeflödeskartor på de berörda 

produkterna.  

2.4.1 Processer 
Att arbeta med processer är en av hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling. En process 

kan definieras som ”ett nätverk bestående av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 

tiden”. Processens uppgift är att förädla ”indata” till en attraktiv produkt för en intern eller 

extern kund samtidigt som den ska förbruka så lite resurser som möjligt. Indatan kan vara allt 

från råvara eller information och resultatet kan vara varor, produkter, upplevelser eller 

tjänster. Processer brukar delas in i tre huvudkategorier: Huvudprocesser, Stödprocesser och 

                                                 
1 Jimmy Willingmo LIV-koordinator Atria, Sköllerstafabriken, möte 28/4-15 
2 Pär Alfredsson Supply Controller Atria, Sköllerstafabriken, möte 20/4-15 
3 Håkan Ljung Tillverkningschef Atria, Sköllerstafabriken, möte 18/5-15 
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ledningsprocesser. Huvudprocesserna i en organisation förädlar de produkter eller tjänster de 

hanterar och har externa kunder. Stödprocessernas kunder finns inom verksamheten och dess 

uppdrag är att se till att huvudprocesserna har de resurser som krävs. Ledningsprocesserna 

står för företagets utveckling och ser till att konkurrenskraften på marknaden bibehålls genom 

att utveckla processerna inom organisationen samtidigt som omvärlden analyseras.  [3, 11,12] 

2.4.2 Lean 
Lean är en förkortning av begreppet Lean Production som har sina rötter i biltillverkaren 

Toyotas ramverk av principer som skapades av Taiichi Ohno i slutet av 1940-talet. Detta 

ramverk kallas för TPS och innehåller principer som bland andra JIT där rätt detalj som 

behövs för produktionen levereras i rätt tid, varken tidigare eller senare, vilket minimerar 

lagerbehovet och väntan. Jidoka är en annan princip som fokuserar på kvalitetsdelen av 

produktionen och innebär att kvalitet ska finnas inbyggt genom att göra rätt från början och 

att produktionen ska stoppas vid upptäckten av fel. Båda dessa principer finns med som 

grundpelare i Lean-huset. Det var först när ett forskningsprogram på MIT publicerade sina 

resultat av studier av skillnaderna mellan världens olika biltillverkare i boken ”The Machine 

that Changed the World” som begreppet Lean Production myntades. [3, 4, 8] 

Ofta tolkas ordet Lean som mager eller resurssnål vilket kan vara vilseledande i många 

verksamheter. Lean handlar mer om att vara resurseffektiv genom att identifiera så många 

slöserier och avvikelser som möjligt och tillse att eliminera dessa. 

Lean-huset visualiserar filosofin som är Lean genom att göra liknelsen med ett hus som 

kräver grund och pelare (väggar) för att hålla uppe taket. Grunden utgörs av de grundläggande 

principer som utgör Lean. De två pelarna som håller uppe taket är huvudprinciperna inom 

Lean som möjliggörs genom grunden. Taket innefattar visionen företaget strävar mot som 

uppnås genom att följa principerna taket vilar på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Lean-huset [4] 
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Om grunden fallerar har väggarna inte längre någonting att stå på och resultatet blir att takets 

värderingar aldrig kan uppnås, alla delar i Lean-huset måste finnas för att resultatet ska bli 

lyckat.  

Kaizen står för ständiga förbättringar där standardisering är en förutsättning på grund av att 

förbättringar endast blir långvariga om de härstammar från en överenskommelse om hur saker 

ska fungera. [4, 8] 

 

2.4.3 PDCA 
 

PDCA är till för att ge struktur i förbättringsarbetet och innebär att arbetet med förbättringar 

delas upp i fyra faser. Den första fasen är Plan och handlar om att planera förbättringsarbetet 

utifrån data som också samlas in i denna fas, t.ex. rotorsaker till ett problem. Målen för 

förbättringsarbetet sätts och en strategi utformas för att nå dit. Nästa steg är att genomföra 

förbättringsarbetet och representeras av det engelska ordet för ”göra”, Do. I denna fas 

genomförs aktiviteterna enligt den strategi som sattes upp i föregående fas. Check kallas den 

tredje fasen i cykeln. Att kontrollera resultatet av förbättringsarbetet är en fundamental del i 

allt förbättringsarbete och skapar möjlighet till lärande och utveckling. Om tillfredsställande 

resultat uppnåtts kan cykeln fortsätta, i annat fall börjar cykeln om och den första fasen 

repeteras. När förbättringsarbetet bedömts vara lyckat kan den slutliga fasen börja, 

standardiseringen, den representeras av engelskans Act och innebär att förbättringsarbetets 

resultat säkras genom att standardisera. [10] 

2.4.4 Slöserier 

I Lean talas det om slöserier som finns i varje organisation och processflöde som inte tillför 

något värde för kunden, saker som kunden inte vill betala för. Det talas om 7+1 slöserier inom 

Lean: 

1. Överproduktion, detta är det värsta slöseriet som kan upptäckas då det bidrar till alla 

övriga. Det innebär att det tillverkas mer än vad kunden begärt. 

2. Väntan, denna typ av slöseri är vanlig i många organisationer och innebär att 

operatören väntar på nödvändiga förutsättningar för fortsatt arbete.  

3. Transport, den enda transporten som tillför den externa kunden värde är den som sker 

till dennes dörr. Behovet av transporter har ofta en djupare orsak som t.ex. kan vara 

felaktig layout. 

4. Överarbete, detta slöseri handlar om att använda resurser åt att utföra arbete som 

kunden inte vill betala för.  

5. Lager, finns ett stort förråd, lager eller buffert binds kapital som istället kunde 

användas till investeringar i verksamheten. Lager riskerar alltid att bli inkurant samt 

döljer problem i flöden. 

6. Rörelse, om operatören måste göra onödiga rörelser för att hämta t.ex. ett verktyg är 

det ett slöseri. Detta slöseri innefattar i högsta grad även ergonomiperspektivet där 

vikten av att rörelser sker inom ett bekvämt område från kroppen betonas.  

7. Defekter, att producera produkter med fel leder till omarbete som stjäl resurser från 
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organisationen, resurser som istället kunde användas till att åtgärda problematiken 

bakom förekomsten av defekta produkter.  

8. Outnyttjad kompetens, när en organisation endast använder en liten del av sina 

medarbetares potential riskerar denne att känna sig ostimulerad och söker sig till en 

annan arbetsplats. Om kompetensen nyttjas hos personalen möjliggörs ökad 

motivation hos medarbetaren med ett bättre resultat som följd vilket bidrar till en god 

cirkel där ledningen för ökat förtroende för sina medarbetare som får mer ansvar 

vilket leder till mer motivation och bättre resultat.  

Givetvis finns det en rad andra slöserier på organisationer runt om i världen men ofta faller de 

inom någon av de ovanstående kategorierna. Det är genom att identifiera dessa slöserier och 

att sen vidta åtgärder för att eliminera dem som förbättringsarbete blir meningsfullt och 

långsiktigt. [4, 6, 8] 

 

2.4.5 Värdeflödeskarta 
En värdeflödeskarta är mycket användbar vid förbättringsarbete då den bidrar till att vidga 

fokus från de enskilda processerna till att inkludera alla processer och på det sättet erhålls en 

helhetsbild av flödet. Den underlättar identifiering av samband mellan olika processer och 

hjälper till att effektivisera förbättringsåtgärderna genom att identifiera värdeskapande samt 

icke-värdeskapande processer och flaskhalsar i flödet [5, 6].  

 

Steg ett 

Det första som görs när en värdeflödeskarta ska sättas samman är att förstå processerna som 

finns och kartlägga dessa [10]. För att inte arbetet ska bli för omfattande och ohanterligt har 

avgränsningarna i detta examensarbete satts till att omfatta två produkter på 

helköttsavdelningen. Dokumenteringen av flödet sker på ett papper där processerna ritas in så 

att en processkarta erhålls.  

Steg två 

Information som behövs på en värdeflödeskarta är bland annat nivåer på buffertar innan och 

efter processen samt relevant information om den aktuella processen, t.ex. [10]: 

 Cykeltid 

 Ledtid 

 Takttid 

 Batchstorlek, storlek på den batch som cykeltiden baseras på. 

 Omställningstid, tid från sista produkt av ett slag till första av annat slag i samma 

process. 

 Kvalitetsutbyte, visar hur stor del av produktens vikt är kvar till nästa process. 

 Antal operatörer 

 Skift 

 Arbetstid 
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 Avstånd från föregående process 

 Buffertstorlek, storleken på ”kön” till processen 

Ovan punkter är hämtade från den VSM som sammanställts på Atria. Denna information 

skrivs in under varje process. 

Steg tre 

En framtidskarta sammanställs för att visa vart förbättringsarbetet önskas nå. Förändringarna 

som krävs för att nå detta läge tas fram igenom strukturerat förbättringsarbete och kan 

innefatta minskat behov av transporter och ett mer kontinuerligt flöde som exempel. [4, 8] 

Se bilaga A-F för VSM för de produkter detta examensarbete fokuserar på.  

 

2.4.6 Förbättringsarbete 
 

För att genomföra denna del av arbetet behövdes en grundläggande kunskap om 

livsmedelshantering. Detta uppnåddes genom att följa produkternas flöde och lyssna till en 

genomgång av operatörerna om vad som händer med produkten och varför, samt att genomgå 

en hygienutbildning. 

Inom kvalitetsutveckling finns en lära som kallas Total Quality Management som bland annat 

behandlar vikten av att upprätthålla kvalitetsstandarden i hela verksamheten och ständigt 

arbeta med förbättringar [7]. Offensiv kvalitetsutveckling har utvecklats ifrån TQM och 

handlar om att ständigt förbättra och utveckla verksamheter och produkter. Det finns en 

hörnstensmodell inom offensiv kvalitetsutveckling som innefattar olika värderingar:  

 Arbeta med processer 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Basera beslut på fakta 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 Sätt kunderna i centrum 

 Utveckla ett engagerat ledarskap 

Teorin för att lyckas med förbättringsarbetet har tagits från tre av de sju ledningsverktygen 

inom offensiv kvalitetsutveckling. De verktygen som används är: släktskapsdiagram, 

träddiagram och matrisdiagram. De här tre verktygen lämpar sig mycket bra att använda 

tillsammans när man vill finna problem, bryta ner problem samt komma med 

förbättringsförslag och se hur väl de löser problemen.  

1. Släktskapsdiagram: Ett släktskapsdiagram används för att samla in och strukturera 

större mängder verbal information. Data som samlas in ska grupperas i ett naturligt 

släktskap, det ska illustrera associationer istället för logiska samband. Arbetet utförs 

vanligtvis i en arbetsgrupp med 6-8 deltagare. Först definierar man ett ämne där 

frågeställningen gärna ska vara ungefär ”Varför behöver vi förbättra…”. När ämnet är 

definierat tar alla deltagare och skriver ner allt de ser som problem på ”post it” lappar 

och lämnar över dem till gruppledaren som sedan sätter upp lapparna utan ordning på 
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t.ex. en whiteboardtavla. Sedan ska varje lapp gås igenom för att säkerställa att alla 

förstår och är överens. Vidare parar man ihop lapparna med besläktat innehåll med 

överordnade rubriker, det ska inte diskuteras något om vad som är ”bra” eller ”dåligt”.  

