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Sammanfattning  

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Risifruttiproduktionen hos företaget 

Procordia Food AB. Examensarbetet är på D-nivå och är det slutgiltiga arbetet för att författaren ska få 

en Civilingenjörsexamen inom Innovativ produktion vid Mälardalens Högskola. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng och har pågått i 18 veckor. 

 

Examensarbetet är i huvudsak en forskning av huruvida det är möjligt att utföra en 

Miljövärdeflödesanalys på en livsmedelsprocessindustri samt en utvärdering av om 

Miljövärdeflödesanalys och Green Performance Map verktygen är användbara i denna typ av industri. 

En bidel till denna forskning är att med hjälp av resultaten från Miljövärdeflödesanalysen ge Procordia 

Food AB information om vad som bör förbättras i Risifruttiproduktionen. 

 

Författaren har haft det svårt att samla in vissa kvantitativa data till Miljövärdeflödesanalysen, främst 

beträffande energiåtgång i delprocesserna, men har ändå med hjälp av en Värdeflödesanalys och 

andra Lean verktyg kunnat identifiera och kvantifiera flera slöserier i Risifruttiproduktionen. 

Rekommendationer till förbättringar baserade på dessa slöserier har givits till företaget. 

 

I forskningsanalysen har verktygen Värdeflödesanalys, Miljövärdeflödesanalys samt Green 

Performance Map användbarhet i en livsmedelsprocessindustri analyserats. Författaren har funnit att 

Värdeflödesanalys är ett användbart verktyg då slöserier och ojämnheter i produktionstakt har kunnat 

identifieras. Miljövärdeflödesanalys och Green Performance Map verktygen är också bra verktyg när 

ett företag vill analysera sin miljöbelastning för att sedan investera i miljöförbättringar. Dock har inga 

djupare energianalyser kunnat göras i Risifruttiproduktionen eftersom energimätare för el, ånga och 

tryckluft saknades i produktionen.  
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Abstract 

This report is the result of a thesis work carried out on the Risifrutti production at the 

company Procordia Food AB. The thesis is at a master level and is the final work for the author to 

receive a Master of Science in Innovative production at Mälardalen University. The thesis comprises 30 

credits and has lasted for 18 weeks. 

 

The thesis is mainly a research on whether it is possible to perform an Environmental Value 

Stream Map (E-VSM) in a food processing industry and an evaluation if the tools E-VSM and Green 

Performance Map (GPM) are useful in this type of industry. An extra part to this research is to use the 

results from the E-VSM and give Procordia Food AB information on improvement potentials in 

the Risifrutti production. 

 

The author has found it difficult to collect some of the quantitative data to the E-VSM, mainly 

regarding energy, but by using the Value Stream Mapping (VSM) tool and other Lean tools the author 

was able to identify and quantify several wastes in the Risifrutti production. Recommendations for 

improvements based on these wastes have been given to the company. 

 

In the research part of this report the utility of the Value Stream Map, Environmental Value Stream 

Map and Green Performance Map in a food processing industry have been analyzed. The author has 

found that the Value Stream Map has been a useful tool since waste and unevenness in the tact of the 

production has been identified. The Environmental Value Stream Map and the Green 

Performance Map are also great tools when a company wants to analyze their environmental 

impact and then invest in environmental improvements. However, no profound energy 

analyzes has been done in the Risifrutti production because of the lack of energy meters for steam, 

electricity and compressed air in the production lines.  
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Ordlista 

FSE 

FSE är en förkortning för Försäljningsenhet, en FSE består av en Risifruttibricka bestående av 12 

stycken Risifruttibägare. Se bild nedan. 

 

GPM 

GPM är en förkortning av Green Performance Map, mer om detta i kapitel 3.13. 

 

Lean 

Lean är benämningen på en produktionsfilosofi mer om vad detta innebär i kapitel 3.1 och 3.2. 

 

Muda 

Muda är ett annat ord för produktionsspill och produktionsslöseri, mer om detta i kapitel 3.3. 

 

Pull/Push 

Pull och Push är ord som används för att beskriva produktionsflödets riktning, se kapitel 3.4 och 3.5. 

 

Risifruttibägare 

Risifruttibägarna är gjorda i plast och ser ut som nedan. 

 
 

Oblat 

Risifruttibägaren försluts med ett lock i aluminium, detta lock nämns vid ordet oblat i rapporten.  

 
 

Risifruttibricka  

Fyllda och förslutna Risifruttibägare packas i Risifruttibrickor gjorda i wellpapp. En Risifruttibricka 

rymmer 12 Risifruttibägare. En bricka = en FSE. 

 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

9 (96) 

 

 

Innehåll 
OM EXAMENSARBETET ....................................................................................................................................... 3 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................ 5 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... 6 

FÖRORD .............................................................................................................................................................. 7 

ORDLISTA ............................................................................................................................................................ 8 

INNEHÅLL ............................................................................................................................................................ 9 

FIGURLISTA MED REFERENSHÄNVISNING .......................................................................................................... 12 

TABELLISTA MED REFERENSHÄNVISNING .......................................................................................................... 14 

BILAGSLISTA ...................................................................................................................................................... 15 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................... 17 
1.1. BAKGRUND ............................................................................................................................................... 17 
1.2. EXAMENSUPPGIFT ...................................................................................................................................... 17 
1.3. SYFTE OCH MÅL ......................................................................................................................................... 17 
1.4. FORSKNINGSFRÅGOR .................................................................................................................................. 18 
1.5. PROJEKTDIREKTIV ....................................................................................................................................... 18 
1.6. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR............................................................................................................................ 18 

2. METOD ..................................................................................................................................................... 20 
2.1. INTERVJUER .............................................................................................................................................. 20 
2.2. MATERIALINSAMLING ................................................................................................................................. 20 
2.3. LITTERATURSTUDIE ..................................................................................................................................... 20 
2.4. OBSERVATIONER ........................................................................................................................................ 20 
2.5. WORKSHOP .............................................................................................................................................. 21 

3. TEORETISK BAKGRUND ............................................................................................................................ 22 
3.1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS) ............................................................................................................ 22 
3.2. LEAN ....................................................................................................................................................... 23 
3.3. MURI, MURA & MUDA .............................................................................................................................. 26 
3.4. TRYCKANDE FLÖDE (PUSH) ........................................................................................................................... 29 
3.5. DRAGANDE FLÖDE (PULL) ............................................................................................................................ 29 
3.6. STANDARDISERAT ARBETE ............................................................................................................................ 29 
3.7. 6S (5S+SÄKERHET) .................................................................................................................................... 30 
3.8. ROTORSAKSANALYS .................................................................................................................................... 31 

3.8.1. 5W + 1H ............................................................................................................................................ 31 
3.8.2. 5 Why ............................................................................................................................................... 32 
3.8.3. Fiskbensdiagram .............................................................................................................................. 33 

3.9. SPAGETTIDIAGRAM ..................................................................................................................................... 34 
3.10. VÄRDEFLÖDESANALYS ................................................................................................................................. 35 
3.11. MILJÖSPILL ............................................................................................................................................... 36 
3.12. MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS ......................................................................................................................... 38 
3.13. GREEN PERFORMANCE MAP (GPM) ............................................................................................................. 41 

4. FÖRETAGSBESKRIVNING .......................................................................................................................... 44 
4.1. PROCORDIA FOOD AB ................................................................................................................................ 44 
4.2. ORKLA ..................................................................................................................................................... 44 
4.3. ÖREBROFABRIKEN ...................................................................................................................................... 44 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

10 (96) 

 

 

4.4. RISIFRUTTI HISTORIA ................................................................................................................................... 44 
4.5. KUND ...................................................................................................................................................... 45 

5. FALLSTUDIENS NULÄGESANALYS ............................................................................................................. 46 
5.1. ÖVERGRIPANDE PROCESSBESKRIVNING ........................................................................................................... 46 
5.2. RÅVARULAGER .......................................................................................................................................... 46 

5.2.1. Mjölk ................................................................................................................................................ 46 
5.2.2. Grädde .............................................................................................................................................. 47 
5.2.3. Sockerlag .......................................................................................................................................... 47 
5.2.4. Torrblandning/Stabilisator ............................................................................................................... 47 
5.2.5. Arom ................................................................................................................................................. 48 
5.2.6. Sylt .................................................................................................................................................... 48 
5.2.7. Ris ..................................................................................................................................................... 49 

5.3. GRÖTPROCESSEN ....................................................................................................................................... 50 
5.3.1. Blandningstank ................................................................................................................................. 50 
5.3.2. Desserto............................................................................................................................................ 50 
5.3.3. Steriltank .......................................................................................................................................... 52 

5.4. BRICKVIKARE ............................................................................................................................................. 53 
5.5. FÖRPACKNING ........................................................................................................................................... 53 

5.5.1. Hamba 2 ........................................................................................................................................... 53 
5.6. ROBOTCELL ............................................................................................................................................... 54 
5.7. AGV TRUCKAR .......................................................................................................................................... 55 
5.8. KYLTUNNEL ............................................................................................................................................... 55 
5.9. KYLLAGER ................................................................................................................................................. 55 
5.10. BRICKDELARE ............................................................................................................................................ 56 
5.11. SYLTBYTE PÅ HAMBA 2 ............................................................................................................................... 56 
5.12. GRÖTBYTE PÅ HAMBA 2 .............................................................................................................................. 56 
5.13. DISK ........................................................................................................................................................ 57 
5.14. STERILISERING ........................................................................................................................................... 57 
5.15. STÄDNING ................................................................................................................................................ 57 
5.16. KÄLLSORTERING ......................................................................................................................................... 58 
5.17. FABRIKSLAYOUT ......................................................................................................................................... 59 
5.18. PRODUKTIONSPLANERING ............................................................................................................................ 60 
5.19. PROBLEMLÖSNING OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE ................................................................................................ 60 

6. RESULTAT AV FALLSTUDIE ........................................................................................................................ 61 
6.1. VÄRDEFLÖDESANALYS ................................................................................................................................. 61 
6.2. GREEN PERFORMANCE MAP (GPM) ............................................................................................................. 64 
6.3. MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS ......................................................................................................................... 68 

6.3.1. Energi ............................................................................................................................................... 68 
6.3.2. Indirekt material ............................................................................................................................... 69 
6.3.3. Vatten ............................................................................................................................................... 69 
6.3.4. Direkt material ................................................................................................................................. 70 

6.4. SPAGETTIDIAGRAM ..................................................................................................................................... 72 
6.5. IDENTIFIERAT SLÖSERI ................................................................................................................................. 75 

6.5.1. Överbelastning (Muri) ...................................................................................................................... 75 
6.5.2. Ojämnheter (Mura) .......................................................................................................................... 75 
6.5.3. Överproduktion (Muda) ................................................................................................................... 76 
6.5.4. Väntan (Muda) ................................................................................................................................. 76 
6.5.5. Transport (Muda) ............................................................................................................................. 76 
6.5.6. Överarbete (Muda) ........................................................................................................................... 76 
6.5.7. Lager (Muda) .................................................................................................................................... 77 
6.5.8. Rörelse (Muda) ................................................................................................................................. 77 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

11 (96) 

 

 

6.5.9. Defekter (Muda) ............................................................................................................................... 77 
6.5.10. Outnyttjad kreativitet ....................................................................................................................... 77 
6.5.11. Miljöspill ........................................................................................................................................... 78 

6.6. FRAMTIDA LÄGE ........................................................................................ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
6.6.1. Energi- och miljöbesparingar ........................................................................................................... 78 
6.6.2. Taktförändringar .............................................................................................................................. 79 
6.6.3. Lagerförändringar ............................................................................................................................ 80 
6.6.4. Ombyggnadsförslag ......................................................................................................................... 80 

7. ANALYS AV REKOMMENDATIONERNA TILL FÖRETAGET .......................................................................... 82 

8. RESULTAT, ANALYS OCH SLUTSATS AV FORSKNINGSSYFTET .................................................................... 83 
8.1. FORSKNINGSFRÅGA 1 + 3 ............................................................................................................................ 83 
8.2. FORSKNINGSFRÅGA 2 + 3 ............................................................................................................................ 85 
8.3. FORSKNINGSFRÅGA 4 .................................................................................................................................. 86 

REFERENSER ...................................................................................................................................................... 87 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 90 

 

  



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

12 (96) 

 

 

Figurlista med referenshänvisning 

Figur 1: Toyotas TPS-hus [2.1][1.5] 

Figur 2: Illustration över pull och push flöden [2.1][1.9]  

Figur 3: Illustration över 6S [3.3] 

Figur 4: Exempel på en 5Why analys [2.1][1.6] 

Figur 5: Simpel illustration av ett fiskbensdiagram [1.3] 

Figur 6: Illustration av ett fiskbensdiagram [1.3] 

Figur 7: Exempel på ett spagettidiagram[3.9] 

Figur 8: Simpel illustration av en värdeflödesanalys, egen bearbetning 

Figur 9: Visar användandet av EHS-ikoner [3.10] 

Figur 10: Exempel på miljörelaterad data i en värdeflödesanalys [3.10] 

Figur 11: Exempel på använd och nödvändigt material [3.10] 

Figur 12: Värdeflödesanalys över vattenanvändning [3.10] 

Figur 13: Green Performance Map [2.2] 

Figur 14: Illustration över användningsområden för GPM [2.2] 

Figur 15: Användandet av en Green Performance Map [2.2] 

Figur 16: Prioritering i en Green Performance Map [2.2] 

Figur 17: Handlingsplan till en Green Performance Map [2.2] 

Figur 18: Produktionsflödet i Risifruttiproduktionen, egen bearbetning 

Figur 19: Mottagningsenheten, eget foto 

Figur 20: Påsar med torrblandning, eget foto 

Figur 21: Syltlager, eget foto 

Figur 22: Tömningsstationen för ris, eget foto  

Figur 23: Rislager, eget foto 

Figur 24: Översiktsbild grötprocessen, egen bearbetning 

Figur 25: (1) Blandningstankar, (2) Pulvermixer, (3) Desserto 1, egna foton 

Figur 26: Steriltank 1, eget foto 

Figur 27: Brickvikare, eget foto 

Figur 28: HAMBA 2, eget foto 

Figur 29: Robotcell och AGV truck, eget foto 

Figur 30: Källsorteringsplatser i fabriken, eget foto 

Figur 31: Uppsamlingskärl för grötspill från Steriltanken, eget foto 

Figur 32: Fabrikslayout, egen bearbetning 

Figur 33: Exempel på en produktionskalkyl [4.1] 

Figur 34: Värdeflödesanalys, Hamba 2, egen bearbetning 

Figur 35: GPM Blandare, egen bearbetning 

Figur 36: GPM Desserto, egen bearbetning 

Figur 37: GPM Steriltank, egen bearbetning 

Figur 38: GPM Brickvikare, egen bearbetning 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

13 (96) 

 

 

Figur 39: GPM Hamba 2, egen bearbetning 

Figur 40: GPM Robotcell, egen bearbetning 

Figur 41: GPM Kyltunnel, egen bearbetning 

Figur 42: GPM Disk, egen bearbetning 

Figur 43: Illustration ångförbrukning 

Figur 44: Illustration Energiförbrukning 

Figur 45: Identifierade spillområden 

Figur 46: Utkast från Hamba 2, eget foto 

Figur 47: Fabrikslayout, Hamba 2, egen bearbetning 

Figur 48: Spagettidiagram, 1 operatör under 40 minuter, egen observation 

Figur 49: Spagettidiagram, 2 operatörer under 15 minuter, egen observation 

Figur 50: Identifierade förbättringsområden 

 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

14 (96) 

 

 

Tabellista med referenshänvisning  

Tabell 1: Muda översikt med exempel, egen bearbetning. 

Tabell 2: Exempel på de olika Muda typernas miljöbelastning [3.1] 

Tabell 3: Maskintakt Hamba 2 [4.1] 

Tabell 4: Riktvärde per bägare, 12 bägare/FSE [4.1] 

Tabell 5: Högsta maskintakt Desserto 1 och Hamba 2 [4.1] 

Tabell 6: Planerat produktionsbehov på Hamba 2 [4.1] 

Tabell 7: Produktions utfall 7:e mars, egen observation 

Tabell 8: Produktions utfall 20:e mars, egen observation 

  



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

15 (96) 

 

 

Bilagslista 

Bilaga 1 – Lista över använda företagsdokument 

Bilaga 2 – Flödesbild 

Bilaga 3 – Värdeflödesanalys 

Bilaga 4 – Formler och beräkningar för behovstakt 

Bilaga 5 – Illustration Energiförbrukning 

Bilaga 6 – Identifierade spillområden 

Bilaga 7 – Identifierade förbättringsområden 

  



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

16 (96) 

 

 

 

 

 

 

 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

17 (96) 

 

 

1.  Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på D-nivå utfört av en student under vårterminen år 

2012. Studenten studerar på Civilingenjörsprogrammet - Innovation, Produktion och Logistik vid 

Mälardalens Högskola. Programmet är i grunden en maskinteknisk utbildning med fokus på innovativ 

produktions- och logistikeffektivisering.   