 

2. Träddiagram: Ett träddiagram används för att bryta ner ett centralt problem, en idé 

eller ett kundönskemål till mer överskådliga nivåer. Detta är ett väldigt lämpligt 

verktyg att använda för att finna rotorsaker till ett problem då det här verktyget är mer 

målinriktat än släktskapsdiagrammet och relationsdiagrammet. Man fokuserar på ett 

problem och ställer sig sedan frågan ”varför?”. Man ska upprepa frågan fem gånger, 

oftast då är grundorsaken funnen. Genom att ställa sig frågan ”varför?” kan man få 

flera svar, vilket gör att man får flera ”grenar” att ställa frågan på. Detta träd kommer 

att grena ut i flera rotorsaker för delproblem till huvudproblemet. 

 

3. Matrisdiagram: Detta verktyg kan hantera och organisera stora mängder information 

och visar logiska samband mellan olika problem och lösningar.  Problemen viktas 

efter hur stor negativ inverkan på det aktuella området de innebär, lösningarna viktas 

efter hur väl de löser de identifierade problemen. Matrisens utformning gör det möjligt 

att på ett enkelt sätt se om en lösning fungerar för flera problem, även hur väl den 

fungerar. 

Detta verktyg fungerar mycket bra till att koppla ihop problemen som framkommit i 

släktskapsdiagrammet med lösningsförslagen till rotorsakerna som framkommit i 

träddiagrammet. Med hjälp av viktningen och en sammanvägning av resultaten kan de 

bäst lämpade lösningsförslagen prioriteras.[3] 
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3 Nuläge 

Information om hur nuläget ser ut på helköttsavdelningen i form av värdeflödeskartor, 

processbeskrivningar och dylikt finns i detta kapitel. 

3.1 Hygien 

Atria arbetar i enlighet med HACCP vilket innebär att risker i livsmedelsproduktionen har 

analyserats och kartlagts. Kritiska kontrollpunkter har identifierats och är en viktig del av den 

dagliga dokumentationen av processerna [14]. Helköttsavdelningen är, precis som övriga 

lokaler i fabriken, uppdelad i olika hygienzoner för att säkra en produkt som håller de 

kvalitetskrav som ställs vid livsmedelshantering. De olika zonerna är färgkodade och det som 

skiljer dem åt rent praktiskt för personalen är bland annat den tillåtna klädseln, detta finns 

specificerat i Atrias interna hygienföreskrifter. Anledningen till att dessa zoner finns med 

olika hårda hygienkrav har sin grund i hur produkten hanteras i zonen: 

o Svart zon innebär att produkterna är förpackade och hanteras på helpall. Denna zon 

har även servicelokaler.  

 Träpall och kartong är tillåtet i lokalen.  

 Klädsel:  

Mörka arbetskläder, mössa samt mörka arbetsskor. 

o Blå zon innebär att produkterna och råvaran är förpackad eller skyddad. 

 Träpall och kartong är tillåtet i lokalen. 

 Klädsel:  

Rock för blå zon, vit byxa, mössa med hårnät samt vita arbetsskor. 

o Vit zon är lokaler där produktion med öppna råa produkter och råvaror sker, den näst 

hårdaste klassificeringen av lokal.  

 Träpall och kartong är inte tillåtet i lokalen. 

 Klädsel:  

Rock för vit zon, vit byxa, mössa med hårnät, vita arbetsskor/stövlar samt 

skäggskydd 

o Röd zon är den hårdaste klassificeringen. Produktionslokal för färdigtillagade 

oförpackade produkter. Tillträde endast för behöriga via sluss med rock- och skobyte 

alternativt skotvätt samt handspritning och spritbad för skorna.  

 Träpall och kartong inte tillåtet. 

 Klädsel:  

Rock för röd zon, vit byxa, mössa med hårnät, vita arbetsskor, skäggskydd 

samt engångs-förkläde, -handskar, och ärmskydd. 
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3.2 Processkartor 

Processkartor används för att illustrera flödet produkter passerar samt vilka aktiviteter de är 

involverade i [12]. Processkartorna nedan visar de processteg produkterna passerar men även 

administrativa processer som beställning av råvara. De processer som har röd text fungerar 

som stödprocesser till huvudprocesserna.  

 

  

 

 

  

Figur 2Processkarta fågelprodukt 
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Figur 3 Processkarta skivad helmuskel 
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3.3 Processbeskrivning 

3.3.1 Fågel 
 

1 Beställning 

På onsdagen veckan innan hanteringen av produkterna läggs en beställning av råvara. Detta 

sker gemensamt av inköpsavdelningen och produktionsavdelningen, baserat på hur mycket 

som finns i lager samt hur prognosen för efterfrågan ser ut.  

2 Råvarumottagning 

Råvaran anländer färsk till fabriken på måndagen via lastbil. På råvarumottagningen står 

pallen avskild från övrig råvara för att minska smittorisken ifall t.ex. salmonella mot all 

förmodan finns i köttet. Dagen efter transporteras råvaran internt till avdelningen där vidare 

hantering sker.  

3 Uppslag 

Efter transport från råvarumottagningen tas fågelprodukten till uppslaget där den plockas från 

pall och avemballeras. Först plockas en kartong (10kg) från pallen och läggs på bordet som 

har en ränna ansluten till sig som går igenom väggen. Locket lyfts av, plattas till och läggs 

sedan på kartongåtervinningsvagnen. Sidorna på nederdelen av kartongen fläks ut, plasten 

greppas i hörnen och fågelprodukten ”hälls” ut på rännan och ned i en plastbeklädd 

skänkvagn. Plasten slängs i en sopsäck och den resterande delen av kartongen hamnar på 

kartongåtervinningsvagnen. Proceduren upprepas tills pallen töms. Då det behövs och är 

möjligt används truck för att höja pallen till en ergonomisk höjd. Ibland kommer pallen 

felaktigt lastad vilket omöjliggör höjning med hjälp av trucken, operatören får helt enkelt böja 

sig för att plocka upp kartonger.  

4 Tumling 

När fågelprodukten lämnat uppslaget väntar de på vidare förädling i tumlaren. Ytkryddorna 

som ska tillsättas blandas enligt recept i en stödprocess. När annan produkt körts i tumlaren 

innan fågelprodukten tvättas tumlarna av en operatör i en process som varvar kallt och varmt 

vatten i ca 10 minuter. När tumlingen ska börja hälls först vattnet och de blöta ingredienserna 

i, detta moment sker över axelhöjd och innebär tunga lyft. När honungen, som har en relativt 

hög viskositet, tillsätts krävs en slickepott för att få ut det sista ur behållaren. När köttet ska 

tillsättas i tumlaren skakas vagnarna för att få ut de sista filéerna. Sist tillsätts 

kryddblandningen. Tillsättningen av kryddorna sker med hjälp av en plastskyffel.  

När kött och kryddor ligger i tumlaren startas ett tumlingsprogram som pågår i 30 minuter där 

fågelprodukten möras samt kryddas.  

5 Multivac 

För att kunna tillaga fågelprodukten utan att förlora smak och saftighet genomgår filéerna en 

process där de förpackas i vakuumförpackningar innan de kokas, detta sker i en maskin som 

heter Multivac. Två personer bemannar Multivacen medan den tredje lägger förpackningarna 

i en ställning. Fågelprodukten transporteras till Multivacen i de skänkvagnar de förvarades i. 

Vagnarna ställs i ”kö” och den första krokas på vagnlyften som skänker ut filéerna på ett bord 

för operatören att fördela i ”plastformarna” tre och tre. Multivacen arbetar stegvis där ett antal 
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förpackningar färdigställs samtidigt. Operatören som fördelar filéerna måste vara aktsam att 

inte sås hamnar på kanterna då detta förstör förslutningen som sker senare i maskinen. 

Fågelprodukterna rör sig igenom maskinen på ett transportband och genomgår 

vakuumsugning av förpackningarna, förslutning samt klippning där de separeras från 

varandra. Operatören som bemannar ställningen fyller på ställningarna och skjuter undan dem 

till dess att hela batchen körts.  

6 Kokning 

Det finns olika storlek på kokskåpen, de som rymmer två ställningar och de som rymmer fyra. 

Ett anpassat program för fågelprodukten körs sedan där optimala temperaturer uppnås och 

dokumenteras eftersom detta är en kritisk kontrollpunkt. När programmet nått sitt slut kyls 

fågelprodukten ned i samma skåp för att underlätta hantering. Denna process kräver operatör 

endast under en mycket liten del av förädlingstiden, vid i och urlastning.  

7 Packning 

Tre personer bemannar denna station. En person står för prepareringen av SRS-backarna som 

de färdigfyllda kapslarna hamnar i innan pall, vilket innebär att sätta etikett på backen och 

ställa upp dem på rullbanden som för dem till operatörerna som packar i kapslarna. Samma 

person står sedan för avlastningen av ställningarna till transportbandet och ska se till att det 

hela tiden finns produkter till de två som står vid bandets slut där produkterna hamnar på två 

roterande bord för att packas i kapslar. Den blöta plastförpackningen som innehåller 

produkten genomgår först en längd och viktkontroll med en automatisk arm som trycker 

produkten av bandet och ned i en back för vidare granskning av operatören om den skulle visa 

sig avvika från de inställda värdena. Nästa kontroll av produkten är metallhalten för att 

garantera att det inte finns några metalliska föremål i livsmedlet. Denna kontroll har också en 

säkerhetsmekanism som föser av produkten om detektorn ger utslag. För att inte kapslarna ska 

förstöras av fukt finns en rad munstycken som blåser trycksatt luft över förpackningarna för 

att få bort det mesta av vattnet som samlats vid kokningen/nedkylningen.  

Produkten har nu kommit fram till de två operatörerna som lägger plastförpackningen i en 

kartongkapsel som är utformad på ett sätt som tilltalar kunder i handeln. Operatören fyller 

varje back med sex stycken kapslar innan den skickas vidare. Personen som lastat av 

ställningarna är ansvarig för att ställa ned de fulla backarna på pall när så krävs. 

Den färdigpackade produkten transporteras sedan till Göteborg därifrån den distribueras till 

kunder.  
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3.3.2  Skivad helmuskel 
 

1 Beställning 

På onsdagen veckan innan hanteringen av produkterna läggs en beställning av råvara. Detta 

sker gemensamt av inköpsavdelningen och produktionsavdelningen, baserat på hur mycket 

som finns i lager samt hur prognosen för efterfrågan ser ut. Den skivade helmuskeln som ska 

skickas till Finland produceras endast mot order varför det är det som kontrolleras innan 

beställning av råvara äger rum.  

2 Råvarumottagning 

Beställningen som lagts på råvara som kommer från ett fryslager i Åtorp anländer till 

anläggningen på fredag förmiddag. På eftermiddagen körs råvaran som ska hanteras den 

aktuella veckan in i ett upptiningsskåp där den får stå över helgen. På detta sätt minimeras 

åtgången av den produktionsplanerade tiden. På måndagen körs den upptinade produkten ned 

till kylrummet K3 där den väntar på vidare hantering. 

3 Uppslag 

Pallen hämtas ur lagret K3, som är ett kylrum, eller körs ner från råvarulagret med hiss och 

transporteras till uppslagsrummet. En operatör står då och tar kartongerna från pallen till ett 

bord där kartongen öppnas och köttet hälls igenom ett hål i väggen ner i en vagn på andra 

sidan. När vagnen är full går operatören runt och transporterar vagnen in i kylrum eller direkt 

till putsbord och ställer en ny vagn under hålet. Kartongerna viks ut platta och läggs på en 

ställningsvagn som sedan körs upp för återvinning. Detta upprepas tills allt kött är uppslaget. 

4 Putsning 

Vid denna station jobbar oftast två eller tre operatörer. Operatören hämtar en vagn ur 

kylrummet eller en vagn som står i putsrummet och hissar upp den och tömmer ut köttet på ett 

bord. Operatören tar en köttbit och tar först av plasten som slängs, skär bort senor och annat 

som kunden inte vill betala för, kontrollväger biten och lägger ner i en ny vagn. Detta 

upprepas tills att en vagn blivit fylld då tas den till en våg som står i närheten där vikt, 

artikelnummer och batchnummer antecknas. Vagnen transporteras sedan till kylrum eller ställs 

i samma rum vid injiceringsmaskinen som är nästa process. 

 

5 Injicering 

Efter att operatören blandat laken i en stödprocess så tar operatören en vagn som hissas upp i 

maskinen där den välts och köttet hamnar på ett transportband som för det igenom maskinen 

där det injiceras med lake som innehåller vatten, salt och kryddor. Detta för att göra köttet 

saftigare och mörare. När köttet gått igenom maskinen hamnar det i en vagn där det sedan 

vägs och en dator sparar data på hur mycket vikten har ökat och vad injiceringsprocenten 

blev. Efter att en vagn är full körs den vidare till tumlingsrummet där nästa process äger rum. 

 

6 Tumling 

Operatören tar en vagn åt gången, sätter den i en ställning som hissar upp vagnen och välter 
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ner köttet i en tumlare. Det brukas köra ca tio till elva vagnar i en tumlare. När han hällt i en 

vagn ställer han den åt sidan för att använda igen senare. När tumlaren är full startar han 

första programmet som ”mörar” köttet i 30 minuter. Under tiden köttets ligger i tumlaren går 

operatören iväg till kryddrummet för att blanda till ytkryddor enligt ett recept. 

Ytkryddblandningen består av vatten, salt, svartpeppar och krydda för helmuskel. När 

blandningen är gjord och det första tumlingsprogrammet är avklarat hälls kryddorna i med 

hjälp av skyffel, sen körs ett program till på två timmar där köttet blandas med kryddorna. När 

programmet är klart så tömmer operatören ner köttet i vagnarna igen och kör vidare vagnarna 

till ett kylrum. 

7 Multivac 

För att kunna tillaga helmuskeln utan att förlora smak och saftighet genomgår produkten en 

process där den förpackas i vakuumförpackning innan den kokas, detta sker i en maskin som 

heter Multivac. I denna process jobbar ofta två eller tre operatörer. En operatör hämtar 

vagnarna i kylrummet och transporterar till änden av Multivacen. Vagnarna hissas upp och 

köttet ramlar ut på ett bord. Här står en operatör och lägger ner köttbitar, fyra åt gången, var 

för sig i plastformar. Maskinen tar sedan in köttbitarna och drar plastfilm på ovansidan av 

förpackningen som samtidigt vakuumsugs. I slutet av maskinen står en person som lägger upp 

de färdigförpackade köttbitarna på en ställning som sedan ska in i kokskåpen. Operatören 

måste vara varsam när köttet placeras i plastformen så att det inte hamnar någon köttsaft på 

ovansidan av formen då det gör att förpackningen inte försluts ordentligt vilket innebär 

ompaketering när det gått igenom maskinen. 

8 Kokning 

När allt kött lagts på ställningarna transporteras de in i kokskåpen för tillagning. Det får plats 

två eller fyra ställningar per kokskåp. När kokskåpen är laddade med ställningar sätts en 

termometer i mitten på en köttbit. Koktiden varierar beroende på hur mycket kött som står i 

skåpen och hur stora köttbitarna är. Köttet måste upp i en viss temperatur under en viss tid. 

När köttet har tillagats klart kyls det i kokskåpen så att det blir en hanterbar temperatur innan 

det rullas iväg för värdelagring. 

9 Värdelagring 

Efter köttet har tillagats ställs det i ett kylrum där det ska stå i minst fyra dagar, gärna längre 

för att bli så mört som möjligt så att det ska gå att skivas i skivningsmaskinen. Denna process 

kallas för värdelagring då lagringen tillför värde till produkten även fast det står i ett lager och 

väntar på att kunna processers vidare.  

10 Skivning 

När köttet har lagrats färdigt transporteras det i ställningarna vidare till ett nytt ”uppslag” där 

plasten sprättas av och läggs genom ett hål i väggen in i ”röd zon” där det går på ett 

transportband vidare till en vagn vid skivningsmaskinen.  Inne i röd zon jobbar två personer 

och en tredje som står utanför och sprättar upp förpackningarna. Första personen lägger in en 

köttbit åt gången som sedan pressas igenom skivningsmaskinen där den skivas till många 

tunna skivor. På andra sidan tar en person ut den skivade köttbiten och lägger den i en 

liknande plastform som i Multivacen fast denna maskin heter Veripac. Denna del av processen 

är lik den vid Multivacen på så sätt att plastformen med köttet även här går igenom en maskin 
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som drar på plast över köttet samtidigt som det vakuumförpackas. När köttet är förpackat går 

det på ett transportband ut igenom ett hål i väggen ut ur röd zon till packstationen. 

11 Packning 

Här jobbar en operatör med packning av helmuskeln. När köttbiten har lämnat röd zon går 

den på ett transportband till packtorget som är beläget utanför den röda zonen. Ungefär 15 

meter utanför röd zon finns en roterande skiva det förpackade köttet hamnar på medan en 

operatör tar en bit åt gången och väger, skriver ut etikett och lägger i kartong. Varje kartong 

packas med tre stycken köttbitar, förses med en varumärkesetikett och sedan tejpas igen och 

ställs på pall. 

 

3.4 KSV 

När en kalkyl för kostnaden av den sålda varan ska sammanställas fördelas underlaget på fem 

olika områden, endast steg två innehåller kostnader som ligger inom ramarna för denna 

rapport: 

Steg 1:  Receptet  

Här kommer kostnaderna för receptet in och inkluderar råvaror och kryddor. 

Denna post är utformad i produktutvecklingen och bedöms vara svår att påverka 

utan att ändra kvaliteten på produkterna. 

Steg 2:  Tillverkningskostnader  

Dessa kostnader inkluderar lönekostnader och specifikt lönekostnader för 

helköttsavdelningen som var fokusområdet för examensarbetet. Denna post i 

KSV får anses vara tung relaterat till de övriga posterna då den motsvarar nästan 

20,5 % av den totala KSV. För varmkorv ligger den siffran jämförelsevis på ca 

12 %. 

Steg 3: Packningskostnader  

Dessa kostnader kategoriseras som emballage. 

Steg 4:  Expedition 

Här återfinns lönekostnad för de som arbetar vid lastkajen samt emballage som 

går åt där. 

Steg 5:  Overheadkostnader  

Här finns kostnader för anläggningen i Sköllersta med Tjänstemannakostnader 

och avskrivningar på inventarier som exempel4.  

 

  

                                                 
4 Pär Alfredsson Supply Controller Atria Sköllerstafabriken, möte 20/4-15 
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4 Metod 

En beskrivning av genomförandet av de olika delarna i examensarbetet finns i detta kapitel.  

4.1 Metoder för genomförande 

För att kunna genomföra examensarbetet på ett tillfredsställande sätt krävdes en förståelse för 

hur processerna fungerar och hur flödet var beskaffat. I ett första skede anskaffades kunskap 

om detta genom att följa produkterna genom fabriken och de olika processerna ”baklänges” 

eller ”motströms” i flödet. Samtidigt togs anteckningar och flödeskartan skissades. Vid 

iakttagandet av flödet fanns erfarna operatörer och handledaren på Atria som beskrev 

processerna och svarade på frågor.  

När en klar bild av flödet erhållits påbörjades tidsstudien där de olika processerna 

dokumenterades med information om cykeltid, ledtid, batchstorlek och diverse 

omställningstider. Mätningar togs även på det som kallas slöserier inom Lean; väntan, 

transporter, lagertider och dylikt. Mätningarna sammanställdes i Exceldokument där varje 

process led- och cykeltid preciserades, även slöserier och omställningar noterades. 

Kvalitetsutbytet fungerar som en indikator på hur stor del av inkommande produkt som finns 

kvar till nästkommande processteg. Ibland ökar produkternas vikt genom injicering av lake 

eller tillsättning av kryddor exempelvis, men ibland minskar vikten efter till exempel 

putsningen.  

Vid mätningen av fågelprodukten måste hänsyn tas till det låga antalet mätningar som var 

möjliga att utföra på grund av den lägre efterfrågan på denna produkt. Observera därför att 

mätresultaten inte är lika tillförlitliga som de för den skrivade helmuskeln. 

När tidsstudien genomförts för båda produkterna började arbetet med att sammanställa 

mätvärdena i värdeflödeskartor. Atria har en mall upprättad för detta ändamål, dock krävdes 

en ordentlig genomgång av mallen tillsammans med LIV-koordinator för att reda ut hur 

mallen var uppbyggd. Värdeflödeskartorna används för att ge bättre förståelse för processerna 

hos hela företaget och därmed underlag för att i framtiden kunna fatta välgrundade beslut 

baserade på fakta. Genom att analysera värdeflödeskartan kan jämförelser enkelt göras mellan 

de olika huvudprocesserna för att hitta flaskhalsar. 

Värdeflödeskartorna återfinns under bilagor i denna rapport. 

För att uppfylla målen i detta examensarbete behövdes korrekta underlag från värdeflödet för 

att sammanställa en KSV för varje produkt. Atrias mall för att sammanställa en KSV är 

beskaffad så att den räknar på antalet kg som processeras per timme. Den tar hänsyn till hur 

många personer som arbetar med processen samt hur många arbetstimmar det är på en dag. 

Resultatet av beräkningarna blir en RD faktor vilken i slutändan summeras för varje process 

som innehåller mänsklig aktivitet vilket resulterar i den totala faktorn för lönekostnaden för 

processerna. Genom att göra KSV framgick det tydligt vilka processer som bidrog till de 

största kostnaderna vilket ledde till att flera förbättringsförslag kunde tas fram i flera 

processer.  
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4.2  Förbättringsarbete 

För att bättra på underlaget till förbättringsarbetet bjöds personal från avdelningen in till 

möten där först slöserier skulle identifieras i flödena för att sedan finna lösningar till dessa i 

ett träddiagram och slutligen sätta samman problemen och lösningarna i en relationsmatris 

som grafiskt visar hur väl lösningarna fungerar på olika problem. Dessa tre verktyg framhålls 

i boken Kvalitet från behov till användning [3] som effektiva hjälpmedel för att identifiera 

problem samt att finna och prioritera lösningar till dessa. 

Då arbetsbelastningen var hög under perioden för detta examensarbete skulle produktionen bli 

alltför lidande om en arbetsgrupp på en lämplig storlek om 6-8 personer sattes samman. 

Förbättringsarbetet utfördes därför med en grupp om fyra personer, två tagna från 

produktionen och resterande två författarna till denna rapport.  

Tillsammans med erfaren personal på Atrias helköttsavdelning genomfördes ett 

förbättringsmöte där agendan var att identifiera slöserier i flödet för båda produkterna. Som 

underlag till mötet bifogades en mall [bilaga J] där deltagarna kunde se principerna för arbetet 

med ett släktskapsdiagram så att de kunde komma förberedda till mötet. När alla samlats blev 

första steget att skriva ned de olika problemen/slöserierna man kunde komma på i flödena på 

post-it lappar. Efter en viss tid samlades lapparna in och gicks igenom så att alla var överens 

om vad de hade för innebörd. Nästa steg var att sortera och gruppera lapparna efter deras 

släktskap, vad de hade gemensamt. För att få ut så mycket värdefull information som möjligt 

av detta arbete användes de slöserier som nämns i Lean som minsta gemensamma nämnare 

och sattes som rubrik för respektive grupp. Diskussioner uppkom gällande släktskapet men ett 

gemensamt beslut kunde resoneras fram. När grupperna var namngivna och lapparna satta var 

det dags att rangordna dem med siffror efter deras inverkan på flödet i sjunkande ordning, sett 

ur personalens perspektiv.   