1.1.  Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på företaget Procordia Food AB:s kylda flöde på fabriken i Örebro. I detta 

flöde produceras mellanmålsartikeln Risifrutti som finns i flera olika smaker. Risifrutti består av en 

plastbägare med två kammare, en större och en mindre. Den större kammaren innehåller risgröt (eller 

mannagröt vid varianten Risifrutti manna) och den mindre bägaren innehåller en fruktsylt. På fabriken 

i Örebro produceras gröten och på Procordia fabriken i Kumla produceras fruktsylten. Hela produkten 

förpackas och förvaras i Örebrofabriken innan den skickas ut till kund.  

 

Risifrutti säljs i Sverige, Finland och Danmark och är en ständigt växande produkt. Procordia planerar 

att lansera en ny men liknande produkt och vill därför göra en förbättringsanalys av det nuvarande 

flödet innan en liknande produkt kan sättas i bruk. När studenten för examensarbetet la fram ett 

förslag på att göra en värdeflödesanalys med en miljövärdeflödesanalys åt företaget skapades 

examensuppgiften utifrån detta.   

1.2.  Examensuppgift 
Examensarbetet går ut på att göra en utvärdering av miljövärdeflödesanalysmetoden genom att 

tillämpa den i en fallstudie vid Procordias fabrik i Örebro. Studien avser att svara på användbarheten 

hos metoden vid livsmedelsprocessindustri i jämförelse med den normala användningen i till exempel 

verkstadsindustrin. Miljövärdeflödesanalysmetoden ska även jämföras med befintliga metoder inom 

livsmedelsprocessindustrin. 

 

Fallstudien görs på Procordia Foods AB:s Risifruttiproduktion i Örebro och består av en 

värdeflödesanalys med en miljövärdeflödesanalys (se kapitel 3.10 och 3.12). Med hjälp av dessa 

analysmetoder och teorin från Lean produktion kommer produktionsflödet att utvärderas så att 

produktivitetsproblem och miljöbelastningar identifieras. 

1.3.  Syfte och mål 
Huvudsyftet med fallstudien och examensarbetet är att svara på användbarheten av 

miljövärdeflödesanalysmetoden i en livsmedelsprocess där man i huvudsak har ett kontinuerligt flöde 

fram till förpackningslinan. Syftet är att testa om det går att få ut någon användbar information om 

energispill och materialspill med en miljövärdeflödesanalys. Syftet är även att finna om det finns 

någon fördel med att använda miljövärdeflödesanalysen i jämförelse mot befintliga verktyg. 
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Målet med examensarbetet är att stödja industrin med kunskap om hur de kan spara energi, material, 

tid och pengar genom att använda värdeflödesanalys och miljövärdeflödesanalys. Ett delmål i 

fallstudien är att hitta förbättringspotential i råmaterial, processmaterial, energi och tid vid den 

analyserade processen. 

1.4.  Forskningsfrågor 
Miljövärdeflödesanalysmetoden ska med hjälp av resultat från fallstudien, jämförelser med andra 

fallstudier, intervjuer och litteratur svara på om miljövärdeflödesanalys är ett effektivt verktyg att 

använda i livsmedelsprocessindustrin om man vill finna förbättringar i material, energi, tid och 

kostnader. 

 

Forskningsfrågorna är: 

1. I vilken omfattning är värdeflödesanalys användbart i en livsmedelsprocessindustri? 
2. Hur användbart är miljövärdeflödesanalys i en livsmedelsprocessindustri? 
3. Vilka svårigheter finns det med att finna vinster och förluster med ovan nämnda 

analysmetoder i livsmedelsprocessindustri? 
4. Finns det någon tidsvinst/förståelsevinst jämfört med befintliga analysverktyg? 

1.5.  Projektdirektiv 
I resultatet från värdeflödesanalysen och miljövärdeflödesanalysen hoppas författaren finna 

förbättringsmöjligheter med avseende på både produktivitet och ledtid samt på miljö- och 

resursförbrukning. 

 

Möjliga förbättringsmål ur produktivitetssynvinkel är: 

 Förkortad ledtid 

 Minskning av onödigt (icke värdeadderande) arbete 

 

Möjliga förbättringsmål ur miljösynvinkel är:  

 Energiförbättring  

 Material/avfallsförbättring 

1.6.  Projektavgränsningar 
Examensarbetet genomförs i form av en fallstudie vilket medför att alla funna resultat gäller endast för 

detta specifika fall. Via jämförelser med andra fallstudier kan vissa generella slutsatser dras. 

Jämförelser med andra fallstudies avgränsas av urvalet tillgängliga fall där tidigare studier har 

genomförts. Jämförelserna avgränsas till fall inom verkstadsindustrin. 

  

På Örebrofabriken finns det tre olika linjer för att producera och förpacka Risifrutti. Fallstudien är 

avgränsad till en av de tre befintliga produktionslinjerna. Detta innebär att de specifika vinsterna 

endast gäller för det produktflödet. Däremot är utvärderingen gällande användbarhet av 

analysmetoden tillämpbar för alla liknande processer. Den valda processlinjen där examensarbetets 

djupare analys kommer att utföras på är Hamba 2, men även de andra linjerna tas upp i 

processbeskrivningen.   
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Examensarbetet avgränsar sig även från transporter. Inga analyser eller utvärderingar görs på 

företagets in- och uttransporter till råvarulagret och kyllagret. Då studien inte avser förändra 

transporterna tas ingen hänsyn till dessas miljöpåverkan vid analysen av fallstudien.   
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2.  Metod 
Arbetssättet för att få fram den nödvändiga informationen för examensrapporten redovisas i detta 

kapitel.   

2.1.  Intervjuer 
Författaren har använt sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna kartlägga hur processen ser ut 

men även för att kunna identifiera olika typer av Muda (slöseri). Operatörerna besitter mest kunskap 

om hur arbetet går till och vilka problem som uppstår, därför har intervjuer främst skett med 

operatörerna. Även personer som jobbar med produktionsplanering, inköp av råvaror och på slutlagret 

har intervjuats för att få en tydlig helhetsbild. Författaren har valt att intervjua minst två operatörer 

vid varje delprocess för att få fram olika synvinklar och aspekter, men även för att styrka 

informationen som givits. I några fall då detaljer eller information saknas efter en utförd intervju har 

operatören intervjuats igen. 

 

I en semistrukturerad telefonintervju har även en representant från ett branschinstitut (SIK - Institutet 

för Livsmedel och Bioteknik AB) intervjuats för att jämföra användningen av de utvärderade 

metoderna i andra livsmedelsprocesser.  

2.2.  Materialinsamling 
Handledarna samt fabrikschefen på Procordia Food AB har försett författaren med dokumentation i 

form av Excelblad och rapporter innehållande mätetal, information och diagram som berör 

undersökningen av processen. Fullständig lista på vilka dokument som använts finns i bilaga 1. 

2.3.  Litteraturstudie 
För att kunna välja lämplig litteratur försedde handledaren från högskolan författaren med 

vetenskapliga artiklar och tidigare utförda examensarbeten inom ämnet. Sedan har snöbollsmetoden 

används för att vidare söka på lämplig litteratur. Med snöbollsmetoden menas att när ett intressant 

stycke hittats i materialet letas källan till detta stycke upp för djupare läsning. När ett intressant stycke 

hittas i den nya källan tillämpas snöbollsmetoden igen. Sökning skedde även med hjälp av 

nyckelordssökning på bibliotek och Internet där sökningar på Lean, Enviromental + Lean och Green + 

Lean har vart de huvudsakliga sökorden. Fullständig lista på litteratur hittas i kapitlet Referenser på 

sidan 87.  

2.4.  Observationer  
Författaren erhöll från Procordia Food AB en nyckelbricka, skåp i omklädningsrum, skyddskläder och 

eget kontor med dator uppkopplad till intranätet och internet. Detta gav författaren möjligheten att 

besöka fabriken vid behov under de veckor som examensarbetet utfördes. I och med detta kunde 

författaren intervjua personalen samt observera produktionen när det behövdes. Fabriken besöktes 

cirka två dagar i veckan under de första 10 veckorna därefter endast vid behov.   
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2.5.  Workshop 
För att kunna få fram ett framtida förbättrat tillstånd av Risifruttiproduktionen har en två timmars 

workshop hållits där identifierade problem tagits upp. Idéer och tankar kring förbättringar har getts 

och diskuterats huruvida de är genomförbara eller inte. Sedan har författaren sammanställt resultatet 

under kapitel 6.6 i rapporten. Närvarande vid workshopen var författaren Sána Oweini, handledare 

från Mälardalens Högskola Martin Kurdve, handledare från Procordia Food AB Therese Rådendal och 

Catarina Zielonka samt fabrikschef Erik Andersson.  
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3.  Teoretisk bakgrund 
Det är viktigt att läsaren är införstådd i examensarbetets teoretiska bakgrund. Detta kapitel är till för 

att läsaren ska få en förståelse för vad metoderna innebär.  Författaren ska i detta kapitel redovisa all 

teoretisk bakgrund samt alla verktyg som har tillämpas vid analys av processen. 

3.1.  Toyota Production System (TPS)  
Toyota Production System (TPS) har sitt ursprung hos Toyota Motor Corporation och är ett ramverk av 

olika verktyg som används för att identifiera och eliminera slöseri i ett företag. Slöserireducering 

sparar verksamhetskapital, ger en mer konkurrenskraftig produkt och leder till mer tillfredsställda 

kunder. När ett helt företag genomsyras av TPS på alla nivåer kallas det för Lean. Att arbeta med Lean 

som filosofi innebär att ständigt sträva efter förbättringar (Kaizen) genom att systematiskt arbeta med 

reducering av alla sorters slöseri. Med hjälp av olika TPS-verktyg kan företag bli mer effektiva genom 

att eliminera det som inte tillför något värde i processen och på så vis minska kostnaderna och höja 

kundtillfredsställelsen. [2.1][1.5] 

 

För att kunna förmedla värderingarna som Lean filosofin bygger på skapade Toyota TPS-huset. Huset 

illustrerar de principer som filosofin bygger på samt de viktiga delarna som måste finnas för att ett 

företag ska lyckas bli Lean. [2.1][1.5] 

 
Figur 1: Toyotas TPS-hus [2.1][1.5] 
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För att lyckas med Lean behövs en bra grund att stå på, därför består husgrunden för TPS av 

Toyotafilosofin, stabila och standardiserade arbetsprocesser, visuell styrning och utjämnad 

produktion. Målet som finns i mitten är att ständigt förbättras och för att lyckas med det måste 

företaget minska på slöseri med hjälp av olika verktyg samt ha ett engagerat ledarskap som utbildar 

och involverar sina anställda i arbetet. Ledningen ska även ta till vara på sina anställdas förmåga och 

kreativitet och bör därför uppmuntra dem till idéer som kan eliminera slöseri. För att nå målet, 

ständiga förbättringar, har huset två pelare som står för att göra problem synliga så att de kan 

förbättras och endast producera på efterfrågan, så att onödiga lager undviks. När företaget arbetar 

med alla ovanstående aktiviteter kan de få bästa kvalité till lägsta pris, med den kortaste ledtiden, 

samtidigt som de har en trygghet och bra moral i företaget. [2.1][1.5] 

 

En viktig aspekt inom TPS är att problem i flödet ska ses som en möjlighet att utvecklas och bli bättre. 

Det är inte förrän ett problem uppstår som förbättringar görs och därför är problem och ständiga 

förbättringar (Kaizen) nära kopplade. Om ett företag inte har eller inte upptäcker problem är det 

negativt på så sätt att inga förbättringar kan ske och utvecklingen stannar av. [2.1][1.5] 

3.2.  Lean 
”Lean filosofin består av 14 principer indelade i fyra sektioner. I Boken ”The Toyota Way” beskriver 

författaren Jeffrey K. Liker de fyra sektionerna och de 14 principerna som är grunden för TPS och Lean. 

Nedan kommer en kort beskrivning av vad de innebär. [1.1][2.1] 

 

Sektion I –  Filosofin 

Långsiktigt tänkande 

Princip 1 – Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

 Den viktigaste faktorn för framgång är tålamod och fokus på långsiktiga resultat istället för 

kortsiktiga resultat. Investera hela tiden på nytt i personal, produkter och organisationen samt 

lägg stor hängivenhet åt kvalité. 

 Visa ansvar mot samhället, det är viktigare att tillfredsställa och bygga tillit än att tjäna pengar 

på den kortsiktiga skalan. Låt inte tillit och ömsesidig respekt lida på grund av företagsbeslut. 

 

Sektion II – Process 

Med rätt process ges rätt resultat 

Princip 2 – Skapa ett kontinuerligt processflöde som för upp problemen till ytan. 

 Arbetsprocesserna ska anpassas så att de består av värdeadderande processer och flödet ska 

flyta på kontinuerligt. Sträva alltid efter att eliminera det som inte tillför värde (Muda) 

exempelvis vilande och väntande arbetsprojekt. 

 Skapa flöden som förflyttar information och material snabbt och sammanlänka människor och 

processer, då förblir inga problem dolda.  

 Använd ett enstycksflöde och beräkna dess flöde med takttid. 
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Princip 3 – Använd dragande flöde för att undvika överproduktion. 

 Producera endast det kunden behöver, när kunden behöver och i rätt mängd kunden vill ha. 

Använd Just-In-Time (JIT) principerna och kanbansystem.  

 Minimera produkter i arbete och ha små kvantiteter i lager. Fyll ofta på, men bara med det 

som kunden tar ut. 

 Skapa en organisation som kan känna av och anpassa sig till de ständiga förändringarna i 

kundernas efterfrågan. Lita inte på datoriserade prognoser. 

 

Princip 4 – Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka).  

 Överbelastning av maskiner och människor (Muri) och ojämnheter i produktionen (Mura) 

måste elimineras och görs lättast med utjämning av arbetsbelastningen.  

 

Princip 5 – Bygg en kultur som stoppar processen för att lösa problem, för att få rätt kvalité från start. 

 Använd utrustning som själv kan upptäcka fel och stanna sig själv (Jidoka) och bygg in 

stödsystem som snabbt löser problem. Det är grunden för inbyggd kvalité.  

 Det är viktigt att förstå att om processen stannar vid fel eller saktas ned så förbättrar det 

produktiviteten och kvalitén blir rätt från början. 

 Utveckla lättöverskådliga visuella varningssystem (Andon) som kan larma vid eventuella fel 

som behöver åtgärdas. 

 Gör kvalitetskontroll enkel.  

 

Princip 6 – Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. 

 En process måste standardiseras för att kunna förbättras. Standardisering innebär användning 

av stabila och upprepningsbara metoder för att kunna hålla en regelbundenhet i processen. 

 Standardisering leder till inbyggd kvalité. 

  

Princip 7 – Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

 Enkla och synliga hjälpmedel är viktiga för att arbetarna ska kunna följa standarden. 

 Undvik att använda datorskärmar, de kan lätt avleda uppmärksamheten från arbetarna. 

 Minska mängden rapporter och försök få ner de till ett stycke papper. 

 Använd 5S metoden för att lättare kunna strukturera arbetet och göra det mer tydligt och 

visuellt.  

 

Princip 8 – Använda bara pålitlig, väl utprövad teknik som stödjer personalen och processerna. 

 Tekniken ska stödja människorna, det är personalen som utför arbetet och inte datorerna. 

Arbetare ska inte ersättas med tekniska lösningar. 

 Ny teknik är ofta svår att anpassa och standardisera. Använd därför teknik som bevisligen 

hjälper organisationen. 

 Utför test på ny utrustning innan den implementeras i arbetsprocessen. Skrota eller modifiera 

teknik som inte passar in i processflödet.  
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Sektion III – Anställda och Partners  

Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

Princip 9 – Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till 

andra. 

 Utveckla ledare inom företaget, på så vis förstår ledaren filosofin som genomsyrar TPS och vet 

hur allting fungerar. Ledaren vet redan från början vad Lean produktion och kunden i centrum 

innebär och hur viktigt det är för företaget. 

 Ledaren ska inte bara ha förmågan att leda företaget utan måste också agera som en förebild. 

 

Princip 10 – Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.  

 Lär ut filosofin till personalen för att bevara företagskulturen.  

 Respektera de anställdas idéer och kapacitet och utmana de till att ständigt förbättras. 

Ömsesidig respekt och tillit är basen för en framgångsrik organisation.  

 

Princip 11 – Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre.  

 Hitta stabila partners och hjälp de utvecklas för att leva upp till företagets egna standards. Det 

ger ett långsiktigt vinnande för alla parter.  

 När en ny affärskontakt etablerats, vårda den väl och bryt inte upp med leverantören om det 

inte passar, utvecklas tillsammans istället. 

 Respektera varandra och se varandra som en del av sin verksamhet. Det är viktigt att 

värdesätta varandras del av kedjan. 

 

Sektion IV – Problemlösning 

Att ständigt söka grundorsaken till problem driver lärandet inom organisationen 

Princip 12 – Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi Genbutsu). 

 Lita inte på rapporter, gå och se själv för att få en egen uppfattning. Ta beslut baserade på 

egna observationer för att vara säker på att förbättring och förändring sker på rätt sätt. 

 Alla i organisationen, även den högsta chefen ska undersöka situationen med egna ögon, 

ingen kan skapa din egna uppfattning åt dig. 

 

Princip 13 – Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

 Den tid som krävs för att beslut ska bli rätt är av största vikt och ledningen har mer förståelse 

för felaktiga beslut om bara vägen till beslutet varit rätt. Genvägar är av ondo och varje 

planering, problemlösning ska analyseras in i minsta detalj för en djupare förståelse. 5 Why 

verktyget är lämplig för dessa detaljer.  

 Det finns alltid flera alternativ till en lösning och dessa ska alltid övervägas och testas, använd 

trial- and error metoden.  

 Nemawashi innebär att skapa konsensus mellan alla inblandade, en vinn-vinn filosofi. Man ska 

enas kring en idé eller lösning och sedan verkställa den snabbt. 
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Princip 14 – Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (Hensei) och ständigt 

förbättra (Kaizen). 

 När ett stabilt, kontinuerligt och standardiserat arbetssätt har etablerats använd verktygen för 

ständig förbättring för att kunna eliminera ineffektivitet.   

 Reflektera och utvärdera noga efter varje avslutat projekt för att lära av bristerna. Utveckla 

åtgärder för att undvika samma misstag i framtiden.  

 Identifiera rotorsaken bakom alla fel med 5 Why verktyget. 

” [1.1][2.1] 

3.3.  Muri, Mura & Muda 
Många av verktygen inom TPS går ut på att eliminera slöseri, Toyota har definierat tre olika typer av 

slöseri som på japanska heter Muri, Mura och Muda. 

 

Muri  

Muri betyder överbelastning av maskiner och människor. Om anställda överbelastas påverkar det 

deras värderingar och arbete i en negativ omfattning. Överbelastning av anställda sker då de får för 

många arbetsuppgifter som måste utföras och bidrar till ökad stress. Om anställda tar beslut under 

stress blir resultatet sällan positivt och leder till bristande kvalitet och säkerhet. Muri kan minskas 

genom att använda standardiserade processer och genom att eliminera de onödiga, icke 

värdeadderande aktiviteterna i arbetet. [2.1][3.14][3.15] 

 

Maskiner som överbelastas levererar också sämre och det leder till att kunderna får bristande kvalité 

på produkterna. Dessutom är överbelastning av maskiner en säkerhetsrisk för företagets anställda som 

kan leda till onödiga kostnader. [2.1][3.14][3.15] 

 

Mura  

Mura betyder ojämnheter i produktionen och kan undvikas med en balanserad och jämn produktion 

(Heijunka) i enighet med princip 4. Ibland arbetar maskiner och anställda på full kapacitet medan 

andra gånger är det brist på arbete. Detta är ojämnheter till orsak av bristande planering, växlande och 

varierande produktionsvolymer samt produktionsstopp. [2.1][3.14][3.15] 

 

Muda 

Muda är Japanska och betyder slöseri och är alla aktiviteter som kunderna inte är villiga att betala för. 

Värde är det kunderna vill betala för och Muda är motsatsen till värde. Kundvärde är alla moment och 

aktiviteter som bearbetar produkten, men kunden är inte villig att betala för den tiden produkten 

väntar i kö, omarbetas eller står i lager. [1.2] 

 

Det finns åtta (7+1) former av Muda som har definierats inom ramarna för Lean filosofin. Den stora 

fokusen inom Lean är att eliminera alla icke värdeadderande aktiviteter och allt slöseri från 

produktionen. Därför har Muda, kategoriserats in under de 7+1 olika typerna av slöseri. [3.1] 
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De olika typerna är överproduktion, väntan, transporter, överarbete, lager, rörelse och defekter plus 

outnyttjad kreativitet. För att jobba med ständiga förbättringar (Kaizen) kan man antingen förebygga 

och minska slöseri (Muda) eller satsa på värdeökning. Det är minst lika viktigt att förebygga slöseri som 

att eliminera det. [2.1][1.6][1.7] 

 

Överproduktion 

Överproduktion innebär att producera produkter som inte säljer, producera en produkt innan den 

behövs eller att en process producerar mer än vad efterföljande process behöver. Överproduktion 

försämrar produktionsflödet, kvalitén och produktiviteten. Överproduktion ger också längre ledtider, 

högre lagerkostnader och försvårar möjligheten att upptäcka defekter. [1.2][3.2] 

 

Väntan 

Onödig väntan gör ledtiden längre och är något som inte tillför något värde till varken produkten eller 

kunden och bör elimineras. All tid då material står still eller inte bearbetas är onödig väntan. Exempel 

på onödig väntan är; Operatörer som väntar på att material ska levereras, på att en produktionslina 

ska bli ledig eller på att en maskin ska bearbeta klart en produkt. Onödig väntan är även köer av 

produkter i arbete som väntar på att bli bearbetade, ofta skapade av för stora batcher. [1.2][3.2] 

 

Transport 

Onödiga transporter inkluderar långa transporter av hela batcher mellan stationer, arbetsytor och 

maskiner orsakad av dåligt planerad fabrikslayout eller överdrivet stor utrustning. Även material som 

måste förflytta sig med hjälp av transportband eller operatörer inom en och samma process är onödig 

transport. Onödiga transporter kan orsaka defekter på material och produkter som leder till försämrad 

kvalité. [1.2][3.2] 

 

Överarbete 

Överarbete innebär att göra mer än vad kunden efterfrågar eller att använda för kraftfulla och 

komplexa verktyg än nödvändigt. Maskiner och människor anstränger sig mer än det behövs och tillför 

därför inget värde till kunden. [1.2][3.2] 

 

Lager 

När företag producerar efter säkerhetsnivåer i lager istället för kundernas efterfrågan skaps onödigt 

stor lagerhållning i råvarulager, mellanlager och produktlager. Material som står i lager kostar pengar 

och om företaget inte producerar efter kundernas behov kan det leda till att produkter måste skrotas. 

Onödigt lager förlänger också ledtiden, tar upp golvyta i produktionen, gör problemidentifikation 

svårare och försvårar kommunikation. [1.2][3.2] 
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Rörelse 

Onödig rörelse gäller både människor och maskiner. Människors onödiga rörelser är ofta relaterade till 

arbetsytans ergonomiska utformning. Dålig ergonomisk utformning ger negativa effekter i 

produktiviteten, kvalitén och säkerheten. Produktiviteten blir lidande när operatörer behöver gå, lyfta, 

sträcka eller vida sig onödiga sträckor. Kvalitén lider också av att operatörerna måste anstränga sig för 

att arbeta när de sträcker och vrider sig för att kontrollera produkterna i processen. Dålig ergonomisk 

utformning har stört påverkan på säkerhet. Ergonomiska skador uppkommer vid risker för dålig 

kroppshållning, kraft ansträngning och upprepning på grund av dåligt utformad arbetsyta. [1.2][3.2] 

 

Onödig rörelse relaterad till maskiner kan vara när en produkt är placerad onödigt långt bort från en 

robot så att den måste sträcka sig mer än nödvändigt får att nå produkten. Eller när produkter rör sig 

mer än nödvändigt inne i en maskin. [1.2][3.2] 

 

Defekter 

Defekter leder till omarbete och rättelse av produkter. Det innebär att all den tid och pengar som lagts 

ned på produkten går till spillo samt att allt måste göras om. Defekta produkter måste i vissa fall 

skrotas. Defekter kostar företag mycket pengar och ökar hela produktionskostnaden. [1.2][3.2] 

 

Outnyttjad kreativitet 

Företag glömmer ofta bort att deras anställda har förmågan att komma med kreativa idéer som kan 

eliminera de sju första Muda eller förbättra företagets prestanda. De anställda har ofta fördelen att se 

allt från första parkett då det är de som utför arbetet. Om företag lärde sig att lyssna på sina anställda 

skulle det vara enklare att förbättra kvalitén, produktiviteten och höja arbetsglädjen hos de anställda. 

Även leverantörer och kunder kan komma med idéer som företaget bör lyssna på. Det är inte bara 

företagsledningen som besitter kunskap och information om vad som kan förbättras. När företag inte 

lyssnar på anställda, leverantörer eller kunder kan det leda till frustration och förlust av 

förbättringsmöjligheter. [1.2][3.2] 
 

Muda Typ Exempel 

1. Överproduktion  Att producera något innan det behövs. 

2. Väntan Material som står still eller inte bearbetas. 

3. Transporter  Förflyttning av hela batcher mellan processer, maskiner och 
arbetsytor.  
Material som förflyttar sig inom samma process. 

4. Överarbete Göra mer än vad som efterfrågas och behövs. 

5. Lager  Mer material i lager än vad kunder efterfrågar.  

6. Rörelse Människa – Gå, lyfta, stäcka och vrida sig onödiga sträckor. 
Maskin – Robotar och produkter som rör sig mer än nödvändigt. 

7. Defekter  Skador och andra kvalitetsfel på produkter. 

8.    Outnyttjad kreativitet Att inte lyssna på anställdas, kunders, och leverantörers 
förbättringsförslag.  

Tabell 1: Muda översikt med exempel, egen bearbetning. 
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3.4.  Tryckande flöde (push) 
I massproducerande företag är det vanligt att producera produkter oberoende av det faktiska 

kundbehovet. Ett produktionsschema görs baserat på det förväntade kundbehovet. Produktionsorder 

läggs utifrån det som ”saknas” i slutlagret. Detta kallas för ett tryckande flöde. I tryckande flöde är det 

vanligt med långa ställtider vilket resulterar i stora batcher. I ett tryckande flöde produceras varor och 

läggs på ett slutlager, där de står och väntar på att en kundorder läggs för att sedan levereras. 

Överproduktion är ofta ett resultat av ett tryckande flöde. [1.2] 

3.5.  Dragande flöde (pull) 
Motsatsen till ett tryckande flöde är dragande flöde, det innebär att företaget bara producerar när en 

kundorder läggs och exakt det som kunden beställer. Detta gör också att kostnaderna för 

inventarierna minskar då inget står och väntar på att bli beställt. I ett dragande flöde används ett litet 

råvarulager för att minska kostnaderna, det som finns till hands är precis tillräckligt till en kundorder. 

Råvarulaget fylls bara på med det som kunden beställer. Att produkter endast produceras på 

beställning i ett dragande flöde innebär det att det inte finns något slutlager, detta för att undvika ett 

lager med produkter som ingen köper och som sedan måste kasseras. Mellanlager ska också 

reduceras, eller helst elimineras för att åstadkomma ett snabbare processflöde. [2.1][1.2][1.1][1.8] 

 

I ett dragande flöde är det kunderna som drar i företaget bakifrån till att producera mer produkter för 

att tillfredsställa deras behov. I ett tryckande flöde är det företaget som trycker produkter framför sig 

för att få kunderna att köpa, vilket illustreras i bilden nedan. 

 

 
Figur 2: Illustration över pull och push flöden [2.1][1.9] 

3.6.  Standardiserat arbete  
En av byggstenarna i grunden till TPS-huset är stabila och standardiserade processer. Den första 

grundstenen är Toyota filosofin med sina 14 principer. Princip 6 säger att standardiserade uppgifter är 

en bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Det är enkelt att se att ett 

standardiserat arbete är en stor del inom TPS som krävs för att lyckas bli Lean. Med standardisering 

byggs kvalitét in och icke värdeadderande aktiviteter elimineras. En viktig del i detta arbete är att 

personalen aktivt deltar i att lokalisera Muda och ändrar sina rutiner så att flödet kan bli så effektivt 

som möjligt. Det är personalen som utför arbetet som ska designa standarden för hur arbetet utförs 

och inte ingenjörerna och cheferna på kontoret. [2.1][1.2] 
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En process kan egentligen inte förbättras förrän den är standardiserad. Standardisering av arbetssättet 

innebär att välja ut den metoden som är bäst och alltid använda sig av den. Om processen inte är 

standardiserad och arbetssättet förändras beroende på vem och när det utförs är ett Kaizenevent, en 

förbättring av processen, bara en ny metod att utföra arbetet på. Genom att se på standardisering 

som det bästa sättet att utföra en uppgift idag blir det möjligt att sedan kunna förbättra processen 

imorgon. Standardisering innebär att företaget använder sig av stabila och upprepningsbara metoder 

överallt för att kunna hålla timingen och regelbundenheten i produktionen. Fel och defekter blir 

lättare att upptäcka och kan åtgärdas omgående och förbättringar kan implementeras. Ett 

standardiserat arbete eliminerar även överbelastning (Muri) och ojämnheter i processen (Mura). 

[2.1][1.2][1.9][1.6] 

3.7.  6S (5S+Säkerhet) 
6S är en metod baserad på de fem pelarna från TPS-verktyget 5S plus en sjätte pelare. Denna metod 

ska hjälpa företag att hålla en ren, organiserad och säker arbetsmiljö. 6S är ett av de första verktygen 

ett förtag bör implementera i sitt Lean arbete. Det är ett bra verktyg för att minska risker, förbättra 

sop- och spillhanteringen och säkerhetsställa att fabriken är en säker och hälsosam arbetsplats. Med 

ett väl utfört 6S arbete får företaget bättre produktivitet, mindre defekter, reducerar risken för olyckor 

och minskar kostnader. Det skapar även en miljö där ständiga förbättringar och personalens 

engagemang blir en naturlig del av arbetet.  När 6S är implementerat är det enklare att införa andra 

Lean verktyg på företaget så som One-Piece Flow och Just-In-Time production. [3.3] 

 

De sex pelarna för 6S är: 

 

1. Sortera – Sortera arbetsverktyg och material, släng allt som inte behövs, bara det nödvändiga 

för att utföra arbetsuppgifterna ska finnas till hands. 

2. Strukturera – Strukturera upp och organisera arbetsplatsen, ordna givna platser för 

arbetsverktyg och material.  

3. Städa – Städa regelbundet så att ordningen hålls, inspektera även arbetsytan och 

arbetsverktygen. 

4. Säkerhet – Skapa en säker arbetsplats och arbetsyta, ta bort faktorer som kan innebära en fara 

för personalen. 

5. Standardisera – Standardisera och skapa rutiner för att upprätthålla ordningen. Använd 

checklistor för inspektioner och säkerhetskontroller.  

6. Se till – Se till och säkerställ att 6S blir en standard som alla arbetar efter och att arbetet blir en 

rutin. Se även till att införa och uppmuntra till förbättringar. 

[3.3] 
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Figur 3: Illustration över 6S [3.3] 

3.8.  Rotorsaksanalys 
När problem uppstår måste de såklart åtgärdas, men för att minska risken för att samma problem ska 

uppstå igen är det viktigt att hitta rotorsaken till problemet och åtgärda det. Nedan presenteras tre 

olika metoder för att finna just rotorsaken. 

3.8.1.  5W + 1H  

5W + 1H även kallad Kiplings metod är baserad på en rad olika frågor med syftet att hitta rotorsaken 

till ett problem eller defekt. 5W + 1H står för de engelska orden What, Where, When, Which, Who + 

How. Översatt till svenska betyder orden Vad, Var, När, Vilken, Vem + Hur. Metoden går ut på att 

formulera frågor som innehåller de 5W + 1H, minst sex frågor men gärna fler. Frågornas svar ska 

beskriva problemet och ska inte kunna besvaras med ja eller nej. Exempel på hur frågorna kan 

formuleras visas nedan. [3.4][3.5] 

 

 Vad är problemet? 

 Var inträffade det? 

 När hände det? 

 Vilken effekt skapade problemet? 

 Hur ska problemet lösas? 

 Vem ska involveras i problemlösningen? 
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3.8.2. 5 Why 

5 Why används inom Leanfilosofin för att finna ett problems rotorsaker. Inom Lean är problem något 

värdefullt som genererar förbättringsmöjligheter. 5 Why är en enkel och effektiv metod som i grunden 

började som en ifrågasättande inställning. Verktyget ger ett fokus på underliggande orsaker till 

problem som annars inte skulle uppmärksammas. Orsaken på ett problem ligger ofta djupare än vad 

som förmodas och genom att ställa frågan Varför fem gånger kommer man längre och längre ner i 

kedjan för att kunna hitta källan till problemet. [2.1][1.5][1.6] 

 

Tillvägagångssättet börjar med att ett problem formuleras och sedan ställs frågan Varför. Därefter 

ställs frågan Varför igen men på föregående svar tills rotorsaken hittas. Ibland behövs frågan Varför 

ställas färre än 5 gånger och i andra fall fler än 5. [2.1][1.5][1.6] 

 

Definiera Problem: Min bil vill inte starta 

 
Figur 4: Exempel på en 5Why analys [2.1][1.6] 

 

När rotorsaken till ett problem har identifierats kan en lösning genereras och implementeras. I detta 

fall kan underhåll av bilen ske mer regelbundet för att undvika att problemet upprepas. [2.1][1.5][1.6] 

 

En nackdel med 5Why verktyget är att det kan generera flera vägar som leder till olika orsaker och 

svaren kan även variera beroende på vem som använder verktyget. En möjlighet att kringgå detta är 

att rada upp alla möjliga felorsaker och använda 5 Why på varje orsak. En annan nackdel är att det går 

att ställa första frågan på olika sätt och därmed få olika resultat. [2.1][1.5][1.6] 
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3.8.3.  Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram, Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram är olika namn på en metod för att ta 

fram grundorsakerna bakom ett kvalitetsproblem. Metoden introducerades första gången av Kaoru 

Ishikawa 1943 i Japan och är uppkallat efter honom. I diagrammet förs olika orsaker på problem in och 

dess verkan, därav namnet orsak-verkan-diagram. Diagrammets design liknar ett fiskben och har 

därför fått namnet fiskbensdiagram. I huvudet på fisken finns kvalitetsproblemet och på benen finns 

de möjliga huvudorsakerna till problemet. [1.3] 

 

 
 

Figur 5: Simpel illustration av ett fiskbensdiagram [1.3] 

 

För att lättare hitta huvudorsakerna delas de in i sju kategorier; Maskin, Metod, Material, 

Management, Mätning, Människa och Miljö, även nämnt som 7M. Efter att en huvudorsak har hittats 

inom de olika områdena ska de sedan benas ut med grundorsaker till att huvudorsaken kunde inträffa. 