 

4.3 Verktyg 

Detta examensarbete har till största delen utförts utan tekniska hjälpmedel andra än tidtagarur 

och datorer med programmen Microsoft Excel och Word.  

Lean-metoderna som använts har varit följande: 

 PDCA 

 Ishikawa 

 Värdeflödesanalys  

 5 varför 

Inom Offensiv kvalitetsutveckling har följande metoder tillämpats: 

 Släktskapsdiagram 

 Träddiagram 

 Matrisdiagram 
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5 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten från arbetet, endast de tabeller och diagram som är 

nödvändiga för resonemanget finns under denna rubrik, resterande återfinns under Bilagor. 

Första delen behandlar de mätresultat som genererades och senare användes som underlag 

för det fortsatta arbetet. Värdeflödeskartorna redovisas med kommenterande text följt av en 

genomgång av värdeskapande samt icke-värdeskapande tid. Kalkyler över kostnaderna för de 

sålda varorna, både de som representerar nuläget men senare även de som inkluderar 

förbättringsförslag från författarna. Delkapitel 5.6 redogör för resultaten av 

förbättringsarbetet. 

5.1 Mätresultat, processtider 

Mätningar som tagits på de två produkterna har sammanställts i olika tabeller. För att kunna 

göra en fullständig värdeflödeskarta har det behövts noggranna tider på ledtid, cykeltid och 

batchstorlek. Mätvärdena som har tagits nere på helköttsavdelningen där varje process, 

omställning och transporttid har mätts genererade två tabeller över processtiderna för varje 

produkt som redovisas nedan. 

 

Tabell 1. Mätning av helmuskeln. 

Processteg Ledtid (s) Cykeltid (s) Takttid (s/kg) Batchstorlek (kg) 

Uppslag 34,40 34,40 1,92 17,95 

Putsning 20,20 10,10 4,39 2,30 

Injicering 45 1,90 0,41 4,60 

Tumling 9000 9000 4,33 2079 

Multivac 241 16,00 3,48 4,60 

Kokning 48600 48600 20,25 2400 

Värdelagring 345600 345600 169,58 2038 

Skivning 347,65 11,50 5,00 2,30 

Packning 111,50 97,8 14,18 6,9 
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Tabell 2. Mätningen av fågelprodukt. 

Processteg Ledtid (s) Cykeltid (s) Takttid (s/kg) Batchstorlek (kg) 

Uppslag 22,4 22,4 2,24 10,00 

Tumling 1800 1800 3,31 544 

Multivac 130 15 9,38 1,6 

Kokning 14400 14400 35,12 410 

Packning 89 12 30 0,4 

  

Ledtiden är ett mått på hur lång tid det tar för en köttbit att ta sig igenom hela processen. 

Cykeltiden är ett mått på hur ofta det kommer ut en färdig batch ur processen.  

Takttiden är ett mått på genomsnittstiden det tar för ett kilo kött att ta sig igenom processen. 

Batchstorlek är ett mått på hur stor den batch som hanterades var. 
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5.2 Värdeflödeskarta 

Med hjälp av processtiderna kunde en värdeflödeskarta sammanställas [bilaga A, B]. Atrias 

VSM-mall användes för att få fram kartorna. 

VSM-mallen är uppbyggt i ett Excelldokument i flera blad och tabeller där information fylls i. 

 

Tabellen på fig4. är det första som 

fylls i. Cykeltid och batchstorlek 

fungerar som underlag för att 

räkna ut takttiden. En mindre 

tabell används för att se vilken typ 

av flöde det är samt lagerstorlek 

och lagertider. Genom att fylla i 

tabellen på alla processteg erhålls 

en värdeflödeskarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

När alla tider och annan information är ifyllda för 

varje processteg fyller man i de vita rutorna i fig5. 

sedan får man fram bl.a. kundens takttid som räknas ut 

beroende på efterfrågan. I faktarutan får man även 

fram hur långt den totala distansen produkterna 

transporteras är, hur många operatörer som arbetat 

med processen samt den totala värdeskapande tiden. 

Figur 4 visar vilken typ av information som ska fyllas i VSM-mallen 

Figur 5 visar resultatet av fig. 4 
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En värdeflödeskarta av den här typen tar bara hänsyn till de värdeskapande processerna i 

flödet, det som kunden betalar för. Inte stödprocesser som t.ex. kryddblandning och lagertider 

mellan processerna. 

5.3 Värdeskapande- och icke-värdeskapande processer 

En jämförelse mellan de olika aktiviteterna har utförts på en djupare nivå och tabellen nedan 

är resultatet av denna jämförelse. Den har delats in efter hur mycket tid på de olika 

aktiviteterna som är värdeskapande, icke värdeskapande men nödvändiga samt i röd text de 

icke värdeskapande som innefattar buffert och transport som är icke önskvärda. 

De aktiviteter som satts som värdeskapande har gjorts med tanke på vad kunden är villig att 

betala för. 

Denna tabell räknar på produktionsplanerad tid, alltså åtta timmar om dagen, fem dagar i 

veckan. Förklaring hur tabellerna utformats och vad som har tagits i beaktning redovisas i en 

punktlista efter varje produkts tabell. 

 

Värdeskapande tiden är beräknad på cykeltiden/batchstorlek som finns i tabell 1. Samtliga 

värdeskapande processer har beräknats på samma sätt. 

Den icke-värdeskapande men nödvändiga tiden är beräknad på (omställningstiden/batch) + 

((ledtid-cykeltid)/batch). Observera att batchstorlek för omställningstiden inte behöver vara 

densamma som för led- och cykeltid. I vissa processer har andra uträkningar behövts. 

Buffert/transporttiden är ett svårt begrepp att förstå. Det har beräknats på varje batch för varje 

process och gett ett snitt per kilo kött. Det har räknats på en vagn som en batch i varje 

process. Dock är snittet samma för sek/vagn som sek/kg eftersom det är samma batch man 

hanterar detta gör att man kan räkna med sek/kg även om det ligger 100 kg tillsammans och 

väntar. Man kan inte multiplicera bufferttiden med ett antal kilo för att få fram en totaltid för 

bufferten. Man måste ta i beaktning att i vissa processer hanteras flera batcher (alltså vagnar) 

samtidigt och då är det möjligt att multiplicera tiden med antal vagnar. Detta sker i 

processerna tumling, Multivac, kokning, värdelagring och packning. Det kommer specificeras 

under varje punkt hur uträkningen har utförts. 
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5.3.1 Fågel 
 

Tabell 3. Värdeskapande och icke-värdeskapande tid hos fågelprodukten. 

 

Tabell 3 visar att varje kilo kött genomgår en förädlingsprocess på 54,06 sek/kg. 126,69 

sek/kg ingår i processen som innefattar transporter på transportband, förflyttning i 

skänkvagnar etc. Utöver detta ingår 4 860,67 sek/kg som nästan enbart är buffert, alltså att 

köttet ligger och väntar på att förädlas, t.ex. i en skänkvagn innan köttet börjar bearbetas och 

tiden den väntar på att skänkvagnen blir fylld och kan gå vidare. 

Av den produktionsplanerade tiden ger tabell 3 detta resultat: 

En total tid på 5041,42 sek/kg för alla processer. 

Procentsatsen på den värdeskapande tiden är 54,06/5041,42=0,0107. Alltså är ca 1,1 % av den 

totala produktionsplanerade tiden värdeskapande. 

Total ledtid för kund är 1,5 vecka vilket ger 907200 s. Detta medför en värdeskapande tid ur 

kundperspektivet på 0,060 ‰ 

 

 Uppslag: I den här processen tar en operatör en kartong från pall och öser ner 

innehållet i en skänkvagn igenom ett hål i väggen. Processen är inte värdeskapande 

och den icke-värdeskapande tiden fås igenom ledtiden delat på batchstorlek: 

22,4/10=2,24 sek/kg. Bufferttiden blir den totala tiden minus ledtiden fördelat på fyra 

vagnar: 

Aktivitet Värdeskapande Icke 

värdeskapande 

Transport/buffert 

per aktivitet 

Uppslag  2,24 sek/kg 324,9 sek/kg 

Kryddblandning-

ytkryddor 

 3,77 sek/kg Ingen buffert 

Tumling 3,31 sek/kg 5,16 sek/kg 146,7 sek/kg 

Multivac  81,25 sek/kg 1 692,5 sek/kg 

Kokning 35,12 sek/kg 1,00 sek/kg Ingen buffert 

Packning 15,63 sek/kg 21,75 sek/kg 2 254,69 sek/kg 

Oförutsedd tidsåtgång 

10 % 

 11,52 sek/kg 441,88 sek/kg 

Total tidsåtgång 54,06 sek/kg 126,69 sek/kg 4 860,67 sek/kg 
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(1322–22,4)/4=324,9 sek/kg 

 

 

 Kryddblandning-ytkryddor: Här blandas ytkryddor efter ett recept liknande det för 

skivad helmuskel. Processen är inte värdeskapande då produkten inte förädlas i denna 

process och den icke värdeskapande tiden är totala tiden att blanda kryddor samt hälla 

i tumlaren delat på antal kilo fågelprodukt receptet var gjort för. Detta ger: 

(2014+60)/550=3,77 sek/kg. 

 

 Tumling: I denna process blandas köttet i 30 minuter med ytkryddor vilket är en 

värdeskapande process. Den icke värdeskapande tiden operatören fyller tumlaren och 

tiden operatören tömmer tumlaren. Det räknas fram med att genomsnittstiden att fylla 

tumlaren är 45,7 sek och att tömma tumlaren tar 56 sek samt att transportera ut vagnen 

till mellanlager och ställa fram en ny vagn tar i genomsnitt 35 sek och 600 sek 

tvättning av tumlaren innan ifyllning. Vagnarna vägde i snitt 136 kg. Detta ger: 

(45,7+56+600)/136=5,16 sek/kg. 

Bufferttiden är här tiden köttet ligger i tumlaren efter programmet avslutats tills tiden 

köttet står i mellanlager. Detta beräknas med den totala tiden och tiden att transportera 

till mellanlagret multiplicerat med antal vagnar: 

(45,7+56+45)*4=586,8 sek/kg. Observera att i denna process utförs beräkningen på en 

vagn vilket ger resultat 146,7 sek/kg. 

 

 Multivac: I den här processen förpackas 3st filéer tillsammans i 

vakuumförpackningar, detta är ingen värdeskapande process och den icke 

värdeskapande tiden blir ledtiden/batchstorlek vilket ger: 

130/1,6=81,25 sek/kg.  

Bufferttiden i denna process blir har räknats fram genom att ta den totala tiden för hela 

processen minus ledtiden delat på antal vagnar, detta ger: 

(6900-130)/4=1 692,5 sek/kg. 

Värdet på bufferttiden blir väldigt stort här. Detta beror på att fågelprodukten 

förpackas i förpackningar om 0,4 kg/st vilket ger en hög bufferttid på denna process. 

 

 Kokning: I den här processen tillagas fågelprodukten. Det är en värdeskapande 

process. Den icke värdeskapande tiden blir tiden det tar för en operatör att ladda 

kokskåpen med vagnar och ta ur ställningen samt transportera till mellanlager. Det ger 

tiden: 

(76+125)/200=1 sek/kg. Det finns ingen bufferttid i denna process. 

 

 Packning: I den här processen paketeras fågelprodukten i kapslar innan de läggs i 

SRS-back, packas på pall och transporteras till terminalen för frakt. Denna process är 

värdeskapande då kapslingen förpackar produkten på ett tilltalande sätt med 

tillagningstips och produktinformation. Den icke värdeskapande tiden är tiden som går 

åt för att hämta ställning och tiden produkten går på transportband. Detta räknas fram 

genom: ((Ledtid-cykeltid)/Batch)+(Omställning/buffert). Detta ger då: 

((89-37,5)/2,4)+(180/615)=21,75 
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Bufferttiden i denna process är tiden fågelprodukten ligger på ställning innan första 

vägningen i packprocessen och tiden den ligger på pall innan pallen är full. Detta 

räknas fram genom att räkna fram hur lång tid det tar för en vagn att ta sig igenom 

processen tills den ligger på pall minus cykeltiden. En full vagn väger ca 146,7 kg. 

Detta ger: 146,7/2.4=61,1 kapslar/vagn ger vidare: 

61,1*37,5-37,5=2 254,69 sek/kg 

Detta är beräknat på att tre operatörer jobbar vid denna station. 
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5.3.2 Skivad helmuskel 
 

Tabell 4. Värdeskapande och icke-värdeskapande tid hos skivad helmuskel. 

 

Den totala ledtiden för kunden är beräknad till tre veckor från att beställningen lagts tills att 

kunden mottagit varan. 

Resultatet av detta är att varje kilo kött genomgår en förädlingsprocess på 203,96 sek/kg. 

230,38 sek/kg ingår i processen som innefattar transporter på transportband, förflyttning i 

skänkvagnar etc. Utöver det här så ingår 3 325,34 sek/kg som nästan enbart är buffert, alltså 

att köttet ligger och väntar på att förädlas, t.ex. i en skänkvagn innan den tas upp för att putsas 

i 20 sekunder och sedan vänta i en skänkvagn igen på att den ska bli full innan den körs iväg 

till nästa process eller mellanlager. 

  

Aktivitet Värdeskapande Icke-

värdeskapande 

Transport/buffert 

per aktivitet 

Uppslag  1,92 sek/kg 404,26 sek/kg 

Putsning 4,39 sek/kg 4,92 sek/kg 630,8 sek/kg 

Kryddblandning Lake  0,43 sek/kg Ingen buffert 

Injicering  0,41 sek/kg 9,91 sek/kg 226,6 sek/kg* 

Kryddblandning 

Ytkryddor 

 0,32 sek/kg Ingen buffert 

Tumling 4,33 sek/kg 0,79 sek/kg 152,45 sek/kg 

Multivac  30,65 sek/kg 256,63 sek/kg 

Kokning 20,25 sek/kg 0,2 sek/kg Ingen buffert 

Värdelagring 169,58 sek/kg  15,16 sek/kg 

Skivning 5,00 sek/kg 146,13 sek/kg Ingen buffert 

Packning  14,17 sek/kg 1 337,17 sek/kg 

Oförutsedd tidsåtgång 

10 % 

 20,94 sek/kg 298,31 sek/kg 

Total tidsåtgång 203,96 sek/kg 230,38 sek/kg 3 325,34 sek/kg 
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Av den produktionsplanerade tiden ger tabell 4 detta resultat: 

- Total tid på 3 759,68 sek/kg. 

Procentsatsen på den värdeskapande tiden är 203,96/3759,68=0,0542, alltså är ca 5,4 % av 

den totala tiden värdeskapande. Sett till den totala ledtiden för kunden är endast  

0,12 ‰ värdeskapande. 

 

 Uppslag: I processen uppslag fyller operatören alltid en vagn åt gången innan den 

transporteras vidare till mellanlager eller nästa process, vilket medför att beräkningen 

har genomförs på genomsnittsvikten av en vagn vilket i den här delen av produktionen 

ligger på 165 kg. En vagn på 165 kg är också samma som en batch i den här 

processen. Denna process är icke värdeskapande då den inte medför något värde för 

kunden men fortfarande är nödvändig för att kunna förädlas i nästkommande process. 

Bufferten i denna process räknas på att en köttbit först ligger på pallen och väntas på 

att packas upp för att sedan ligga i en skänkvagn som väntas på att bli full innan den 

kan lämna den här processen. Tiden 404,26 sek/kg är beräknat på genomsnittsledtiden 

multiplicerat med genomsnittsvikten per vagn:  

2,45*165=404,26 sek/kg. 

 

 

 Putsning: I processen putsning hanterar operatörerna en vagn åt gången vilket gör att 

beräkningarna genomförts med en batchstorlek på 165 kg. I denna process är tiden 

varje kilo kött hanteras av operatör värdeskapande. Den är beräknad på en 

genomsnittsvikt på 2,3 kg/bit. Beräkningarna är gjorda på att det arbetar 2,5 operatörer 

vid denna process. Den icke-värdeskapande men nödvändiga tiden är baserad på tiden 

som operatören använder för att efter fylld vagn transportera iväg den till en våg och 

anteckna vikt, batchnummer och föra den vidare till nästa process. Vilket resulterar i 

genomsnitt 0,54 sek/kg + 4,39 sek/kg = 4,88 sek/kg 

Bufferttiden är baserad på liknande sätt som i Uppslag, alltså tiden köttbiten väntar på 

att förädlas tills att den ligger i skänkvagn och väntar på att transporteras till vågen 

minus den tid som köttet hanteras som är värdeskapande.  

Snitt tiden per vagn 651 sekunder minus 20,2 sekunder som är förädlingstiden ger: 

651-20,2=630,8 sek/kg. 

 

 Kryddblandning av lake: I denna process blandas kryddorna och vatten till lake som 

ska injiceras i köttet. Blandningsprocessen är icke-värdeskapande då kunden bara 

betalar för att få kryddorna injicerade och struntar i hur kryddorna blandas till. Den 

icke värdeskapande processen beräknas på tiden det tar att blanda till laken för det 

antal kilo kött receptet är gjort för. Totala tidsåtgången för blandningen är 1937 

sekunder. Receptet är gjort för 4500 kg. Detta ger 1937/4500=0,43 sek/kg. 

I den här processen finns ingen buffert. 

 

 Injicering av lake: I denna process injiceras köttet med en lake blandning för att bli 

saftigare, mörare och få in kryddor i köttet. Det är en värdeskapande process när köttet 
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injiceras men inte under omställningstiden när köttet transporteras, det är icke 

värdeskapande tid vilket räknas fram med 90 sekunder omställningstid mellan varje 

vagn dividerat med antal kilo per vagn som gick in i injiceringen subtraherat med 

(ledtid-cykeltid) detta ger: 

(90/165)-((45-1,9)/4,6)=9,91 sek/kg. 

Den totala bufferttiden här är baserad på tiden som köttbiten ligger och väntar på att 

injiceras tills att den har injicerats klart och ligger i skänkvagnen på andra sidan 

maskinen. Det räknas ut med att genomsnittstiden är 226,2 sek att ta sig igenom 

maskinen. Observera att köttvikten ökar här med genomsnitt 15 % alltså är en vagn 

lite tyngre hädan efter, närmare bestämt 189,75 kg. 

 

 Kryddblandning för ytkryddor: Denna process är väldigt likt processen för 

kryddblandning av lake. Här ska det dock bara vägas in rätt mängd kryddor efter ett 

recept och ingen lake ska tillblandas, men har räknats fram på samma sätt. Det är en 

icke värdeskapande process. 0,32 kg/sek har räknats fram med att den totala tiden det 

tog att blanda ytkryddorna samt hälla i det i tumlaren tog 641,28 sek för 2004 kg kött. 

I den här processen blir det ingen buffert. 

 

 Tumling: I denna process tumlas köttets först i 2 h för att möras upp sedan tillsätts 

kryddorna och programmet fortsätter i 30 min. Tumlingen är en värdeskapande 

process. Observera att här ökar vikten med 2 % av ytkryddorna som tillförs, vilket ger 

en vagnvikt på 193,55 kg hädanefter. Den icke värdeskapande tiden är tiden det tar att 

fylla tumlaren samt tömma tumlaren då det inte tillför produkten något värde för 

kunden. Det räknas fram med att genomsnittstiden att fylla tumlaren är 48,5 sek och 

att tömma tumlaren tar 71,6 sek samt att transportera ut vagnen till mellanlager och 

ställa fram en ny vagn tar i genomsnitt 32,4 sek. Detta ger en icke värdeskapande tid: 

(48,5+71,6+32,4)/193,545=0,79 sek/kg. Bufferten i denna process beräknas på tiden 

vagnarna står och väntar på att tömmas ner i tumlaren och väntar på att den ska starta 

samt tiden från att tumlarens program avslutats och köttet töms ur tumlaren ner i 

vagnarna samt tiden det tar att transportera vagnarna till mellanlagret. Detta ger: 

(48,50+71,50+32,45)*10 =1524,5 sek/kg. Observera att denna tid gäller för 10 vagnar 

som denna process oftast hanterar samtidigt, detta har medfört ett snitt på  

152,45 sek/kg där varje batch är en vagn har använts i beräkningen. 

 

 Multivac: I denna process förpackas köttet i vacuumförpackningar innan det ska 

tillagas för att behålla så mycket köttsaft och mörhet som möjligt. Detta är inte en 

värdeskapande process som kunden betalar för utan en process som måste ske för att 

förädling ska kunna ske i nästkommande process. I denna process används ställningar 

som köttet läggs upp på då det har förpackats innan det går in i kokskåpen. Då inget är 

värdeskapande blir den icke värdeskapande tiden ledtid/batchstorlek vilket ger:  

141sek/4,6 kg=30,65 sek/kg.  

Bufferttiden blir tiden köttet ligger och väntar i vagn tills en hel ställnings har fyllts 

och varje ställning tar precis 4 vagnar. Tiden har räknats fram med den totala tiden att 

fylla en ställning delat på 4 vagnar minus ledtiden som är en nödvändig process. 

(1149,12/4)-30,06=256,63 sek/kg. Detta är ett genomsnitt per vagn, men här hanterar 



 

Rev 03, 2015-10-17 A.Andersson, R.Hjelmqvist   

man oftast fulla ställningar som fyller 4 vagnar. 

 

 Kokning: I denna process kokar man köttet vakuumförpackad för att behålla 

saftigheten och mörheten. Detta är en värdeskapande process. Det som icke är 

värdeskapande i denna process är tiden det tar för operatören att ladda kokskåpen 

vilket är 1min per ställning och ger 0,2 sek/kg. Det finns ingen buffert tid i den här 

processen. 

 

 Värdelagring: I denna process ligger köttet på lager i minst 4 dagar, gärna längre. 

Beräkningarna har gjorts på 4 dagar. Detta görs för att köttet ska bli mört och kunna 

skivas senare, vilket gör processen värdeskapande. Bufferttiden för denna process är 

tiden mellan transporterna, detta har vart svårt att få fram tillförlitliga siffror på. Det 

har beräknats på att en transport per ställning tar 90 sekunder och en ställning väger 

1149 kg och en vagn 193,545 kg. Detta ger: 

(90/1149)*193,545=15,16 sek/kg. 