Även ännu djupare rotorsaker till grundorsakerna kan föras in i diagrammet. För att inte missa något 

bör man gå igenom varje M var och en och inte alla på samma gång. Diagrammet är ett bra underlag 

till den fortsatta problemlösningen. [1.3] 

 

 
 

Figur 6: Illustration av ett fiskbensdiagram [1.3] 
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3.9.  Spagettidiagram  
Ett spagettidiagram är en visuell bild av det aktuella arbetsflödet och hjälper till att identifiera Muda 

typer som onödiga transporter och onödiga rörelser. Det hjälper även till att fastställa det fysiska 

flödet och avstånd som information och personer rör sig i en arbetsprocess. Det ger en insyn i hur 

långa distanser saker transporteras och antal platser som material rör sig mellan. Ett spagettidiagram 

kan användas för att spåra produktflöde, pappersflöde eller människors rörelse. Största anledningen 

till att använda ett spagettidiagram är för att få en dokumentation av människors rörelsemönster i det 

aktuella arbetsflödet. [3.6][3.7][3.8] 

 

Spagettidiagram kan användas vid alla tillfällen ett företag vill undersöka sitt aktuella tillstånd men 

används bäst vid analyser av nutidsläget innan företaget gör förändringar till ett förbättrat 

framtidstillstånd. Det är viktigt att det visar det riktiga flödet och inte hur det borde vara eller bör 

uppfattas. Det är även en ögonblicksbild och omfattar därför inte alla varianter och undantag. Ett 

spagettidiagram kan inte göras vid en dator eller vid ett skrivbord utan måste observeras på plats. 

Enklast är att rita diagrammet direkt på en planritning under observationen. För att åstadkomma 

större klarhet i diagrammet bör olika färger användas för olika typer av flöden eller separata kartor för 

varje flöde. Viktigt är att inte rita raka linjer utan att markera det verkliga rörelsemönstret då 

människor inte tenderar att gå rakt igenom maskiner, väggar och dylikt. Notera hur lång tid varje 

aktivitet tar och markera ut områden där material stannar, inspekteras och plockas upp. Beräkna även 

avståndet mellan olika stopp i flödet. Viktigt är att inte lämna ute någon rörelse även om kartan blir 

rörig, det visar bara en möjlighet till förbättring. När observationen och spagettidiagrammet är färdigt 

kan företaget skapa en framtidsbild av hur det förbättrande arbetsflödet bör vara. [3.6][3.7][3.8] 

 

 
Figur 7: Exempel på ett spagettidiagram [3.9] 
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3.10.  Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett Lean verktyg för processkartläggning. Det ger en överblick över i vilka 

sekvenser material flödar och vilka aktiviteter som krävs för att producera en produkt eller utföra en 

tjänst. Värdeflödesanalysen används även för att identifiera icke värdeadderande källor i värdeflödet 

samt utveckla och implementera en förbättrad framtidsbild med mindre Muda i processflödet. För att 

lyckas få en riktigt bra värdeflödesanalys ligger styrkan i att gå ner i verkstaden och se efter själv, prata 

med operatörer och noggrant observera hur en produkt tillverkas från råvaror till produktlager. [3.10] 

 

Värdeflödesanalysen illustreras i form av en karta med alla olika processteg för en produkt samt all 

information från leverantör till kund. Processkartläggningen har även med relevanta mätetal, en 

tidslinje som visar hur lång tid varje processteg tar och hur länge materialet väntar mellan stegen samt 

tiden för hela processen. Kartläggningen innehåller även symboler som berättar hur aktiviteter sker, 

exempelvis att en leverans sker med lastbil, eller att information skickas elektroniskt. Nedan syns en 

förenklad värdeflödesanalys. [2.1][1.9][1.7][1.10] 

 

Figur 8: Simpel illustration av en värdeflödesanalys, egen bearbetning 
 
Värdeflödesanalysen i figuren ovan har utförts på en produktionslina där varje processteg har fått en 
egen ruta och ordnats i den följd de utförs. På tidslinjen under processtegen visas hur lång tid varje 
processteg tar samt väntetiden emellan. Figuren ovan är en förenklad version av en värdeflödesanalys 
vars syfte är att ge en uppfattning om hur en värdeflödesanalys ser ut. [2.1][1.5][1.9] 
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Det finns fem steg som ska följas för att skapa och implementera en värdeflödesanalys: 

 

1. Välj ut en tjänste- eller produktfamilj som ska kartläggas. I ett stort företag blir det komplicerat 
att rita alla produktflöden på en karta. En tjänste- eller produktfamilj är en grupp varor eller 
tjänster som går igenom liknande processteg.  
 

2. Gör en värdeflödesanalys av det nuvarande tillståndet. Börja med en snabb vandring från dörr 
till dörr längs den väg material flödar för att få en känsla av hela processflödet. Samla sedan in 
all detaljerad fakta för varje delprocess och börja alltid vid utlastning av gods och inte vid 
råvarulagret. Ta med ett stoppur och klocka alla tider själv. I värdeflödesanalysens 
processrutor ska information om cykeltid, ställtid, uptime och antal operatörer fyllas i. Annan 
information som ska samlas in är leveransvolymer, batchstorlekar, arbetstider och raster.  

 

3. Hitta förbättringspotential genom att identifiera olika typer av Muda som kan elimineras. 
Andra sätt att förbättra ledtiden på kan vara att vissa processer slås samman eller görs 
effektivare.  
 

4. Rita upp en förbättrad värdeflödesanalys av ett framtidstillstånd med informationen och 
förslagen från steg 3 i åtanke. Överväg också om en ny fabrikslayout behövs. 

 
5. Sista steget är att göra en handlingsplan för genomförandet av det nya processflödet och 

implementera den framtida Värdeflödesanalysen.  
[1.4] 

3.11.  Miljöspill 
Miljöspill är onödigt användande av resurser eller utsläpp av ämnen till luft, vatten eller mark, som kan 

skada den mänskliga hälsan eller miljön. Miljöspill kan förekomma när företag använder resurser för 

att framställa en produkt eller när produkten används av kunden. Miljöspill inkluderar: [3.1]  

 

 Energi, vatten eller råmaterial som används mer än vad som behövs för att möta kundernas 

behov. 

 Föroreningar och materialspill som släpps ut i naturen, så som luftföroreningar, avloppsvatten, 

farligt avfall och vanliga sopor.  

 Farliga ämnen som skadar den mänskliga hälsan eller miljön när de förbrukas under 

produktion eller via dess existens i produkten.  

 

Miljöspill kostar pengar för företagen och samhället i allmänhet. Precis som Leanslöseri, Muda, 

adderar inte miljöspill något värde till kunden. Miljöspill är inte inkluderat i de 7 Muda från TPS, 

däremot finns det ett samband, tabellen på nästföljande sida visar detta samband. Genom att 

eliminera produktionens miljöspill med Lean verktygen går det att förbättra företagets miljöpåverkan. 

[3.1]  

  



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

37 (96) 

 

 

Muda Miljöspill och Effekter 

Överproduktion När onödiga produkter tillverkas används mer material och 
energi än nödvändigt. 
Extra produkter kan bli föråldrade och måste skrotas. 
Extra produkter ger mer användning av farligt material och 
resulterar i extra föroreningar, extra sopor och mer exponering 
av personal. 

Väntan Användbart material eller komponenter som skrotas på grund av 
skador från väntan. 
Energispill i form av uppvärmning, kylning och belysning under 
driftstopp och väntan. 

Transporter & Rörelse Mer energiåtgång till onödiga transporter. 
Föroreningar från onödiga transporter. 
Mer materialåtgång krävs för att skydda produkter under 
transport. 
Transporter av farligt material kräver speciell transport och 
speciellt paketeringsmaterial för att undvika skaderisker. 

Överarbete Fler delar och mer råmaterial används än nödvändigt vid onödig 
bearbetning. 
Onödig bearbetning ökar mängden sopor, energianvändning och 
föroreningar. 

Lager Onödiga mellanlager kräver mer förvaringsboxar och kartonger. 
Skräp av defekta produkter från att ha förvarats i lager. 
Mer materialåtgång för att reparera skadade produkter i lager. 
Mer energiåtgång till att värma, kyla och belysa onödiga 
lagerytor. 

Defekter Råmaterialet och energin som skapade de defekta produkterna 
är helt till spillo. 
Defekta produkter måste skrotas eller återvinnas. 
Mer materialåtgång för att reparera defekta produkter. 
Mer arbetsyta krävs för att reparationer vilket ökar energi 
användningen för uppvärmning, kylning och belysning. 

 

Tabell 2: Exempel på de olika Muda typernas miljöbelastning [3.1] 

Trots detta samband mellan Muda och miljöspill kan implementeringen av Lean överse möjligheterna 

att förebygga och minska miljöspill. Företag kan förbättra sin Lean prestanda genom att inkludera 

identifiering av miljöspill under implementeringen av Lean och användningen av dess verktyg.  Detta 

kan göras genom att Muda identifiering inkluderar spillmaterial, föroreningar och andra spillprodukter. 

Enklaste sättet att erhålla förståelse för företagets miljöpåverkan är genom att lägga till mätbara 

miljöaspekter till Lean aspekterna. Användandet av mätbara miljöaspekter inom Leanimplementering 

gör det möjligt för företag att dokumentera miljöpåverkan, miljövinster och möjliggör identifieringen 

av problemområden för framtida förbättring. [3.1]  
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Exempel på mätbara miljöaspekter: 

 

 Skrot 

 Designspill 

 Materialanvändning 

 Användning av farliga ämnen 

 Energianvändning 

 Vattenanvändning 

 Luftföroreningar 

 Vattenföroreningar 

 Sopor 

 Farligt avfall 

 [3.1] 

3.12. Miljövärdeflödesanalys  
Värdeflödesanalys är ett av de största Lean verktygen, genom att inkludera mätbara miljöaspekter i 

företagets värdeflödesanalys är det enkelt att analysera företagets miljöbelastning. Ett flertal svenska 

studier med miljövärdeflödesanalys har visat på att man kunnat påvisa stora miljöförbättringar inom 

verkstadsindustrin [2.3][2.4][2.5][2.6] med hjälp av detta verktyg, från början lanserat av amerikanska 

EPA (Environment Protection Agency).  Det finns i EPA:s metodik 5 steg för hur man kan kartlägga 

föroreningar och materialspill. [3.10] 

 

Steg 1 – Identifiera processer med förbättringsmöjlighet inom miljö, hälsa och säkerhet. 

Steg 2 – Logga miljörelaterad data för processerna i värdeflödesanalysen. 

Steg 3 – Analysera materialåtgång kontra nödvändig materialanvändning. 

Steg 4 – Gör värdeflödesanalyser för resursflödet. 

Steg 5 – Finn Lean- och miljöförbättringsmöjligheter i de framtida värdeflödesanalyserna. 

 

Steg 1 – Identifiera processer med förbättringsmöjlighet inom miljö, hälsa och 

säkerhet. 

Vissa processer behöver speciell fokus på miljö-, hälsa- och säkerhetsfrågor då de kan utgöra fara för 

arbetarna. Processer som kräver vissa tillstånd eller andra myndighetskrav eller visar goda 

förutsättningar för att minska på föroreningar och materialkostnader ska också markeras ut. 

Markeringen på värdeflödesanalysen görs antingen med en röd prick eller en EHS-ikon. [3.10]

 
Figur 9: Visar användandet av EHS-ikoner [3.10] 
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Steg 2 – Logga miljörelaterad data för processerna i värdeflödesanalysen.  

Välj ut en eller två mätbara miljöaspekter och mät dem för varje delprocess i värdeflödesanalysen. 

Exempel är att väga skräp och sopor som genereras vid varje process eller energianvändningen under 

ett skift. Figuren nedan visar en värdeflödesanalys med EHS-ikoner och miljörelaterad data för varje 

process i grön text. I detta exempel mäts mängden farligt avfall som genererats av processerna under 

ett skift. [3.10] 

 

 
 

Figur 10: Exempel på miljörelaterad data i en värdeflödesanalys [3.10] 

 

Steg 3 – Analysera materialåtgång kontra nödvändig materialanvändning.  

En vanlig värdeflödesanalys visar tidsåtgången det tar att producera en produkt och i vilka 

proportioner den tiden adderar värde till produkten. Det finns ingen fokus på materialåtgång och 

materialspill under produktionen av produkten. Råmaterial är ofta en stor del av produktens totala 

kostnad. Genom att analysera materialflödet i samband med en värdeflödesanalys leder det till att fler 

vinster identifieras. Ett sätt att göra detta på är att dra en ”materiallinje” på värdeflödesanalysens 

nedre del. Denna linje illustrerar mängden råmaterial som används vid varje delprocess och mängden 

material som finns i produkten som adderar värde till kunden. ”Materiallinjen” liknar tidslinjen på 

värdeflödesanalysen och kan användas för alla typer av råmaterial; vatten, energi, totalt material eller 

farliga ämnen.  Figuren nedan visar hur detta kan se ut. [3.10] 

 

 
 

Figur 11: Exempel på använd och nödvändigt material [3.10] 
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Steg 4 – Gör värdeflödesanalyser för resursflödet.  

Företaget kan använda en värdeflödesanalys för att mer detaljerat kartlägga resursernas flöde genom 

produktionen. Med detta arbetssätt kan man kartlägga inputs, outputs och informationsflöden 

associerat med energi- vatten- och materialanvändning. Man kan jämföra olika materials behov i de 

olika produktionsprocesserna, utvärdera miljöspillsflöden och informationsflödet till 

miljömyndigheter.  [3.10] 

 

Figuren nedan visar en värdeflödesanalys där vattenanvändningen är kartlagd. Värdeflödesanalysen 

visar den mängd vatten som används och behövs i varje produktionsprocess. Pilar visar flödet för 

spillvatten från produktionsprocesserna till avloppet och andra pilar visar informationen om 

spillvattnet till ansvarig myndighet. Denna typ av kartläggning hjälper företaget att hitta dolda 

funktioner som använder vatten i produktionsflödet. [3.10] 
 

 
 

Figur 12: Värdeflödesanalys över vattenanvändning [3.10] 

 

Steg 5 – Finn Lean- och miljöförbättringsmöjligheter i de framtida 

värdeflödesanalyserna. 

De tidigare fyra stegen hjälper företag att se sitt miljöspill i det nutida läget av fabriken samt 

identifiera möjliga mål för framtidens förbättringsarbeten. I detta steg ska företaget fråga sig: 

 

 På vilka sätt kan man eliminera miljöspillet? 

 Vilka förbättringar inom miljö, hälsa och säkerhet kan göras? 

 

Viktigt att komma ihåg är att involvera ansvariga för miljö-, hälsa-, och säkerhetsfrågor när 

framtidsplaner inom respektive område görs. [3.10] 
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3.13. Green Performance Map (GPM) 
Green Performance Map (GPM) är ett visuellt verktyg baserad på principerna för Lean produktion och 

håller sig inom ramarna för ISO standarden 14001. En GPM är indelad i åtta kategorier och använder 

modellstrukturen input/output. De åtta kategorierna är hämtade från miljöaspekter inom miljövänlig 

tillverkning och funktionerna från Lean verktyget värdeflödesanalys. Dock finns ingen kategori för 

risker för den mänskliga hälsan men det är ett alternativ som kan inkluderas. Kategorierna till vänster 

representerar inputs och kategorierna till höger representerar outputs, som illustreras i figuren nedan. 

[2.2] 

 

 
Figur 13: Green Performance Map [2.2] 

 

En GPM kan användas för att illustrera det nuvarande tillståndet eller en framtidsbild där företagets 

mål representeras. GPM-verktyget är konstruerat på så vis att det går att använda på olika nivåer inom 

ett produktionssystem, från kartläggning av hela fabriken till en specifik process eller arbetsmoment. 

Användningen av GPM-verktyget sker i tre steg och beskrivs längre ner. Syftet med GPM-verktyget är 

att tillhandahålla underlag för miljökommunikation och beslutsstöd till ledningen i miljöarbetet så att 

en bättre miljöprestanda från ett produktionsperspektiv kan uppnås. [2.2] 

 

 
 

Figur 14: Illustration över användningsområden för GPM [2.2] 
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Steg 1 – Processkartläggning genom flödesvisualisering  

Fyll på med data om det nuvarande tillståndet angående olika miljöaspekter under de åtta 

kategorierna i GPM bilden. Viktigt är att få med alla miljöaspekter för den utvalda processen. Varje box 

representerar en miljöaspekt, som visas i exemplet nedan. För varje miljöaspekt bör mängden och 

kostnaden redovisas om möjligt. I ett företags miljörapport kan information om detta hittas. [2.2] 

 

 
Figur 15: Användandet av en Green Performance Map [2.2] 

 

Steg 2 – Dataanalys och prioritering 

De funna miljöaspekterna bedöms och kategoriseras med olika färger. Grön indikerar att det inte finns 

någon dålig miljöpåverkan, gul betyder att det är en intermediär påverkan och röd innebär en stor 

miljöpåverkan.  Miljöaspekterna prioriteras sedan efter omfattning, kostnad, resurstillgänglighet och i 

vilken utsträckning effekter genereras. [2.2] 
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Figur 16: Prioritering i en Green Performance Map [2.2] 

 

Steg 3 – Handlingsplan  

En handlingsplan skapas också som talar om hur miljöaspekterna kan förbättras. Aktiviteter utvecklas 

med hänsyn till hur de olika miljöaspekterna har prioriterats i steget innan. Varje aktivitet tilldelas en 

ansvarig person. [2.2] 

 

Figur 17: Handlingsplan till en Green Performance Map [2.2] 

  



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

44 (96) 

 

 

4. Företagsbeskrivning 

4.1.  Procordia Food AB 
Procordia Food AB är ett svenskt företag som tillagar mat och dryck. De marknadsför sig under 

följande varumärken; Felix, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Fun Light, Den Gamle Fabrik, 

Liva och Paulúns. Procordia är ett av Sveriges största livsmedelsföretag och hade år 2011 en 

omsättning på 3,3 miljarder kronor. I Sverige finns sex Procordia fabriker som är belägna i Eslöv, 

Tollarp, Fågelmara, Kumla, Örebro och Vansbro med ca 1 000 anställda. I Eslöv har företaget sitt 

huvudkontor, på samma plats där Herbet Felix startade upp varumärket Felix. Procordia ingår i den 

norska koncernen Orkla. [3.11] 

4.2.  Orkla 
Orklas verksamhetsområde är Märkesvaror, Aluminumlösningar, Solenergi, Material och Finansiella 

investeringar och är ett av de största börsnoterade företagen i Norge. Orkla började som ett norskt 

företag som bedrev gruvverksamhet. Idag har Orkla blivit en internationell industrikoncern som är 

verksam i fem världsdelar med ca 30 000 anställda. Under kategorin märkesvaror ingår de svenska 

livsmedelsföretagen Procordia Food AB, Göteborgs Kex, Abba Seafood, OLW och Axellus. [3.11] 

4.3.  Örebrofabriken 
Procordias fabrik i Örebro har sedan 1870 tillverkat produkter under varumärket Ekströms. År 

1999/2000 började de även producera Risifrutti som tidigare hade producerats i Kumla. Idag är 

Örebrofabriken inriktad på mellanmåls- och efterrättsprodukter. De är ca 80 anställda och producerar 

Ekströms torra varor och all Risifrutti som finns ute på marknaden.  [3.12] 

4.4.  Risifrutti historia 
Produktionen av Risifrutti började år 1992 efter att BOB:s produktions- och utvecklingschef vart på 

besök i Tyskland. I Tyskland hade han funnit en ny typ av bägare, en tvåkammarbägare.  Detta var en 

helt ny bägare på den svenska marknaden och företaget BOB gjorde en ny produktlansering. De fyllde 

den stora kammaren med risgrynsgröt och den lilla med fruktsås. De första smakerna ute på 

marknaden då var hallon, jordgubb och körsbär. Med tiden kom sortimentet att utvecklas. [3.13] 

 

Risifrutti lanserades som ”mellanmålet som snabbt ger energi för alla tidpunkter på dagen”. Pernilla 

Wiberg valdes som frontfigur för Risifrutti och idag är Risifrutti Sveriges mest populära mellanmål. I 

slutet av 2005 började Risifrutti sitt samarbete med Kajsa Bergqvist som nytt ansikte för varumärket. I 

och med sponsorsamarbetet började också Risifrutti dela ut ett årligt stipendium. 2008 blev simmarna 

Therese Alshammar och Stefan Nystrand de nya frontfigurerna för Risifrutti och sedan september 

2010 är det Peter Forsberg som syns i Risifruttireklamen. [3.13] 

 

1995 började man producera Risifrutti Manna med mannagrynsgröt istället för risgrynsgröt. Samma år 

lanserades Risifrutti i Norge och sedan i Danmark och Finland följande år. Förbättringen av produkten 

är ett kontinuerligt arbete och år 2004/2005 sänktes fett- och sockerhalten utan att påverka 

smaken. [3.13] 
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4.5.  Kund 
Procordias primärkunder är grossister som säljer konsumentartiklar och sekundärkunderna är 

konsumenterna i butikerna. Exempel på grossister är: KF, ICA, Dagab, Bergendahl, Lidl och Netto. 

Procordia säljer även till storhushåll och restaurang exempelvis Menigo och Axfood. 

 

Dessutom har Procordia koncernförsäljning till Danmark och Finland som i sin tur säljer vidare till deras 

grossister. [4.1]  
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5. Fallstudiens nulägesanalys 

5.1.  Övergripande processbeskrivning 
Fabriken i Örebro får leveranser av mjölk och grädde 3-4 gånger i veckan som sedan med andra 

råvaror kokas till risgröt. När risgröten har kokats ska den kylas ned och hållas steril för att sedan 

kunna transporteras vidare till förpackningen. Fruktsylten levereras från Procordias BOB fabrik i Kumla 

2-3 gånger i veckan. Det finns tre förpackningslinjer i Risifruttifabriken som förpackar risgröten och 

fruktsylten i små Risifruttibägare. Efter förpackningen placeras bägarna i brickor så att de sedan kan 

staplas på pall. Pallen med Risifruttibrickor skickas vidare till en kyltunnel och därefter ett kyllager. När 

en kundorder kommer in skickas Risifruttin ut från lagret.  

 

För att hålla kvalitén och renligheten på produkten, men också för att undvika överproduktion ägnas 

hela fredagen samt vissa timmar på helgerna åt service av utrustningen i Risifruttifabriken. Dessutom 

städas och rengörs lokalerna i Risifruttiproduktionen varje vardagsnatt efter produktion.  

 

 
 

Figur 18: Produktionsflödet i Risifruttiproduktionen, egen bearbetning 

Se bilaga 2 för större bild 

5.2.  Råvarulager 
Samtliga förvaringsrum och kylrum i råvarulagret är oftast upplysta och släcks endast på helgerna (om 

någon kommer ihåg att släcka på fredagskvällen). Mjölk, grädde och socker pumpas från 

lagringstankar till blandningstank i produktion. 

5.2.1. Mjölk 

I råvarulagret finns två större tankar och en mindre tank som förvarar mjölken. De två större tankarna 

rymmer 35 000 liter mjölk och är isolerade. Den mindre tanken rymmer 24 000 liter mjölk och står i ett 

kylrum. Mjölktransporten kommer 3-4 gånger i veckan på tankbil från leverantör. Efter att en 

mjölktransport tagits emot diskas alla slangar och rör i pumphuset för att undvika uppkomsten av 

bakterier.  
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5.2.2. Grädde 

Råvarulagret för grädde består av tre tankar, två som rymmer 6 000 liter grädde och en som rymmer 

24 000 liter. Dessa tankar står i samma kylrum som den mindre mjölktanken. Även gräddtransporten 

kommer 3-4 gånger i veckan på tankbil från leverantör. För att undvika uppkomsten av bakterier diskas 

också alla slangar och rör i pumphuset efter att en gräddtransport tagits emot.  

5.2.3. Sockerlag 

En gång i veckan kommer en sockerlags leverans på ca 16 000 liter från leverantören på tankbil. 

Sockret förvaras i två tankar som rymmer 24 000 liter. Filtrerad och uppvärmd luft trycks konstant in i 

tankarna som hjälper till att reducera kondensbildningen som sker till följd av sockerlagens 

temperatur. Pumphusets slangar och rör för sockerlaget diskas enligt fastslagna intervaller, varannan 

månad (6 gånger per år). 

 

 
 

Figur 19: Pumphus, eget foto 

5.2.4. Torrblandning/Stabilisator 

Torrblandning består av allt som finns i Risifrutti 

som inte är mjölk, grädde, ris eller socker och är 

speciellt framtagen och anpassad till Risifrutti. 

Torrblandningen blandas och packas på den 

”torra” avdelningen i Örebrofabriken där 

Ekströms produkterna produceras. En påse 

torrblandning väger 1,4 kg. 

 

 

 Figur 20: Påsar med torrblandning, eget foto 
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5.2.5.  Arom 

Till Risifrutti används ett flytande vaniljarom. År 2011 kom totalt åtta inleveranser från en leverantör i 

Europa. Vaniljarom levereras på plastdunk försedd med tappkran, staplade på EU-pall. En plastdunk 

rymmer 25 liter och på en EU-pall kan 20 dunkar staplas. När vaniljarom ska tillsättas i produktion 

tappar operatören upp den mängd som behövs i en diskad plasthink innan vaniljarom hälls över in i 

blandningstank.    

5.2.6. Sylt 

Fruktsylt kommer 2-3 gånger i veckan från Procordias BOB fabrik i Kumla och förvaras i ett kylrum. När 

sylttransporten kommer är sylten förpackad på tankar som går att koppla direkt till förpackningslinjen.  

Sylten pumpas från sylttanken in i förpackningslinjerna Hamba 2 och Hassia, men använder tryckluft 

till Hamba 1. En sylttank rymmer 970 kg (+/-) och får enligt bestämmelser bara öppnas tre gånger för 

att kopplas till förpackningen innan den måste kasseras. Dock används en sylttank sällan mer än 2 

gånger då den ofta tar slut. 

 

 

Figur 21: Syltlager, eget foto  
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5.2.7. Ris 

Riset i Risifrutti är ett rundkornigt ris från en leverantör i 

Sydeuropa. En gång i veckan kommer en leverans på 24 

säckar á 1000 kg. Säckarna är i hörnen försedda med 

öglor som med travers används för att lyfta ner säckarna i 

tömningsstationen. Samma tömningsstation används för 

alla tre förpackningslinjerna. Säcken öppnas i botten och 

riset rinner via ett galler ner i ”risbingen”.  Transport från 

risbingen till produktionslinjerna sker med vakuum med 

en hastighet på 4,42 kg ris på två minuter till Desserto 1.  

 

 

Figur 22: Tömningsstationen för ris, eget foto  

 

 

 

 
 

Figur 23: Rislager, eget foto  
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5.3. Grötprocessen 
I hela grötprocessen jobbar två operatörer som är ansvariga för alla tre stegen. 

Figur 24: Översiktsbild grötprocessen, egen bearbetning 

5.3.1. Blandningstank 

En våtblandning bestående av mjölk, grädde och sockerlag blandas i blandningstanken (1). När en viss 

nivå är nådd i blandningstanken startar omröraren i blandningstanken och därefter tillsätts flytande 

vaniljarom manuellt av operatören. Operatören tillsätter sedan torrblandningen/stabiliseringsämnen 

via pulvermixern (0).  

 

Det finns två blandare till varje förpackningslinje. När en blandningstank har tömts ska den diskas. 

Blandarna som går till Hamba 2 kan göra en maxblandning på 4300 liter och en minimum blandning på 

1800 liter.  

5.3.2. Desserto 

Våtblandningen pumpas (2) från blandningstanken till förvärmaren (3) där våtblandningen upphettas 

till 73°C. Därefter pumpas våtblandningen vidare till ristratten (4) där ris tillsätts. Våtblandningen med 

riset pumpas vidare till skrapvärmeväxlarna (5 & 6) där det kokas till risgröt till en temperatur på 

102°C. Risgröten pumpas vidare till sterilupphettaren (7) där risgröten uppvärms till 128°C. Efter 

värmebehandlingen pumpas risgröten vidare till en skrapvärmeväxlare (8) där den kyls ned till 64°C.  

 

Det finns tre Desserto i grötprocessen, en till varje förpackningslinje, bestående av förvärmare, ristratt, 

skrapvärmeväxlare och sterilupphettare. Dessorta är den utrustning som kokar risgröten och utgörs av 

delarna 4-8 i figur 24. Desserto 1 som är kopplad till Hamba 2 kokar 1200 liter risgröt i timmen.  När all 

våtblandning är processad ska Desserto tömmas och diskas, en disk på Desserto 1 tar tre timmar.  
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Figur 25: (1) Blandningstankar, (2) Pulvermixer, (3) Desserto 1, egna foton 
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5.3.3. Steriltank 

När risgröten kylts ned pumpas den vidare till steriltank (9) och vidare ut till förpackningslinje. I 

grötprocessen finns det tre steriltankar, en till varje förpackningslinje, Steriltank 1 är kopplad till 

Hamba 2. Steriltankens huvudsakliga uppgift är att fungera som ett buffertsystem då Desserto 1 och 

Hamba 2 inte arbetar i samma takt, på grund av olika typer av driftstopp i förpackningslinjen.  

 

Vid produktionsstart är ledningarna från blandningstank till steriltank vattenfyllda efter förgående 

sterilisering. När risgröt börjar produceras pressar den vattnet framför sig ner i avloppet. Den första 

delen av gröten i gränssnittet till vattnet, blir blaskig och därför slänger steriltank ut denna 

gränsprodukt i ett uppsamlingskärl.  Gränsprodukten tas sen tillvara och går till biobränsle. Även efter 

produktion när processen ska tömmas och sköljas med vatten skapas en del gränsprodukt som samlas 

upp i uppsamlingskärlet. 

 

När steriltanken är tömd på risgröt och förpackningslinjen Hamba 2 är i diskläge kan disken på 

Steriltank 1 startas. Steriltanksdisken tar 50 minuter. Steriltanken steriliseras varje måndag morgon 

och övriga produktionsdagar efter diskningen. 

 

 
Figur 26: Steriltank 1, eget foto 
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5.4.  Brickvikare 
Brickvikaren är helautomatisk och viker en bricka i fyra olika steg, samma operatörer som jobbar i 

förpackningen har i uppgift att fylla på brickvikaren med kartonger.  Brickvikaren använder sig av 

smältlim för att hålla ihop brickorna. Det finns tre olika brickvikare en för varje förpackningslinje. 

Färdiga brickor går på rullande band direkt in i förpackningslinjen.   

 

 
Figur 27: Brickvikare, eget foto 

5.5. Förpackning 
Det finns tre förpackningslinjer i Risifruttiproduktionen vid namn Hassia, Hamba 1 och Hamba 2. Hassia 

arbetar dubbelt så snabbt som Hamborna och gjuter sina bägare själv. Hamba 1 är den äldsta 

maskinen och Hamba 2 den nyaste. 

5.5.1. Hamba 2 

På Hamba 2 linjen arbetar det två operatörer som har i uppgift att manuellt fylla på maskinen med 

färdiggjutna Risifruttibägare. Hamba 2 arbetar med fyra bägare åt gången, första steget är att 

sterilisera bägarna med väteperoxid varpå de varmluftstorks. Sedan fylls bägarna på med sylt och 

sedan gröt. Oblaten (Risifruttilocken) steriliseras med väteperoxid precis innan de svetsas fast på 

bägarna. Maskinen utför sedan en täthetskontroll på bägarna för att sedan kunna datumstämpla dem. 

Därefter packas bägarna i brickor och transporteras sedan vidare till robotcellen.  

 

De bägarna som inte klarar av täthetskontrollen blir inte datumstämplade och när de sedan packats i 

en bricka skickas inte den brickan vidare till robotcellen utan körs ut på sidan där en operatör manuellt 

får plocka bort den otäta bägaren och slänga den. 

 

En disk på Hamba 2 tar två timmar och en sterilisering tar en timme och 40 minuter. 
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Figur 28: HAMBA 2, eget foto 

 

5.6.  Robotcell 
Det finns två separata robotceller, den ena lastar alla brickor från Hassia och den andra lastar alla 

brickor från Hamba 1 och Hamba 2. När brickorna kommer in på rullbandet från förpackningen sätts 

en etikett på brickorna med information om smak, storlek, bäst före datum, artikel nummer och 

batchnummer av en etikettmaskin. När fyra brickor är på plats vid roboten lastar den de på en pall. På 

en pall kan 160 brickor staplas och när en pall är full kommer en AGV-truck (Automated Guided 

Vehicle) och hämtar den. När en full pall har hämtats kommer en AGV-truck och placerar en ny på dess 

plats. Det finns alltid två pallar på plats för varje förpackningslinje så hinner inte truckarna hämta en ny 

palla kan roboten börja lasta på den andra.  
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5.7.  AGV-truckar 
Det finns två självgående AGV-truckar som hämtar lastade pallar från robotcellen och lämnar de till 

kyltunneln. Truckarna fyller även på med tomma lastpallar till robotcellen.  