 

 Skivning: I denna process sprättas köttet och sedan skivas till tunna skivor, därefter 

vakuumförpackas det igen innan det går till en packstation. Denna process är 

värdeskapande. Den icke värdeskapande tiden är den tid som köttet går på 

transportband samt vakuumförpackas. Den tiden beräknas på ledtiden minus 

cykeltiden delat på batchstorleken, alltså: 

(347,65-11,5)/2,3=146,13 sek/kg. 

Observera att vid denna process förlorar köttet mycket vätska och har tappat vikt 

vilket medför att beräkningarna i nästa process bygger på en köttbit väger 2,3 kg och 

en vagn 165 kg vilket är verifierat genom mätningar. 

 

 Packning: I denna process går de vakuumförpackade köttbitarna på ett transportband 

från röda zonen till en packningslina där en operatör paketerar tre köttbitar 

tillsammans i en kartong som lastas på pall. Denna process är inte värdeskapande men 

nödvändig. Den icke värdeskapande tiden har räknats fram med ledtiden delat på 

batchstorleken. Detta ger: 

97,8/6,9=14,17 sek/kg. 

Den totala bufferttiden vid denna process har räknats fram genom att räkna om hur 

många vagnar som packas på en pall. Genomsnittsvikten låg på 2,307 kg per bit vid 

packningen. En pall rymmer 40 kartonger med 3 bitar i varje kartong vilket ger en 

total genomsnittsvikt på 276,84 kg per pall. Detta ger då att en vagn rymmer 26,304 

kartonger. Bufferttiden räknas ut med cykeltiden för en kartong multiplicerat med 

antal kartonger (per vagn) minus cykeltiden (då produkten är i arbete) sedan adderat 

med 100 sek som är tiden på ett transportband. Detta divideras med två då köttet inte 

väntar innan packning utan kommer direkt från föregående process på löpande band. 

Detta innebär att första kartong får stå färdig på pall och vänta en längre tid medan den 

sista kartongen inte har någon väntetid alls vilket medför att genomsnittskartongen får 

en bufferttid som motsvarar hälften av den totala. 

Detta ger: 

 ((97,8*26,3)-(97,8+100))/2=1 237,17 sek/kg. 
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 Oförutsedd tidsåtgång: Detta baseras på att det är människor som arbetar i varje 

process och den mänskliga faktorn spelar roll. Att det blir 10 % extra tidsåtgång är en 

uppskattning som har visats sig stå sig bra gentemot mätningarna som har gjorts. Mer 

om detta kommer att diskuteras i kapitel 6.1. 
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5.4 KSV - nuläge  

KSV som tagits fram efter mätningarna som utförts har genererat en uppdaterad version som 

speglar processerna som de är utformade idag. Den nya KSV har tagits fram utifrån hur den 

gamla var uppbyggt men flera processer har lagts till och nya mätningar kommer påverka den 

gamla KSV eftersom det har skett vissa förändringar i layouten sen den togs fram. För att få 

fram KSV har controller Pär Alfredsson vart med och verifierat kalkylerna som tagits fram. 

5.4.1 Skivad helmuskel 
 

 

OEE 65 Antal Tot kg 8 tim RD 

Skivad helmuskel Operatör. kg / tim man/tim pass faktor 

Hämta råvara från K3-lager 1 21540,0 21540,0 172320 0,0028 

Uppslag (avemballering) 1 1878,5 1878,5 15028 0,0319 

Putsning 2,5 819,8 327,9 6558 0,1830 

Lake (hela processen) 1 7448,3 7448,3 59586 0,0081 

Injicering 1 8715,8 8715,8 69726 0,0069 

Kryddblandning 1 17177,1 17177,1 137417 0,0035 

Fylla tumlaren med kött och krydda 1 10559,3 10559,3 84474 0,0057 

Tömma tumlare 1 10464,8 10464,8 83718 0,0057 

Multivac ink. uppläggning ställning 3 1035,0 345,0 8280 0,1739 

Fylla kokskåp 1 39865,0 39865,0 318920 0,0015 

Uppslag inför röd zon 1 1 487,5 1487,5 11900 0,0403 

Skivprocess 1,5 712,9 475,3 5703 0,1262 

Veripac 0,5 722,2 1444,4 5778 0,0415 

Packning  1 262,9 262,9 2103 0,2283 
Totalt:         0,9883 

Figur 6 Kalkyl av RD-faktor till KSV för skivad helmuskel 

Den totala RD faktorn är 0,9883 motsvarar en vikt som används för att räkna ut vad 

lönekostnaderna står för i den totala kostnaden för såld vara. Lönekostnaden har en betydande 

del i den totala KSV vilket gör att det är viktigt att resultatet är tillförlitligt. Den tidigare RD 

faktorn var på 1,219 vilket är en betydande skillnad mot den nya. 

Det som kan utläsas ur den framtagna KSV är de tre processerna som bidrar till de högsta 

kostnaderna, vilket gjort att det analyserats djupare. 

 Putsning: Det är en process som egentligen inte ska finnas om leverantörerna alltid 

skulle leva upp till kraven som är satta. Det är en process med enbart mänskliga 

aktiveter som involverar flera personer som jobbar olika snabbt samt en tung och 

omständlig process. Det görs en fördjupning i detta under kapitel 5.6. 
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 Multivac ink. uppläggning ställning: Denna process inkluderar flera mänskliga 

aktiviteter med flera personer. Detta är en packningsprocess vilket man vill undvika. 

Operatörerna är beroende av maskinen som inte kan jobba hur snabbt som helst, vilket 

bidrar till väntan och buffert både innan och efter processen.  

 

 Packning: Paketeringen är beroende av skivningsprocessen innan då det går direkt ur 

Veripacen på transportband till en packlina där det jobbar en operatör. Vid 

packstationen uppstår väntan på produkterna som kommer med ca 30 sekunders 

mellanrum. Detta kommer inte analyseras djupare. 

 

5.4.2 Fågel 
KSV för fågelprodukten har utförts på liknande sätt, dock är denna produkt nästan ny och 

ingen djupare undersökning har genomförts utan antagande och liknelser mot liknande 

produkter har används för att räkna ut det befintliga KSV. Då detta är en ny produkt är vissa 

processer nya för operatörerna och då inte tid funnits för att genomföra flera mätningar vid 

olika tillfällen finns det utrymme för felkällor som kommer diskuteras under kapitel 6.1. 

 

 

Den totala RD faktorn är 2,6203 som används för att beräkna lönekostnaderna för tillverkning 

av denna produkt. Denna lönekostnad har betydande vikt i kalkylen för den totala kostnaden 

för såld vara. Den tidigare uppskattade RD faktorn är 3,2938 vilket är stor skillnad mot den 

nya som har tagits fram. 

OEE 65 Antal Tot kg 8 tim RD 

Fågelprodukt 
på 

linje kg / tim man/tim pass faktor 

Hämta råvara 1 13200,0 13200,0 105600 0,0045 

Sprätta råvara 1 1607,0 1607,0 12856 0,0373 

Kryddblandning 1 828,4 828,4 6627 0,0724 

Fylla tumlare med krydda och kött 1 1990,0 1990,0 15920 0,0302 

Tömma tumlare + transport till M.L. 1 7282,9 7282,9 58263 0,0082 

Multivac inkl upplägg ställning 3 320,0 106,7 2560 0,5625 

Kokning 0,03 100,0 3703,7 800 0,0162 

Transport till packning 2 16000,0 8000,0 128000 0,0075 

Packning i kapsel 3 120,0 40,0 960 1,5000 

Köra iväg pall 1 13200,0 13200,0 105600 0,0045 

Diskning tumlare 1 3264,0 3264,0 26112 0,0184 

Övriga transporter  1 2823,5 2823,5 22588 0,0213 
Totalt:         2,6203 

Figur 7 Kalkyl av RD-faktor till KSV för fågelprodukten 
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Liknande KSV för skivad helmuskel har tagits fram för att visualisera de tre största 

kostnaderna i tillverkningen för djupare analys. 

 Kryddblandning: Denna process tog stor tid då det var vissa oklarheter med receptet 

vilket ledde till att operatören fick gå in i databas för att kolla så allting stämde. Vidare 

är kryddblandning helt manuell då en operatör måste väga in varje krydda i receptet 

för hand. Väldigt oergonomiskt vid ifyllningen av kryddblandning där operatören fick 

arbeta med en ”slickepott” över huvudhöjd för att få ut all honung ur en stor hink. 

 

 Multivac inkl. upplägg på ställning: Denna process ser likadan ut som för skivad 

helmuskel. Maskinen tar lång tid att vakuumförpacka produkterna vilket ger stora 

kostnader för denna process. Detta kommer diskuteras senare varför maskinen har de 

begränsningar den har. 

 

 Packning i kapsel: Denna process står för nästan två tredjedelar av den totala RD 

faktorn. Vid denna process kontrolleras produkten så den har rätt vikt samt går igenom 

en metalldetektor. Båda kontrollerna kan bara ta en produkt åt gången med väntan 

mellan varje produkt, detta gör att hela processen i sig blir långsam. Det är förutom 

transportband enbart mänsklig aktivitet. Det arbetar tre operatörer vid denna process 

vilket bidrar till hög RD faktor. Denna packningslina är helt ny vilket gör att inga fasta 

rutiner samt vana finns för operatörerna vilket kan orsaka den höga RD faktorn, detta 

diskuteras vidare i kapitel 6.1. 

5.5 Slöserier 

Under arbetets gång har ett flertal slöserier identifierats. De 7+1 Lean-slöserierna 

presenterades under kapitel 2.4.2. I det här delkapitlet kommer slöserierna som identifierats 

att läggas in under respektive kategori, förklaras och senare i rapporten kommer 

lösningsförslag finnas för några utvalda slöserier som finns under kapitel 5.6. 

1. Överproduktion: Detta slöseri uppstår på helköttsavdelningen när prognoserna över 

kommande orders sänks efter att inköp redan beställt råvara. 

2. Väntan: Mycket väntan har observerats i hela flödet. Det som har identifierats är:  

– Uppslagsprocessen innebar mycket väntan innan skivning. Operatör fick vänta 2/3 av 

totala tiden då uppslagsprocessen går mycket fortare än skivningsprocessen.  

– Vid packningen av skivad helmuskel uppstod det väntan då produkten går på 

transportband i små batcher från processen innan. Att även etikettskrivaren gick långsamt 

bidrog till väntan för operatören samt irritation över att behöva vänta på den. 

– Vid blandning av saltlaken uppstod väntan på att fylla blandaren med vatten vilket tog 

ca 10 minuter. 

– En operatör hade inte truckkort vilket medförde att denne fick be om hjälp för att hämta 

pallar ur lager, det gick åt en annan operatörs tid att hämta en pall samt den ursprunglige 

operatörens tid att vänta på pallen. 

– Packningen av fågelprodukten gav väntan då det fanns oklarheter i hur stationen 

fungerade samt orutin hos operatörerna, detta får anses vara ett övergående slöseri då 

packlinan är nyinstallerad. 
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3. Transporter: Väldigt mycket transporter har identifierats: 

– Mellan varje process förutom från skivning till packning innehåller mänsklig aktivitet då 

operatörer transporterar produkterna i skänkvagnar, ställningar eller på pall. 

 

4. Överarbete: Det sker överarbete vid flera processer, det som identifierats är: 

– Putsningen ska inte behöva ske och är i sig ett överarbete, detta kommer att analyseras 

djupare in i förbättringsarbetet. 

– Kryddblandningen är ett arbetsmoment som tar tid och är inte värdeskapande, det ingår 

både transport, rörelse och lager i denna process. Detta kommer analyseras djupare i 

förbättringsarbetet. 

– Kapselpackningen kan ses som ett överarbete då den processen tar mycket tid och 

genomgår flera kontroller samt paketering i både kapsel samt SRS-back. 

 

5. Lager: Detta är ett stor slöseri som finns överallt i produktionen. Det som identifierats är: 

– Efter uppslag, putsning, tumling och kokning så ställs mycket i mellanlager. Ibland 

används mellanlagren även efter andra processer beroende på när på dagen processerna 

äger rum, sker det sist på arbetsdagen hamnar produkterna i mellanlagret tills nästa 

arbetsdag.  

– Innan uppslag står produkterna i ett av flera lager vilket gör att det blir transporter att 

hämta produkterna då det kan stå på en annan våning eller ett hundratal meter bort. 

– I nästan alla processer är det buffertar både innan och efter processen vilket ger mycket 

tid som är icke värdeskapande. 

 

6. Rörelser: Detta finns i flera processer, flera av rörelserna sker utanför det område som 

anses vara ergonomiskt, det som identifierats är: 

– Arbeta över huvudhöjd med ”slickepott” för att tömma en stor hink med honung ner i 

tumlaren, detta är inte lämpligt ur ett ergonomiskt perspektiv då operatören arbetar utanför 

det område nära kroppen som är vedertaget för att undvika onödigt slitage. [13] 

– Kryddblandning har fler rörelser som innefattar att hämta recept vid dator, gå till 

kryddrum, eventuellt gå till ett större kryddlager för påfyllning eller hämta kryddor som 

inte används så ofta. 

– Transportering av skänkvagnar fulla med kött sker i en nedböjd ställning där man skjuter 

en vagn på närmare 200 kg framför sig, ofta transporteras många vagnar efter varandra 

igenom olika zoner. Efter putsningsprocessen ska vagnarna rullas uppför en våg vilket 

anses vara tungt arbete. Detta är inte ergonomiskt och sliter på personalen. 

– Transportering av ställningar fulla med kött är ett jobbigt moment för operatörerna, en 

vagn kan väga över 600kg och det blir väldigt tungt när den ska rullas in i kokskåpen, 

transporteras från ett mellanlager till skivnings- eller packningsprocessen som är ca 50 

meter bort. 
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7. Omarbete: Det sker en viss del omarbete vid vissa av processerna, det som identifierats 

är: 

 – När produkterna går igenom Multivacen kan det komma sås på kanten där 

förpackningen ska smältas igen vilket gör att det uppstår läckage vilket i sin tur leder till 

omarbete på den produkten. 

– Vid putsning sker omarbete när fel råvara hamnar i den processen. Detta kommer tas 

upp i förbättringsarbete. 

 

Outnyttjad kompetens: Detta sker vid ett flertal processer: 

– Packning för fågelprodukten, här är operatörens arbete långsamt och monotont. 

– Flertal operatörer har ingen kunskap om vissa processer vilket gör att de blir låsta vid 

samma processer. 

 

De tre slöserier som påverkar produktionen och resurseffektiviteten i störst utsträckning 

bedöms vara väntan, överproduktion och lager. Väntan är väldigt utbredd på avdelningen och 

hindrade ett effektivt utnyttjande av resursen arbetskraft. Överproduktionen gav upphov till 

onödigt stort lager vilket i sin tur leder till produkter som riskerar att bli inkuranta och döljer 

avvikelser i flödet.   
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5.6 Förbättringsarbete 

5.6.1 Släktskapsdiagram 
Arbetet vid det första mötet med förbättringsgruppen genererade detta diagram där slöserierna 

från Lean-filosofin fungerar som minsta gemensamma nämnare i varje grupp. Alla kategorier 

har ett släktskap men de med förstärkt släktskap har indikerats med hjälp av röda pilar. 

Siffrorna vid varje slöseri anger dess inverkan på produktionen på avdelningen i den ordning 

teamleader och samordnare upplevde det. ”F” står för att problemet är specifikt för 

fågelprodukten, ”SHM” står för att problemet är specifikt för skivad helmuskel.  

 

  

Figur 8 Släktskapsdiagram över slöserier i flödena 
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5.6.2 Träddiagram 
Genom att sätta ”putsning skivad helmuskel” som problem kan det brytas ner och delproblem 

identifieras och sedan kan åtgärdsförslag tas fram för varje delproblem. Frågan ”varför” ställs 

fem gånger för att komma djupare ned i orsaksträdet där det bedöms vara relevant. 

Putsning är ett problem då det egentligen inte ska ske, detta för att leverantörerna inte kan 

leva upp till kravspecifikationen som finns. Stjärnorna i diagrammet visar att det problemet är 

verifierat av personal på avdelningen. Det finns ytterligare två träddiagram i bilagor [bilaga H, 

I]. 

 

I detta träddiagram väljs några delproblem bort då de skulle kräva en djupare undersökning 

men några av rotorsakerna har arbetats vidare med genom att tillsammans med 

förbättringsgruppen diskutera lämpliga åtgärder.  

En åtgärdsplan för att få snabbare feedback från avdelning till inköp samt fler kontroller av 

den inkommande råvaran skulle vara en del i att lösa problemet då det leder till att inköp 

hinner köpa in råvara tidigare och därmed få högre kvalitet vilket gör att tiden för putsningen 

minskar. Detta minskar också risken för att få fel råvara vilket leder till mindre omarbete.  

Figur 9 Träddiagram för att identifiera rotorsaker samt åtgärdsförslag 
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5.6.3 Matrisdiagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10 Matrisdiagram till förbättringsarbetet 
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Genom de tre träddiagrammen samt släktskapsdiagrammet kan ett matrisdiagram tas 

fram. Detta genom att sätta ett urval av problemen samt vikta dem över hur alvarliga de 

är på en kolumn. Sedan åtgärdsförslag som tagits fram efter rotorsakerna på en rad. 

Genom att visa hur stor inverkan en lösning har på ett problem viktas multipliceras 

viktningen med 1,2 eller 3. Genom att göra detta får man en slutsumma som visar hur väl 

en lösning skulle fungera, samt ger en överskådlig blick över vilka andra problem en viss 

lösning kan tänkas att lösa. 
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5.7 KSV efter förbättringsförslag 

De fält som är gröna representerar fält som har påverkats av förbättringar, observera att alla 

jämförelser är utförda mot KSV som upprättats med hjälp av mätvärden erhållna i detta 

examensarbete, det vill säga de KSV som finns i kapitel 5.4. Efter förbättringsförslagens 

implementering i kalkylen för den sålda varans kostnad erhölls ett resultat som presenteras i 

de kommande delkapitlen. 

5.7.1 Fågel 

På fågelprodukten lades förbättringsresurser ned på följande delar: 

 Packningen var i fokus då den utgjorde drygt 57 % av den totala RD-faktorn i KSV. 

Den är markerad med rött i kalkylen ovan för att indikera att den fortfarande utgör den 

med stor marginal största delen i KSV. Åtgärderna nedan finner författarna sannolikt 

skulle innebära en förbättring av RD-faktorn på nästan 28 % på packlinan. 

o Resonemanget har varit att dra ned personalstyrkan på packlinjen genom att en 

operatör har andra arbetsuppgifter utöver att hjälpa till i början av 

packprocessen samt när en pall är redo för transport till terminal.  

o Flaskhalsar på packlinan är vågen samt metalldetektorn. Genom att justera 

vågen så att den arbetar snabbare samt kalibrera metalldetektorn så att 

minimalt med felaktiga utslag uppkommer kan fler kg/timma processeras. 

o Fukt är ett problem då förpackningarna som kommer från kokningen ska 

läggas i kapslar av kartong som ska göra produkten attraktiv för konsumenter i 

butiker. Om för mycket fukt kommer i kontakt med dessa kartonger förefaller 

det sannolikt att kvalitén på dessa sjunker och inte längre har samma tilltalande 

utseende varför kunderna riskerar att vända sig till konkurrenter. Om en 

Figur 11 Kalkyl av ny RD-faktor till KSV för fågelprodukten 



 

Rev 03, 2015-10-17 A.Andersson, R.Hjelmqvist   

effektivare metod för att få bort fukten från förpackningarna implementeras 

slipper operatören ödsla tid och rörelse på att manuellt hälla och skaka av 

fukten från förpackningarna.  

 Kryddblandningen erbjöd stora möjligheter till förbättring genom att sätta samman 

en ”masterbatch” av kryddor som innehåller rätt proportioner vilket gör att 

operatörerna endast behöver ha batchstorlek i åtanke vid uppvägning av kryddor. Som 

ytterligare åtgärd föreslås verifierade standardrecept som eliminerar osäkerheter runt 

receptet. Detta skulle innebära en möjlig förbättring av RD-faktorn för 

kryddblandningen på ca 37 %. 

 Den näst största kostnaden i KSV för fågelprodukten var processen genom 

Multivacen. Denna process har författarna funnit svår att förbättra inom 

avgränsningarna för detta examensarbete varför den har lämnats därhän.  

Den totala förbättringen av RD-faktorn för fågelprodukten genom ovanstående förbättringar 

bedöms av författarna kunna uppnå ca 19 %. 
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5.7.2 Skivad helmuskel 

På den skivade helmuskeln lades förbättringsarbete ned på följande delar av KSV: 

 Putsningen förbättras med transportband och smarta vågar enligt tidigare förstudie 

utförd av Atria1. Detta skulle minska hanteringen av skänkvagnar samt transport av 

dessa. Utöver en förbättrad ergonomi så uppnås ett bättre flöde vilket leder till att fler 

kg/timma kan processeras. Utöver detta ter det sig sannolikt att förslagen som 

framkom igenom felträdsanalysen ytterligare skulle bidra till en minskning av behovet 

av denna process vilket förmodligen skulle innebära att putsprocessen endast skulle 

behöva två operatörer för att fungera optimalt. Dessa åtgärder skulle uppskattningsvis 

kunna öka antal kg/timma med ca 25 %. 

 Kryddblandningen erbjöd stora möjligheter till förbättring då mycket tid gick åt att 

väga upp varje krydda för sig. Förbättringen skulle åstadkommas genom att sätta 

samman en ”masterbatch” av kryddor som innehåller rätt proportioner vilket gör att 

operatörerna endast behöver ha batchstorlek i åtanke vid uppvägning av de torra 

kryddorna. Detta skulle innebära en möjlig förbättring av RD-faktorn för 

kryddblandningen på ca 34 %. 

 Den tredje största kostnaden i KSV för helmuskelprodukten var processen genom 

Multivacen. Denna process har författarna funnit svår att förbättra inom 

avgränsningarna för detta examensarbete varför den har lämnats därhän.  

 Packprocessen utgjorde en betydande del av KSV, denna process kräver en djupare 

analys för att finna förbättringsåtgärder till då den är beroende av skivprocessen. 

Den totala förbättringen av RD-faktorn för fågelprodukten genom ovanstående förbättringar 

bedöms av författarna kunna uppnå ca 8 %. 

Figur 12 Kalkyl av ny RD-faktor till KSV för skivad helmuskel 
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6 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar resultatens validitet, arbetets reliabilitet samt vilka områden som av 

författarna bedömts erbjuda goda möjligheter till fortsatt arbete. 