 

 
Figur 29: Robotcell och AGV-truck, eget foto 

5.8.  Kyltunnel 
Det finns två kyltunnlar, den ena brukas av Hassia och den andra av Hamba 1 och Hamba 2. I 

kyltunneln kyls de nyproducerade produkterna till 4oC. Kyltunneln är uppbyggd runt en kedjebana som 

slutar på kyllagret. Kedjebanan är uppdelad i flera sektioner med separat drivning. I kyltunneln finns 

ett antal kylaggregat, i anslutning till kylaggregaten finns fläktar. Kyl- och fläktenheterna är i likhet med 

kedjebanan uppdelade i sektioner. Bägarnas design och placering på pallen möjliggör effektiv kylning 

av samtliga bägare på pallen genom att fläktarna pressar den kylda luften genom pallen. 

När en ny pall matas in i tunneln transporteras befintliga pallar ett steg framåt. Om ingen pall matas in 

i tunnel inom 15 minuter efter den föregående inmatningen transporteras befintliga pallar fram ett 

steg ändå. Pallarna är klara att lämna kyltunneln efter ca 2,5 timmar, men för att vara helt säker på att 

samtliga bägare håller rätt temperatur (4oC) kvarstannar pallarna i tunnel minst 4 timmar. Varje 

kyltunnel rymmer maximalt 36 stycken pallar. 

5.9. Kyllager 
När pallarna kommer in på lagret från kyltunneln plastas de automatiskt i plastaren. Därefter placerar 

en operatör ett pallkort på pallen. Pallkorten har skrivits ut på kontoret tidigare samma morgon. På 

pallkortet står vilken pallplats pallen har på lagret och operatören placerar sedan pallen på sin plats. 

När en plockorder kommer plockas pallarna ner. Det finns två operatörer som jobbar i kyllagret med 

Risifruttiflödet och de turas om med att placera pallkort och plocka/placera pallar på ställagen.  
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5.10. Brickdelare 
En Risifruttibricka tar 12 stycken bägare och i Danmark säljs Risifrutti med sex bägare per bricka därför 

måste alla brickor som ska till Danmark delas innan de skickas iväg. En order från Danmark kommer in 

två dagar innan leverans och då tas alla pallarna i orden ner från ställagen. Plasten avlägsnas från 

pallen manuellt varpå brickorna manuellt placeras på brickdelaren en och en. På andra sidan 

brickdelaren står en annan operatör och lastar de delade brickorna manuellt på en ny pall. När en pall 

är färdig skickas den vidare till plastaren och ett nytt pallkort placeras på pallen. Därefter ställs pallen 

upp på sin nya pallplats för att sedan invänta utleverans. 

5.11. Syltbyte på Hamba 2 
Det finns plats för två olika sylttankar vid förpackningslinjen så när det är 2-3 pallar kvar av den gamla 

syltsorten hämtas den nya sylten från lagret. Oblat och bägare för den nya sorten tas också fram för 

att spara in på tid. Precis innan de gamla bägarna tar slut fylls de nya på i maskinen. Sedan stoppas 

förpackningsmaskinen och de gamla bägarna avlägsnas från maskinen. Sedan startas förpackningen 

igen och de bägare som redan är inne i förpackningsprocessen körs klart. Sedan stryps sylttillförseln 

och när alla bägare från den gamla sorten kommit ut spolas rören med steriliserat vatten. All sylt 

samlas upp i en behållare som sedan går till biogas. Samtidigt som spolningen av rören pågår avlägsnas 

de gamla oblaten från maskinen och läggs tillbaka i sin kartong som sedan placeras på lagret innan de 

nya packas fram från sin kartong. Detta för att det inte ska finnas någon risk för att blanda ihop de 

olika oblaten. Sedan tas de nya oblaten fram ur kartongen och placeras i maskinen. När spolningen är 

klar kopplas den nya sylten på och trycks igenom hela ledningen för att få ut det sista av vattnet som 

fastnat i ledningarna. Det mesta av denna process samlas upp i ett uppsamlingskärl som sedan går till 

biogas men vissa delar åker ut i en annan ände och rinner ut i avloppet. Denna del består av mestadels 

vatten och lite sylt. När detta är klart startas produktionen igen. Ett syltbyte på Hamba 2 tar ungefär 

25 minuter. 

5.12. Grötbyte på Hamba 2 
Ibland förekommer grötbyte i Risifruttiproduktionen, exempel på olika grötsorter är lättsockrad 

risgröt, original risgröt eller smaksatt risgröt. När produktionen av den pågående grötsorten är klar 

tappas steriltanken och ledningarna på resterande risgröt. Grötspillet samlas upp i ett uppsamlingskärl 

som sedan går till biogas. När steriltanken är tom kan ny risgröt kokas. Då ledningarna inte sköljs med 

vatten mellan grötsorterna kan det ha fastnat risgröt i ledningarna, därför töms den första delen av 

risgröten i uppslamningskärlet och de 6-8 första brickorna som kommer ut ur förpackningsmaskinen 

slängs. Därefter provsmakas gröten för att se om den är korrekt. Ett grötbyte tar cirka 1,5 timme. 

Eventuellt syltbyte utförs under tiden den nya gröten kokas.  
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5.13. Disk 
All utrustning som ingår i Risifruttiproduktionen kopplad till Hamba 2 måste vara diskad under de 

närmst föregående 48 timmarna innan de sätts i produktion. Med undantag för Hamba 2 där det 

räcker med 100 timmar. Disken är en så kallad ”Cleaning in Position” (CiP) och innebär att maskin- och 

processdelar inte plockas ur position innan disk. Diskprogrammet är anpassat för specifikt objekt och 

startas från en kontrollpanel inne i diskcentralen.  

 

För en CiP-disk används fyra olika medier, sköljvatten, kallvatten, disklösning med syra och disklösning 

med lut. Disken är helautomatisk men behöver manuell start och manuell rengöring av vissa delar 

minst en gång per dygn under produktion.  Diskcentralen består av sex stycken disktryck (A-F), endast 

ett objekt kan diskas per disktryck och tillfälle.  

 

Alla sex disktrycken har direkt koppling till de fyra diskmedierna som med hjälp av en pump levereras 

mediet ut till objektet som diskas. På utgående ledning finns en värmeväxlare som värmer 

disklösningen till önskad temperatur. Värmeväxlaren uppvärms med ånga. På returledningen finns en 

avskiljningssil som rensar ut produktionsresterna innan diskmediet går i retur eller kasseras i avlopp. 

Avskiljningssilen ska rengöras manuellt minst en gång per dygn.  

5.14. Sterilisering 
Sterilisering sker efter diskning och innan produktion måste Desserto, steriltank, förpackningsmaskin 

och syltstation vara steriliserade. En sterilisering på Desserto 1 tar två timmar och uppnås genom att 

varmvatten (135°C) cirkulerar genom alla delar och sedan kyls ned med kylvatten. En sterilisering på 

steriltank 1 tar en timme och uppnås genom att ånga blåses in i tanken och ut i ledningarna och sedan 

kyls ned med kylvatten. En sterilisering på förpackningsmaskin och syltstation uppnås genom 

upphettning med ånga varefter väteperoxid sprayas in och därefter kyls ned.  

5.15. Städning 
Varje fredag ägnar operatörerna all tid till att städa och underhålla maskinerna. Det finns ett antal 

olika rengöringsrutiner uppdelade på ojämna och jämna veckor. Rengöringsrutinerna gäller utvändig 

städning av maskiner och utrustning. Utöver dessa rutiner finns även serviceanvisningar för hur olika 

delar ska smörjas med fett, ses över och om nödvändigt bytas ut. Varje natt efter produktion skuras 

alla golvytor av personal med kemikalier och lut. Vissa större serviceuppdrag kräver mer tidsåtgång 

därför arbetar ett antal operatörer med underhåll på helgen. På söndag diskas de delar i produktionen 

som övergått den tillåtna tiden för disk innan produktion. Detta underlättar start på måndag morgon.  
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5.16. Källsortering 

Figur 30: Källsorteringsplatser i fabriken, eget foto 

Ovan visas olika källsorteringsplatser inne i fabriken i anknytning till Hamba 2. I den ena blå containern 

(övre bilden) slängs brännbart avfall och i den andra wellpapp och kartong. På bilden syns också 

sorteringsplats för träskivor samt mjukplast- och hårdplastsortering.  Kartong och mjukplast utgör den 

största mängden av produktionsavfallet därför sorteras det även på andra platser närmare 

förpackningsmaskin. Även gröt och syltspill från Hamba 2 och steriltanken tas tillvara och går sedan till 

biogas. På nästföljande sida visas uppsamlingskärlen för detta spill i figur 31..  
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Figur 31: Uppsamlingskärl för gröt- och syltspill 

vänster från Steriltanken, höger från Hamba 2, egna foton 

5.17. Fabrikslayout  

 
 1. Pumphus 2. Kylrum för mjölk & grädde 

 3. Sockerlagsrum 4. Råvarulager för arom & torrblandning 

 5. Kylrum för sylt 6. Grötprocesserum 

 7. Råvarulager för ris 8. Diskrum 

 9. Hassia, förpackningsmaskin 10. Hamba 1, förpackningsmaskin 

 11. Hamba 2, förpackningsmaskin 12. Robotcell 

 13. Fikarum 14. Transportväg till kyltunnel & kyllager för AGV truck 

 

Figur 32: Fabrikslayout [4.1] 
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5.18. Produktionsplanering 
I Procordias datorsystem genereras en ett och ett halvt år lång basprognos baserad på fjolårets 

försäljning utan kampanjer och toppar. Denna basprognos justeras varje vecka delvis automatiskt av 

givna gränser och delvis av prognosplanerare på huvudkontoret i Eslöv. Datorsystemet genererar sen 

en 1½ år lång produktionsplan som parerar basprognosen med orderkvantiteter, produktionsdagar, 

skiftmönster, lagerstatus och säkerhetsnivåer. Eventuella kampanjer läggs som tidigast på 6 veckor 

innan. Produktionsplanen för de närmsta 5 veckorna är en låst produktionsplan där hänsyn tas till 

eventuella avvik.  

 

Varje vecka frisläpps nästa veckas produktionsplan som på torsdagarna gås igenom på ett 

produktionsplaneringsmöte där nästföljande vecka planeras. På mötet lyfts avvikelser fram som har 

kommit in i närtid och som tidigare inte kunnat planeras in. 

5.19. Problemlösning och förbättringsarbete 
I Risifruttiproduktionen används en stopplogg som går under namnet KIK (Kort Intervall Kontroll). I 

stopploggen loggas alla driftstopp med antal minuter. De driftstoppen som är störst och mest 

förekommande görs en 5 Why analys på. Varje måndag hålls ett möte med operatörerna då tas 

eventuella driftstoppsproblem upp och operatörerna får hjälpa till och komma med förslag på 

lösningar. På måndagsmötet kan operatörerna även ta upp andra problem som inte 

produktionsledaren upptäckt.   

 

Vatten- och elrapporter för hela fabriken ges till koncernägaren Orkla årsvis och jämför då med 

fjolårets utfall. Vid differens på 20-30% görs en djupare analys av vad som kan ha orsakat detta. 

Annars tilltas inga åtgärder.   

I dagsläget används produktionskalkyler som är anpassade för alla artiklar. I kalkylen står vad som 

beräknas gå åt under en månad. Eventuellt spill tas också hänsyn till vid skapandet av dessa kalkyler. 

När månaden är slut ses kalkylen över och jämförs med det faktiska utfallet, på de områden där det är 

en stor differens görs en 5 Why analys. 

 
 

Figur 33: Exempel på en Produktionskalkyl [4.1]  
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6. Resultat av Fallstudie 

6.1.  Värdeflödesanalys  
 

 

Figur 34: Värdeflödesanalys, Hamba 2, egen bearbetning 

Se bilaga 3 för större bild 

 

Procordia använder ett tryckande produktionsflöde som beskrivs i kapitel 3.4. Produktionen baseras 

på prognoser och inte det faktiska kundbehovet. Material köps in efter förväntat produktionsbehov 

och inte efter vad kunderna köper/tar ut ur lagret. Produkter produceras och lagras på slutlager där de 

väntar på en kundorder innan de kan levereras. Den totala ledtiden för en genomsnitts Risifrutti är 24 

dagar 8 timmar 21 minuter och 12,5 sekunder varav 5 timmar 30 minuter och 12,5 sekunder är 

värdeadderande tid. Den största delen av den totala ledtiden utgörs av väntetid i råvarulager och 

slutlager. 

 

Maskintakt Hamba 2 FSE/h FSE/min 

28 (endast XL) 560 9,34 

30 600 10 

31 620 10,33 

32 640 10,66 

33 660 11 

34 680 11,33 

35 700 11,66 

36 720 12 
 

Tabell 3: Maskintakt Hamba 2 [4.1] 

 

Från tabellen ovan kan utläsas att vid produktion av Risifrutti XL används maskintakten 28 som 

genererar 560 FSE/h. Från samma tabell utläses även att den högsta tillåtna maskintakten vid Risifrutti 

Original och Risifrutti Smoothie är 36 som genererar 720 FSE/h.  
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 Risifrutti XL Risifrutti Original Risifrutti Smoothie  

Gröt 187 g 145 g 137 g 

Sylt 38 g 30 g 28 g 
 

Tabell 4: Riktvärde per bägare, 12 bägare/FSE [4.1] 

 

Desserto 1 som är kopplad till Hamba 2 kokar 1 282,8 kg risgröt i timmen.  En beräkning, med hjälp av 

riktvärdemåtten på bägarna från tabell 4, får fram att 1 282,8 kg risgröt räcker till 571 FSE Risifrutti XL 

eller 737 FSE Risifrutti Original eller 780 FSE Risifrutti Smoothie. Detta innebär att Desserto 1 genererar 

risgröt i en högre takt än vad som används av Hamba 2, illustrerat i tabellen nedan. Därför har 

Procordia nu i dagsläget steriltanken som en buffert mellan Desserto 1 och Hamba 2. Steriltanken kan 

ta upp till 3 000 kg gröt. 

 

 Risifrutti XL Risifrutti Original Risifrutti Smoothie  

Desserto 1 571 FSE/h 737 FSE/h 780 FSE/h 

Hamba 2 (högsta takt) 560 FSE/h 720 FSE/h 720 FSE/h 
 

Tabell 5: Högsta maskintakt Desserto 1 och Hamba 2 [4.1] 

 

Dessutom uppstår vissa driftstopp under produktionen på Hamba 2, både planerade och oplanerade. 

(Se kapitel 6.5.4 för mer detaljer om driftstopp). Driftstopp på Hamba 2 kräver ett buffertsystem som 

kan lagra risgröten under tiden Hamba 2 står still, därav ytterligare en anledning att använda 

steriltanken.  

 

Procordia har fyra tillgängliga dagar i veckan för Risifruttiproduktion, fredagar är en städ och service 

dag. Räknar man med fyra veckor i månaden har Procordia 16 tillgängliga produktionsdagar i 

månaden.  

 

 

 
                            

 

Risifruttiproduktionen är bemannad 24 timmar då operatörerna arbetar i 3 skift á 8 timmar. Under 

skift 1 (förmiddag) och skift 2 (eftermiddag) produceras Risifrutti och under skift 3 (natt) städar 

operatörerna fabrikslokalerna.  Detta innebär att det finns 256 tillgängliga produktionstimmar i 

månaden. Nödvändig disk och mellansköljning av ledningarna vid sortbyte sker under dessa 

produktionstimmar, detta gör att Hamba 2 bara är tillgänglig för produktion 75 % av tiden vilket 

minskar faktiska tillgängliga produktionstimmar till 192. 
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De flesta maskinerna i Risifruttiproduktionen kan själva upptäcka fel och stanna produktionen, vilket är 

en bra grund för att få en bra kvalité på produkterna, i enighet med Lean princip 5.  

Maskinerna är stora vilket inte gör dem så lättöverskådliga däremot används visuella varningssystem 

(Andon) som larmar vid eventuella fel som behöver åtgärdas. Kvalitetskontrollerna är också enkla och 

snabba för operatörerna att utföra.  

 

Vissa monitorer används i Risifruttiproduktionen för att styra och övervaka maskinerna och 

utrustningen, men inget som kan avleda uppmärksamheten från arbetsuppgifterna. Alla rapporter som 

skrivs och lämnas in efter avslutad produktion, exempelvis KIK och körjournaler består bara av ett 

stycke papper, i enighet med Lean princip 7. 

 

På grund av att Procordia har ett tryckande produktionsflöde är den uträknade behovstakten nedan 

ett prognosbaserat behov. 