6.1 Värdering av resultat 

Vid mätningen av fågelprodukten måste hänsyn tas till det låga antalet mätningar som var 

möjliga att utföra på grund av den lägre efterfrågan på denna produkt under tiden för 

examensarbetet. Observera därför att mätresultaten inte är lika tillförlitliga som de för den 

skivade helmuskeln. Ser man till variationen i mätvärdena från den skivade helmuskeln finner 

man att variationen är liten mellan de olika mätningarna varför det kan antas att detsamma 

gäller för samma processer hos fågelprodukten vilket stärker resultatens reliabilitet.  

Värdeflödeskartorna reflekterar mätvärden som är verifierade av berörd personal på 

helköttsavdelningen samt LIV-koordinator varför dessa får anses vara tillförlitliga och lämpar 

sig väl till underlag för fortsatta förbättringsarbeten.  

Framtidskartans nya led- och cykeltider vid putsningen av den skivade helmuskeln kan 

härledas till KSV efter förbättringsförslag.  

Framtidskartan för fågelprodukten visar hur värdeflödeskartan ser ut efter att 

förbättringsförslagen genomförts.  

Idealkartorna för båda produkterna visar ett flöde, helt utan buffert, med minimalt avstånd 

mellan processtegen och där all transport sker med hjälp av transportband.  

Resultaten som visas i kalkylerna för KSV är väl underbyggda och verifierade av både 

teamleader och samordnare på avdelningen. Controller Pär Alfredsson fann den nya metoden 

att sammanställa KSV tillfredsställande och kommer eventuellt att lämna rekommendation på 

att dessa ska fungera som mallar för framtagning av framtida KSV vilket skulle innebära att 

detta arbete ligger till grund för en generalisering av framkommen metod. 

Felkällor i detta arbete inkluderar den mänskliga faktorn vid mätningar av processerna som 

involverar stor del mänskligt arbete. De sociala sammanhang i vilka frågor har ställts till 

operatörerna vid intervjuer spelar sannolikt en roll i svarens pålitlighet.  

Olika vikt på skänkvagnarna vilket medför en osäkerhet vid flera av processerna, dock fanns 

detta i åtanke vid avvägningen i putsprocessen som även fungerar som underlag till det 

genomsnittsvärde på skänkvagnarnas innehåll som använts i denna rapport. 

Felkällor inkluderar även maskinförberedelser mm vilka har tagits hänsyn till genom att 

inkludera en rad som heter ”oförutsedd tidsåtgång” i kalkylerna. 

Ovan nämnda felkällor har författarna haft i åtanke vid varje steg i genomförandet av arbetet. 

För att minska möjliga felkällors inverkan på resultatet användes metoderna triangulering 

samt horisontell granskning och kritik genom att konsultera handledare, teamleader och 

samordnare samt övrig personal för att få så trovärdiga resultat som möjligt. Den horisontella 

granskningen och kritiken genomfördes med hjälp av kollegor vid två opponeringstillfällen. 

Det förefaller sannolikt att nämnda förbättringar och åtgärder skulle bidra till en minskad 

resursåtgång samt ökad nivå av ergonomi i flera av processerna hos båda produkterna, detta 

bidrar till att Atria stärker sin position gällande hållbar utveckling.   
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6.2 Fortsatt arbete 

Att implementera Lean-filosofin på bredare front inom Atria tror författarna skulle innebära 

vinster på både kort och lång sikt för företaget. Det är författarnas bestämda åsikt att 

operatörer och personal på avdelningarna skulle gynnas av en allmän förståelse för Lean. 

Detta skulle åstadkommas genom extern utbildning av samordnare som så småningom 

gemensamt skulle kunna hålla interna utbildningar inom Lean. 

För att komma till rätta med problemen med pustningen på helmuskeln föreslås att gå vidare 

med framkomna förslag. En utredning av leverantörskommunikationen men även av rutinerna 

för inköp, tjänar Atria på att köpa råvara till ett lägre pris om det innebär mer putsning, bundet 

kapital samt större lager? 

För att kunna gå vidare i arbetet med att minska kassationerna på avdelningen behövs ett 

bättre underlag till var kassationerna sker, i vilka processer samt vilken typ av produkt det rör 

sig om. Författarna rekommenderar att införa fler mätningar av kassationen som ett första steg 

i detta arbete. 

Ett arbete med att utjämna flödet skulle minska antalet punkter för produktionsplanering 

vilket i sin tur skulle leda till ett mer förutsägbart flöde och svårare att göra fel. Om flödet kan 

rätas upp och struktureras i zoner skulle det visserligen sannolikt innebära stora kostnader för 

layoutförändringar men vinsterna skulle inkludera ett mer överskådligt flöde där avvikelser 

sannolikt lättare skulle kunna identifieras och åtgärdas.  

För att lösningarna ska bli så bra som möjligt vore det passande att de utvecklas i en större 

arbetsgrupp än detta projekt hade resurser till, att göra den tvärfunktionell ger ytterligare 

fördelar i arbetet. [3] 
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7 Slutsatser 

Här ges en sammanfattning av resultaten av genomförandet av detta arbete.  

De resultat detta arbete genererat kan delas in i två kategorier beroende på om de är 

verifierade eller endast i en spekulativ fas.  

Verifierade resultat: 

 VSM-nuläge 

 KSV-nuläge 

 Värdeskapande- samt icke-värdeskapande tid 

 Slöserier i flödena (problem) 

 Rotorsaker till ovan slöserier 

 Vissa åtgärdsförslag 

Resultat som inte är verifierade: 

 VSM-framtid och ideal 

 KSV-förbättringsförslag 

 Viktning av lösningar i matrisdiagram 

Nuläget som beskrivs under kapitel 3 i denna rapport ger en djupare inblick i var slöserier 

uppstår och till viss del även orsaker till dessa. De tre slöserier som bedöms ha störst 

påverkan på produktionen är: 

1. Väntan, detta slöseri är utbrett på avdelningen och har sannolikt sitt ursprung i det ojämna 

flödet samt att planerat underhåll inte alltid utförs vilket ökar antalet maskinstopp. 

2. Överproduktion - detta medför större lager och uppstår troligen då prognoserna över 

kommande orders sänks efter att inköp redan beställt råvara. 

3. Lager - mellanlager finns det på många platser på avdelningen vilket leder till mycket tid 

som inte är värdeskapande för produkterna. Detta slöseri beror till stor del på att 

transportband endast används i begränsad skala på avdelningen. 

Den ideala kartan [bilaga E, F] sammanfattar ett flöde befriat ifrån slöserier där all tid är 

värdeskapande för kunden. 

Genom framkomna resultat nås dessa slutsatser som kan resultera i förbättringar om de utförs 

enligt PDCA: 

 Första steget Atria bör ta är att höja medvetenheten om Lean i fabriken, poängtera 

värdet i att jobba med ständiga förbättringar. Detta skulle sannolikt innebära att 

personalen känner sig mer inkluderad i förändringar vilket i förlängningen borgar för 

mer motiverad personal som tar förbättringsarbetet till en högre nivå. Med en 

personalstyrka som är bekväm med Lean underlättas rimligen arbetet med att utjämna 

flödet. Ett jämnt flöde medför minskad väntan men även möjligheten till reducerat 

antal punkter för produktionsplanering vilket i sin tur innebär minskad risk att göra fel.  
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 I ett nästa steg bör ett system för att bokföra kassationer på ett mer detaljerat och 

användbart sätt implementeras. Detta skulle innebära att ett arbete med att förstå 

orsaken till dessa kan inledas och i slutändan kan en strategi för att minska 

kassationerna formuleras. Genom att utföra detta befästs kunskaper inom Lean och 

förbättringsarbete vilket hela verksamheten kan dra nytta utav. 

 Slutligen bör resultaten följas upp, utvärderas samt utvecklas ytterligare för att 

förbättringsarbetets nytta inte ska gå förlorad med tiden. När förbättringarna uppnått 

önskade resultat är det viktigt att åtgärderna som föranlett detta dokumenteras för att 

utgöra grunden till en eventuell standardisering. 

 

Ovan nämnda insikter kan med fördel appliceras på bredare och mer generella 

förbättringsområden än de som Atria uppvisar. Alla verksamheter och intressenter gynnas av 

ett arbete mot att minimera slöserier och effektivisera användandet av resurserna som finns 

tillgängliga.  
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Bilaga G: Rotorsaksanalys på putsprocessen   
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Bilaga J: Underlag till förbättringsmöte 1 

 

 

 

Förbättringsmöte 1 

 

Släktskapsdiagram 

Ämne 

 Problem på post-it-lappar 

 Gå igenom lapparna så att det tydligt framgår vad som menas 

 Gruppera ihop lappar som hör ihop 

 Besläktade på något sätt, inte ordval utan betydelse 

 Arbetet ska så mycket som möjligt ske under tystnad 

 Uteliggare, ensamvargar är lappar som inte hör till någon grupp 

 Ytterligare problem eller hinder, formulera ny lapp 

 Konflikter om släktskap kan förekomma, detta löses dock ofta senare i processen 

 Skapa sammanfattande rubrik för varje grupp lappar 

 Gruppera igen (om det finns tillräckligt med lappar) 

 Rita pilar som förklarar samband mellan grupperna 

 Gör samtliga lappar synliga 

 Rangordna efter väsentlighet 

 Sammanfatta i korta ordalag vad som framkommit och signera arket som bekräftelse på att man är överens 

 

Tre faser: en kreativ fas, en bearbetande fas och en beslutsfattande fas.  

Träddiagram 

 Man fokuserar på ett problem och ställer sig frågan varför fem gånger 

 Samma tillvägagångssätt som ovan i princip 

 

Matrisdiagram 

 Kontrollera och utvärdera hur väl lösningarna fungerar på de identifierade problemen.  

 



 Bilaga K 
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Bilaga K: Exempel på anteckning vid tidsstudie 

 

PROCESSTEG: Putsning Helmuskel 7192 

Produktmätning Tid, min. 
Ant. 
Kg Ant. Pers. Tot. tid, h Kg/h   

21/4                                              1 13,82 210 3 0,691 303,9   

22/4                                              2 13,17 169 2 0,439 385,0   

3 13,65 162,5 2 0,455 357,1   

4 7,55 137 2 0,252 544,4   

5 8,34 146,5 2 0,278 527,0   

6 8,43 152 2 0,281 541,0   

Tot. på 5 vagnar 22/4 51,14 767 2 2,1 438,3   
      

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Anteckningar 

Kalkyltiden anger hur många minuter det går åt för 1 kg produkt. 

Tot. tid, h anger antal lönetimmar. 

21/4 Fel råvara: 12 kg går till annan puts 22/4 Fel råvara: 9 kg från mätning 4 går till annan 

puts. All råvara som kommer från leverantören är inte alltid den som är beställd, ibland 

kommer det t.ex. med bringa i leveransen av råvara som ska bli skivad helmuskel.  

 

Kvalitetsutbyte: 21/4  4/210=0,0190=> ca 2 % alltså kvar 98 %  

Kvalitetsutbyte: 22/4  6/435,5=0,0137=> ca 1,4 % alltså kvar 98,6 %. Här vägdes 

putsen efter 435,5 kg putsad råvara.  

Största delen av putset utgjordes av blodvikt. 

Vikt plastpåse: ca 0,1 kg antal per kartong: ca 4 ger en andel på ca 2 % per kartong  

Möjliga felkällor:  

Om ”vågplattan” står mot väggen kan vägningen bli felaktig, detta kontrollerades innan 

mätningarna utfördes. 

Andra möjliga felkällor är mätningarna utförda av författarna, här kommer den mänskliga 

faktorn in varför en 10 % differens från mätvärdena får anses vara rimlig.  

 

 