 

År 2012 v. 1-4 v. 5-8  v. 9-12 v. 13-16 v. 1-16 

Risifrutti XL 27 000 FSE 28 800 FSE 29 640 FSE 33 600 FSE  

Original 31 440 FSE 45 960 FSE 20 800 FSE 38 040 FSE  

Smoothie 8 380 FSE 10 080 FSE 4 640 FSE 9 120 FSE  

Totalt 50 620 FSE 84 840 FSE 55 080 FSE 80 760 FSE 279 680 FSE 

Produktionsdagar 12 dagar 14 dagar 11 dagar 13 dagar 50 dagar 

Behovstakt 8,8 sek/FSE 7,1 sek/FSE 8,5 sek/FSE 7 sek/FSE 7,7 sek/FSE 
 

Tabell 6: Planerat produktionsbehov på Hamba 2 [4.1] 

Se bilaga 4 för exakta beräkningar 

 

Enligt tabell 3 är i dagsläget den lägsta maskintakten på Hamba 2 vid produktion av Risifrutti Original 

och Risifrutti Smoothie 10 FSE/min, vilket är en takt på 6 sek/FSE. Det är en snabbare takt än den 

uträknade behovstakten. Dessutom är det vanligt att köra Hamba 2 på en ännu högre maskintakt än 6 

sek/FSE.  

 

Procordias produktion uppfyller alla kraven för ett klassiskt tryckande produktionsflöde. De 

massproducerar produkter i stora batcher efter ett produktionsschema baserat på det förväntade 

kundbehovet och produktionsorder läggs utifrån det som saknas i slutlagret. Sedan läggs produkterna 

på slutlagret, där de står och väntar på att en kundorder ska komma in för att sedan lastas för 

leverans. Dessutom visar beräkningarna ovan att Procordia producerar snabbare än det beräknade 

behovet. Att producera på det här viset leder ofta till överproduktion och det leder till att produkter 

blir gamla och måste kasseras. 

 

Under vecka 1 - 16 planerades det att producera 279 680 FSE på Hamba 2 men det producerades 298 

184 FSE. Det är 6,6 % mer än det planerade produktionsbehovet. 1,3 % av det som totalt producerades 

kasserades som utkast och dekorfel vilket ger att 5,3 % är överproduktion. Under samma period 

kasserades 0,4 % som kvalitetsfel i produktion och 0,9 % som utgående datum. 
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Kassationer på grund av utgående datum är inget ovanligt i Risifruttiproduktionen. Detta är ett tydligt 

tecken på överproduktion. Kassationerna är olika stora beroende på vilken sort det är. En Risifrutti har 

hållbarhetstiden 50 dagar, men Procordia säljer inte Risifrutti från sitt lager som har stått mer än 21 

dagar, då produkterna ofta sedan ska stå i butik innan kunden köper dem. Utgående Risifrutti på lagret 

är alltså fortfarande ätbar därför försöker Procordia skänka bort de till olika sportevenemang, 

scoutläger eller liknande innan de slängs på soptippen.  

 

Procordia är duktiga på att inte producera när det inte finns något behov. Vissa veckor kan de ha 2 

dagars produktion och andra veckor 4 dagar. De låter maskinerna stå och låter operatörerna jobba 

med underhåll, service och andra nödvändiga arbetsuppgifter som behövs utföras i fabriken. Trots 

detta så lyckas de ibland överproducera. 

6.2.  Green Performance Map (GPM)  
I denna del visas förenklade Green Performance Map bilder över de olika delprocesserna i 

Risifruttiproduktionen. Inga mätetal och kostnader för de olika input/output visas utan bilderna 

används bara för att visualisera och identifiera de olika aspekterna i delprocesserna. De viktiga 

miljöaspekterna för rapporten tas sedan upp i kapitel 6.3 Miljövärdeflödesanalys. 

Blandare 

El används för att driva pumpar, ventiler, rörverk och omröraren i blandaren. Vissa ventiler använder 

också ånga och tryckluft. Ånga används vid sterilisering, ångpannan är gasoleldad. Kylvatten används 

för att kyla våtblandningen. Påsarna och dunkarna som blir över efter produktion har använts för att 

förvara arom och torrblandning. 

 

 
Figur 35: GPM Blandare, egen bearbetning 
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Desserto 1  

El används för att driva pumpar, ventiler, och rörverk. Vissa ventiler använder också ånga och tryckluft. 

Ånga används för att koka risgröten i värmeväxlarna. Ånga används också för att värma upp vattnet vid 

sterilisering, ångpannan är gasoleldad. Tryckluft används vid rismatningen från ristratten. Kylvatten 

används för att kyla risgröten i värmeväxlaren. 

 

 
Figur 36: GPM Desserto 1, egen bearbetning 

Steriltank  

El används för att driva pumpar, ventiler, och rörverk. Vissa ventiler använder också ånga och tryckluft. 

Ånga används vid sterilisering, ångpannan är gasoleldad. Tryckluft och sterilluft används för att skapa 

övertryck i steriltanken.  

 

 
Figur 37: GPM Steriltank, egen bearbetning 
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Brickvikare  

Elmotorerna och styrsystemet i brickvikaren är eldrivna. Kartongen som brickvikaren använder för att 

tillverka brickorna är lastade på inplastade EU-pallar. Smältlimmet förvaras i påsar. Lim och kartong 

fastnar ibland i brickvikaren. 

 
Figur 38: GPM Brickvikare, egen bearbetning 

 

Hamba 2  

Elmotorerna, styrsystemet och monitorerna är eldrivna. Kartongen och påsarna som blir över efter 

produktion har förvarat bägare och oblat. Sylttankarna skickas tillbaka till BOB fabriken i Kumla och 

återanvänds. Alla trasiga och otäta bägare samlas upp i en container som sedan töms bland brännbart 

avfall.  

 
Figur 39: GPM Hamba 2, egen bearbetning 
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Robotcell  

Elmotorerna, roboten, styrsystemet och monitorerna är eldrivna. Plasten som blir över efter 

produktion är den plastrullen som etiketterna har suttit på.  

 
Figur 40: GPM Robotcell, egen bearbetning 

 

Kyltunnel 

Rullbandet, kylaggregaten och fläktarna i kyltunneln är eldrivna. 

 
Figur 41: GPM Kyltunnel, egen bearbetning 
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Disk  

El används för att driva pumpar, ventiler, och rörverk. Vissa ventiler använder också ånga och tryckluft. 

Värmeväxlaren som värmer disklösningen uppvärms med ånga, ångpannan är gasoleldad. 

Figur 42: GPM Disk, egen bearbetning 

6.3.  Miljövärdeflödesanalys 
Av de tre olika kategorierna miljöspill som presenterade i kapitel 3.11 är de viktigaste aspekterna för 

denna fallstudie energiförbrukning, vattenförbrukning och materialspill.  

6.3.1.  Energi 

Procordias energiförbrukning i Risifruttiproduktionen består av tryckluft, ånga och el. Elen används till 

att driva tryckluftspumpar, sterilluftsventiler, rörverk, diverse maskiner etcetera. I 

Risifruttiproduktionen saknas el-, ång-, trycklufts- och vattenförbrukningsmätare för de olika 

delprocesserna och de enskilda produktionslinjerna. I och med att energi- och vattenmätare saknas 

har det varit svårt att samla in kvantitativa data till utvärderingen. Utgående från en 

energikartläggning kan man allokera energidata till olika processer, men detta strider i viss mån mot 

metodikprincipen för värdeflödesanalys att all data ska samlas in i verkligheten. El går att mäta med 

olika portabla mätare, men det krävs en elektriker med behörighet för att komma åt och mäta. Det har 

inte heller varit möjligt att mäta ånga och tryckluftsflödena.  

Trots att det inte går att göra en kvantitativ mätning går det ändå att identifiera förluster i värdeflödet.  

Exempelvis är värmen som går åt till att koka risgröt i huvudsak värdeadderande. Andra 

värdeadderande källor är el till att driva pumpar, ventiler och rörverk.  Ånga som används vid 

sterilisering och energianvändningen vid disk är icke värdeadderande men nödvändig. Sterilisering och 

disk är nödvändiga processer i Risifruttiproduktionen men icke värdeadderande för slutkund. Se 

illustrationerna på nästföljande sida, figur 43 och 44. 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

69 (96) 

 

 

 
Figur 43: Illustration ångförbrukning 

 

 
Figur 44: Illustration energiförbrukning 

Se bilaga 5 för större bild 

6.3.2.  Indirekt material 

Indirekt material från Risifruttiproduktionen på Hamba 2 utgörs av kartong där bägare och oblat 

förvaras, skyddsplast från bägarkartongen, påsar från smältlim och torrblandning, tomma sylttankar, 

tomma aromdunkar, EU-pallar med mera. Kartong, trä, mjukplast och hårdplast källsorteras. EU-pallar, 

aromdunkar och sylttankar återanvänds. Resterande spill slängs som brännbart. Oblaten på Risifruttin 

är i aluminium men slängs bland brännbart. Största delen av oblaten som slängs är de som sitter på de 

otäta bägarna. Det är tidskrävande att ta bort alla oblaten därför slängs de bland brännbart.  Allt 

indirekt material I Risifruttiproduktionen går som avfall därför är allt indirekt material icke 

värdeadderande. 

6.3.3.  Vatten 

Vattenföroreningar förekommer också i Risifruttiproduktionen vid disk och sortbyte. Efter ett sortbyte 

består vattenföroreningarna till största del av vatten men med lite gröt och sylt. Uppsamlingskärl 

används för att samla upp den rena risgröten och sylten, detta spill skickas sedan till biogasproduktion. 

Det fastnar alltid lite i ledningarna som rinner ut i avloppet när ledningarna sköljs med vatten. Vid disk 

innehåller vattenföroreningarna lut, syra, produktionsrester och vatten. Procordia försöker 

återanvända så mycket av disklösningarna som möjligt. När disklösningen inte längre kan 

återanvändas avlägsnas den i avloppet. Det går åt stora mängder vatten i Risifruttiproduktionen och all 

vattenanvändning är icke värdeadderande, men som sagt så försöker Procordia att återanvända så 

mycket vatten som möjligt. 



MILJÖVÄRDEFLÖDESANALYS AV RISIFRUTTIPRODUKTIONEN 

 

 

 

70 (96) 

 

 

6.3.4.  Direkt material 

Direktmaterial i Risifruttiproduktionen består av råvaror till risgröt, sylt, Risifruttibägare, oblat och 

Risifruttibrickor. Allt material som levereras till slutkund räknas som värdeadderande, alla spill av 

exempelvis gröt och sylt räknas som icke värdeadderande. I grötprocessen loggar operatörerna hur 

stor mängd av de olika råvarorna som används till en våtblandning i en blandningstank. Eftersom 

samma risgröt kan används till flera olika Risifruttisorter loggas inte råvaruanvändningen per sort utan 

efter tankvolym. Detta gör att man kan se förbrukningen per dag och per produktionslinje och inte per 

sort.  Det finns monitorer som visar aktuell volym i steriltank samt hur stor mängd som blandats i 

blandare fram till den aktuella tidpunkten.   

 

I förpackningslinjen finns det monitorer som visar aktuell mängd i påkopplad sylttank och antal 

godkända pallar för aktuell tidpunkt. Efter avslutad produktion kan utläsas antal bägare som gått åt, 

den mätaren nollställs efter varje sort av operatör. När produktionen är slut räknas antal använda 

bägare om till antal FSE som sedan jämförs med antal godkända. Differensen loggas på en körjournal 

under kategorin kasserade FSE. På samma körjournal loggas även använd syltmängd, 

produktionsdatum för sylt, produktionsstart och slut samt antal godkända FSE. 

 

Gröt- och syltpill är icke värdeadderande material och som tidigare nämnts samlas spillet upp i ett 

uppsamlingskärl. Alla uppsamlingskärlen från steriltankarna och förpackningslinjerna samlas upp i en 

gemensam tank.  Detta spill hämtas sedan upp av ett externt företag som omvandlar spillet till biogas. 

Spillet mäts inte per Risifruttisort, per förpackningslinje eller per dag i nuläget. Det går däremot att 

mäta upp hur stort det totala spillet är för hela Risifruttiproduktionen genom att mäta mängden i den 

gemensamma tanken. 

 

Nedan är en illustration över de identifierade spillområdena i Risifruttiproduktionen.  Risgröt- och 

syltspillet från Desserto 1 respektive Hamba 2 är den mängden risgröt eller sylt som går åt under 

produktion men som inte packas i produkt. Det förekommer även annat risgröt- och syltspill vid 

sortbyte, inga data har lyckats samlas in för detta.  

 

 
 

Figur 45: Identifierade spillområden 

Se bilaga 6 för större bild 
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Nedan är insamlad data för direktmaterialåtgång i Risifruttiproduktionen. Dessa data har används för 

att bland annat räkna fram spillprocenten i figur 45. Risgötsmängden i tabellerna nedan har räknats 

fram genom att ta mängden producerad risgröt subtraherat med mängden risgröt i steriltank efter 

avslutad produktion. Subtraktion av eventuell använd risgrötsmängd för produktion av tidigare sort 

har även gjorts.  

 

 Risifrutti XL Risifrutti Original Risifrutti Smoothie  

Risgröt 187 g 145 g 137 g 

Sylt 38 g 30 g 28 g 
 

Tabell 4: Riktvärde per bägare, 12 bägare/FSE [4.1] 

 

Den 7:e mars 2012 producerades Risifrutti Original med smak Hallon och Rabarber. Det var en 

produktionsorder på 20 pall = 3200 FSE. 

 Behov Använt Kasserat  

Risgröt 5568 kg 5838 kg 270 kg 

Sylt 1152 kg 1340 kg 188 kg 

Bägare & Oblat 38 400 st. 39 188 st. 788 st. 
 

Tabell 7: Produktions utfall 7:e mars, egen observation 

 

Den 20:e mars 2012 producerades Risifrutti Original med smak sommarflirt. Det var en 

produktionsorder på 20 pall = 3200 FSE. 

 Behov Använt Kasserat  

Risgröt 5568 kg 5890 kg 322 kg 

Sylt 1152 kg 1342 kg 190 kg 

Bägare & Oblat 38 400 st. 39 212 st. 812 st. 
 

Tabell 8: Produktions utfall 20:e mars, egen observation 

 

Nedan är två bilder på containern där alla utkast från maskinen hamnar. Utkast från maskin beror på 

otäta bägare. Oftast är det sylten som läcker. Bilden till vänster är tagen efter en produktion på 26 pall 

Risifrutti och bilden till höger efter en produktion på 6 pall Risifrutti. 

 

Figur 46: Utkast från Hamba 2, eget foto 
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6.4. Spagettidiagram  
Fabrikslayouten på nästa sida visar arbetsområdet omkring Hamba 2. Vid observation av 

operatörernas arbetssätt syns det att det finns tydliga platser för var arbetet ska utföras och var 

material och verktyg ska ligga. Det är tydligt att Procordia har implementerat 6S verktyget som 

beskrivs i kapitel 3.7 eller liknande arbetsmetod för att sortera och strukturera upp arbetsytorna.  

Dock i och med att arbetsytan är så stor kan vissa material ändra plats från dag till dag eller vecka till 

vecka. Till exempel kan område nummer 13 i figur 47 på nästföljande sida byta plats eller försvinna 

helt. Oväntade händelser leder också till att preliminära lagringsplatser måste implementeras. 

Exempel är att brickvikaren arbetar snabbare än Hamba 2, på grund av olika driftstopp eller att brickor 

från brickvikaren hamnar på golvet, men inte skadas. Dessa brickor måste förvaras någonstans innan 

de förs in i produktionsflödet igen. 

 

Trots att arbetsytorna är standardiserade är inte arbetsutförande lika standardiserat. För vissa 

arbetsmoment ändras utförandet beroende på vilken operatör som utför det. Exempelvis efter ett 

grötbyte måste vissa brickor kasseras på grund av att grötsorterna har blandats, därefter smaktestar 

operatören gröten tills den är okej. Det finns ingen standard för exakt hur många brickor som slängs 

innan smaktestet. De brickor som kasseras hanteras också på olika sätt. Vissa operatörer slänger de 

direkt i containern, andra operatörer skickar in dem till kyltunneln och vidare till kyllagret. Den pallen 

markeras med en brandgul plastbricka så att de på kyllagret vet att den pallen inte är till för leverans. 

Inne på kyllagret hanteras även denna pall på olika sätt. Meningen är att den ska gå till 

personalbutiken och sorteras ut över Procordias olika fabriker i landet. Men ibland kan brickorna ges 

bort till chaufförerna eller så tar personalen på lagret hem dem. Detta skapar ett agg mellan 

personalen. Med tydligare riktlinjer för vad som ska göras slipper företaget dessa konflikter. Ett 

standardiserat arbete är viktigt för att kunna implementera förbättringar i processen, även beskrivet i 

stycke 3.6 samt Lean princip 6. 
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 1 Monitor för sylttankar 14 Brickvikare 

 2 Sylttankar 15 EU-pall med kartonger till brickvikare 

 3 Inmatning för bägare 16 EU-pallar med bägare i kartonger 

 4 Parkering för truck 17 Källsortering mjukplast & kartong 

 5 Handfat & papperskorg 18 Monitor för robotcell 

 6 Bord  19 Källsorterings containrar 

 7 Monitor för Hamba 2 20 Lager med bägare 

 8 Inmatning oblat 21 Hyllor med oblat 

  Container  22 Etikettmaskin 

 10 Rullband, utkast otäta bägare 23 Hamba 2 

 11 Bord 24 Rullband för brickor till Hamba 2 

 12 Bord 25 Rullband för brickor till Robotcell 

 13 Kartong med oblat 

 

Figur 47: Fabrikslayout, Hamba 2, egen bearbetning 
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Figur 48: Spagettidiagram, 1 operatör under 40 minuter, egen observation 

 

Figur 49: Spagettidiagram, 2 operatörer under 15 minuter, egen observation 
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Efter utförandet av spagettidiagrammen kan mycket rörelse vid inmatning för bägare identifieras, 

vilket är det arbetsmoment som oftast behövs utföras under produktion av Risifrutti. Att ta hand om 

utkast från maskin och fylla på brickvikaren med kartong är andra arbetsmoment som ofta behövs 

utföras. Dessa tre moment är placerade långt ifrån varandra vilket kräver mycket rörelse från 

operatören, upp till 15 meter. Se område nummer 3, 9/10 och 14/15 i figur 47. 

 

Vissa oförutsedda moment kan behöva utföras oftare än exempelvis påfyllning av brickvikaren. 

Oförutsedda moment består oftast av krångel, det kan vara problem med sylttank, inmatning av 

bägare, inmatning av oblat eller stopp i brickvikaren. 

 

Område nummer 16 där kartonger med bägare förvaras är långt ifrån område nummer 3 inmatning för 

bägare, cirka 10 meter. Fyra kartonger med bägare förvars vid inmatningen för bägare men de tar 

snabbt slut på grund av att bägarpåfyllning är det mest förekommande arbetsmomentet. Detta leder 

till att det blir mycket rörelse mellan dessa två områden.  

 

Utkast från maskin slängs i en container, område nummer 9, den står i en sådan position att 

operatören måste vrida sig i ett oergonomiskt moment när brickorna kommer ut från maskinen, 

område nummer 10. Att hantera utkast från maskin är ett av de näst mest förekommande 

arbetsmomenten, detta leder till onödig och påfrestande rörelse hos operatörerna.  

6.5.  Identifierat slöseri 
I detta kapitel beskrivs de identifierade slöserier som finns i Risifruttiproduktionen. Slöserityperna har 

beskrivits tidigare i kapitel 3.3. 

6.5.1. Överbelastning (Muri) 

När inget produktionsbehov finns så står maskinerna still och operatörerna arbetar med underhåll av 

maskiner och fabriksytorna. Procordia överbelastar inte maskinerna med onödigt arbete. Däremot är 

personalen stressade i vissa undantagsfall. De dagar då mycket oväntade problem, det vill säga 

ojämnheter (Mura) uppstår, hinner inte operatörerna ta rast.    

6.5.2.  Ojämnheter (Mura) 

Mycket ojämnheter i produktionen uppstår som en följd av att produktionen står stilla vissa dagar och 

andra veckor körs på full kapacitet varje dag. Batchstorlekarna är också väldigt varierande från dag till 

dag och från sort till sort. Detta innebär att det är svårt att få en god taktkänsla i produktionen. 

Även produktionstakten i Risifruttiproduktionen är ojämn mellan de olika processdelarna. Desserto 1 

och Hamba 2 arbetar inte efter samma maskintakt. Vissa driftstopp på Hamba 2 gör också att 

produktionstakten blir ännu mer ojämn.  
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6.5.3.  Överproduktion (Muda) 

Procordias produktionsflöde är som tidigare nämnt ett tryckande flöde. Beräkningarna som har utförts 

visar även på att Procordia producerar snabbare än den beräknade behovstakten. Att producera på 

det här viset leder till överproduktion som i sin tur leder till att produkterna blir gamla och måste 

kasseras. Kassationer på grund av utgående datum är inget ovanligt i Risifruttiproduktionen, vilket är 

ett tydligt tecken på överproduktion. Kassationerna är olika stora beroende på vilken Risifruttisort det 

är. Under det första kvartalet år 2012 kasserades 0,9 % av den totala Risifruttiproduktionen för 

utgående datum. 

 

Det första kvartalet år 2012 planerades det att producera 279 680 FSE på Hamba 2 men det 

producerades 298 184 FSE. Det är 6,6 % mer än det planerade produktionsbehovet. 1,3 % av det som 

totalt producerades kasserades som utkast och dekorfel vilket ger att 5,3 % är överproduktion.  

 

Som tidigare visats gäller att Desserto 1 och Hamba 2 arbetar i olika produktionstakt. Desserto 1 

producerar snabbare än vad Hamba 2 kan arbeta, dessutom uppstår vissa driftstopp på Hamba 2 som 

inte påverkar Desserto 1. Att Desserto 1 producerar något innan det behövs i Hamba 2 är intern 

överproduktion.    

6.5.4. Väntan (Muda) 

Under produktionsåret 2011 stoppades produktionen 70 199 minuter på Hamba 2 varav 14 287 

minuter var oplanerade stopp. Planerade stopp består av disk, sterilisering och sortbyte resterande 

driftstopp räknas som oplanerade. Av de oplanerade driftstoppen fanns tre stopp som var vanligare än 

de andra, det var; Fel vid inmatning av bägare 1 994 minuter, Fel vid inmatning av oblat 1 634 minuter 

samt Problem med brickvikare 2 414 minuter. Alla typer av driftstopp är onödig väntan som kunden 

inte är villig att betala för. Trots att Procordia använder rotorsaksanalysverktyget 5 Why på de mest 

förekommande driftstoppen är dess stopptider allt för stora. Bättre åtgärder krävs för att minska på 

oplanerade driftstopp. 

6.5.5. Transport (Muda) 

Delprocesserna samt råvarulager i Risifruttifabriken är placerade långt ifrån varandra. (Se fabrikslayout 

stycke 5.17). Detta leder till onödigt långa transporter av material både i rörverken samt på truck. I 

rörverken transporteras mjölk, grädde, sockerlag, våtblandning, risgröt och sylt. På truck transporteras 

sylttank från lager till förpackningsmaskin, rissäckar från lager till tömningsstation och färdig Risifrutti 

från robotcell till kyltunnel. Onödigt långa transporter är tidskrävande och gör att den totala ledtiden 

blir längre.  

6.5.6.  Överarbete (Muda) 

Ingen större utsträckning av överarbete har kunnat identifieras i Risifruttiproduktionen. Procordia 

tillverkar en konsumentprodukt vilket innebär att olika kunder kan ha olika krav som i sin tur medför 

olika processkrav. Denna studie har inte innefattat marknadsanalys etcetera.  
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6.5.7. Lager (Muda) 

Den totala ledtiden för en genomsnitts Risifrutti är 24 dagar 8 timmar 21 minuter och 12,5 sekunder 

varav 5 timmar 30 minuter och 12,5 sekunder är värdeadderande tid. På grund av Procordias 

tryckande flöde utgörs största delen av den icke värdeadderande tiden av väntan i råvarulager och 

slutlager. Väntetid i lager och lagerkostnader är inget som kunden är villig att betala för och är därför 

en icke värdeadderande aktivitet. Procordia har dagliga utleveranser av Risifrutti därför är endast 0 – 

24 timmars lagringstid i slutlager nödvändig, all annan lagringstid är icke nödvändig tid. 

 

Steriltanken är ett lagringsystem som en följd av överproduktionen i Desserto 1 i förhållande till 

Hamba 2 har införts i Risifruttiproduktionen. All typ av lagerhållning är definierad som icke 

värdeadderande. Dock anses en timmes buffert hos steriltanken vara nödvändig med tanke på de 

produktionsstörningar som förekommer i Risifruttiproduktionen.  

6.5.8. Rörelse (Muda) 

Mycket rörelse har identifierats vid inmatning för bägare, utkast från maskin och brickvikaren. 

Dessutom är dessa tre moment placerade långt ifrån varandra vilket kräver mycket rörelse från 

operatören mellan processerna.  

 

Området där kartonger med bägare förvaras är långt ifrån inmatning för bägare. Detta leder till att det 

blir mycket rörelse för operatören mellan dess två områden.  

 

Utkast från maskin med otäta bägare slängs i en container. Containern står i en sådan position att 

operatören måste vrida sig i ett oergonomiskt moment för att slänga de otäta bägarna.  Att hantera 

utkast från maskin är ett av de mest förekommande arbetsmomenten, detta leder till onödig och 

påfrestande rörelse hos operatören.  

6.5.9.  Defekter (Muda) 

Alla produkter som slängs är defekter. Material som gått åt till att skapa produkterna går till spillo 

samt att nya produkter måste produceras för ett ersätta de som slängts. Utkast från maskin med otäta 

bägare utgjorde första kvartalet år 2012 1,3 % av den totala Risifruttiproduktionen. Under samma 

period kasserades 0,4 % som kvalitetsfel i produktion. 

 

Vissa oförutsedda moment består oftast av defekter av maskin. Det kan vara problem med koppling till 

sylttank, inmatning av bägare, inmatning av oblat eller stopp i brickvikaren. Dessa defekter stoppar 

produktionen och gör ledtiden längre. 

6.5.10. Outnyttjad kreativitet 

Procordia uppmuntrar personalen att ge sina idéer på förbättringar. I fabriken finns ett antal 

förslagsboxar utsatta. Produktionsledaren i Risifruttiproduktionen har veckomöte med operatörerna 

där idéer från operatörerna också uppmuntras att tas upp. Produktionsledaren och processteknikerna 

arbetar sedan med rotorsaksanalyser, förbättringsarbete och utvärdering av arbetet. 
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6.5.11. Miljöspill 

I Risifruttiproduktionen är lager och kylrum oftast upplysta och släcks endast på helgerna om någon 

minns att de ska släcka lyset. Under produktion är det sällan någon operatör i dessa utrymmen. 

Onödig energi går åt till att lysa upp rummen, energi kostar också pengar. Onödig energiåtgång är 

miljöspill. Risifruttiproduktionens onödiga stora lagerhållning leder också till att onödig energi används 

till att värma, kyla och belysa onödiga lagerytor.  

Överproduktionen i Risifruttifabriken gör att det används mer material och energi än nödvändigt. All 

onödig materialåtgång är miljöspill, som dessutom kostar pengar. Onödig energi går också åt till att 

köra maskinerna under överproduktionen. Överproduktion leder också till extra sopor när produkter 

blir föråldrade och skrotas. Allt som slängs och skrotas belastar miljön. 

När defekta produkter produceras i Risifruttiproduktionen går råmaterialet och energin som gick åt till 

att skapa de defekta produkterna helt till spillo. Defekta produkter måste också skrotas vilket ger en 

belastning på miljön. När defekta produkter produceras ska de ersättas vilket också kräver mer 

materialåtgång. 

6.6.  Rekommendationer till företaget 
Syftet med de använda analysverktygen i denna rapport (Värdeflödesanalys, Green Performance Map, 

Miljövärdeflödesanalys och Spagettidiagram) är att identifiera slöserier i produktionsprocessen och 

sedan ta fram ett ideellt framtida tillstånd där dessa slöserier har eliminerats. Nedan är en illustration 

över de identifierade förbättringsområdena i Risifruttiproduktionen. En förklaring på hur och varför 

Procordia kan investera i dessa förbättringar beskrivs i nästföljande stycken.  

  

Figur 50: Identifierade förbättringsområden 

Se bilaga 7 för större bild 

6.6.1. Energi- och miljöbesparingar 

För att spara in på energikostnader och eliminera miljöspill kan rörelsedetektorer för belysning 

installeras i lager och kylrum. Om lagervolymen minskas sparas också energi som går åt till att 

värma/kyla lagerutrymmena.  
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För att kunna göra en bättre uppföljning på miljöspill, miljöbelastning och energianvändning kan el-, 

ång-, trycklufts- och vattenförbrukningsmätare installeras i de viktigaste delarna av processen. En 

fullständig Green Performance Map (GPM) skulle kunna göras och man kan då få en bättre utvärdering 

med aktuella kvantifierade värden. Besparingar baserat på GPM-analysen skulle kunna göras. 

En stor del av materialspillet sker i samband med omställningar. Omställningsspill och 

omställningstiderna borde kunna reduceras med 25-50%. Arbetet med detta kommer att involvera 

förändringar av sylttankar, batchstorlekar, förpackningsstorlekar etcetera.  I dagsläget tros syltkvalitén 

orsaka det mesta utkastet av otäta bägare från förpackningsmaskinen. En bättre uppföljning på 

problemet med syltspillet måste göras. Bäst är att börja med en analys av syltspillet.  Spillet kan 

kategoriseras in efter olika orsaker och rotorsaker, exempelvis:  

 Spill på grund av störningar 

 Spill på grund av kvalitetsbrister 

 Spill på grund av processfel 

 Spill på grund av omställningar 

 Spill på grund av fel batchstorlek  

Samtidigt kan en analys på utkast från förpackningsmaskin på grund av otäta bägare ses över. 

Analysen av syltspillet och utkast kommer troligtvis leda till att en värdeflödesanalys behövs göras mot 

andra processer och flöden. Med en värdeflödesanalys blir det lätt att identifiera det spill som går att 

eliminera.  

6.6.2.  Taktförändringar 

Ojämnheterna i produktionstakt mellan Desserto 1 och Hamba 2 bör ses över. Med en jämn takt 

elimineras intern överproduktion och onödig lagerhållning i steriltanken, i enighet med Lean princip 2. 

Hamba 2 är flaskhalsen i Risifruttiproduktionen och det vanliga tankesättet i svensk industri är att ha 

fullt i bufferten innan flaskhalsen som i fallet i Risifruttifabriken. Det är istället bättre att se till att 

sträva efter att ha en bestämd mängd i bufferten framför flaskhalsen som därefter får sätta takten på 

processens olika delar.  När bestämmelserna för buffertvolym och produktionstakt ska tas fram är det 

viktigt att inte sätta den högre än behovstakten från kund. Syftet med omställningar i produktionstakt 

och buffertvolym är att eliminera överproduktion. Om ingen hänsyn tas till behovstakten kommer 

överproduktionen att kvarvara. 

När en buffertvolym är bestämd kan noteringar vid avvikelser från det bestämda intervallet göras. På 

så sätt tas avvikelser upp som beror på driftstörningar vilket leder till materialspill. Eftersom Procordia 

har ett organiserat arbete med avvikelser är det här ett sätt som sätter ytterligare fokus på 

störningarna i processen och gör att man kan fånga upp fler besparingar i befintligt 

förbättringssystem. 
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För att kunna jobba bort syltspill, minska råvarulagret, minska på slutlagret och jämna ut 

batchstorlekarna måste ett arbete göras med Procordias BOB fabrik i Kumla. En värdeflödesanalys 

skulle kunna göras som inkluderar både fabriken i Kumla och i Örebro. Beräkningar av 

produktionstakten från Kumlas råvarulager till slutlagret i Örebro kan ge information som hjälper till 

att minska lagerkvantiteter både i Kumla och i Örebro. Vid designen av den nya produktionstakten 

vore det en god idé att den räknas mot kundbehovet där en veckotakt tas fram. Batchstorlekarna, 

sylttankarna, råvarulagret och andra påverkade faktorer anpassas sedan efter veckotakten. Detta 

arbete kräver dock att Procordia också arbetar bort omställningsspill. Detta är ett arbete som faller 

inom ramarna för Lean princip 2. 

6.6.3.  Lagerförändringar 

Det tar upp till 5½ timme att producera en Risifrutti. Ändå är ledtiden ca 24 dagar och 8 timmar. 

Anledningen till den långa ledtiden är den stora lagerhållningen. Ledtiden kan kortas ned och 

lagerkostnaden minskas om lagerhållningen blir mindre. Det gäller både råvarulager och slutlager. För 

att klara av att minska lagret måste Procordia arbeta med processtabilitet och minska oplanerade 

stopp. Procordia bör se till att det finns en fastställd gemensam tid för förbättringsarbetet i 

produktionen. Om arbetet struktureras och tydliggörs ännu mer kan fler rotorsaker till problem 

identifieras och angripas. Eventuellt behöver Procordia även utbilda fler nyckelpersoner i fler 

problemlösningsmetoder. 

När ledtiden kortas ned som en effekt av mindre lagerhållning kan andra spill och slöserier minskas 

eller påverkas i mindre omfattning. Med kortare ledtid får Procordia också mer fokus på problem som 

redan finns. Det blir lättare att jobba bort befintliga störningar i processen. Det är en enkel lösning 

som i längden ger företaget större vinst i produktivitet och pengaflöde. Även om Procordia inte kan 

ställa om till ett dragande flöde från sitt tryckande flöde bör lagerhållningen vara så liten som möjligt i 

enighet med Lean princip 3. 

6.6.4.  Ombyggnadsförslag 

En svårighet i att designa det framtida läget i Risifruttiproduktionen är att det finns en stor 

överkapacitet i produktionen som gör att flera förbättringar inte leder till högre produktion eller bättre 

produktivitet. Dessutom får inte produktionen för Risifrutti fortlöpa mer än 16 timmar i sträck innan 

anläggningen ska diskas och steriliseras vilket är ett fast spill som är svårt att komma ifrån. 

Överkapaciteten gör att det finns mycket slöseri som inte är lönsamt att ta bort. Ett idealt läge skulle 

vara att bygga om Hamba 2 eller köpa en förpackningsmaskin som är mer flexibel. Man skulle till 

exempel kunna använda överkapaciteten på maskin till att producera andra/annorlunda produkter när 

resterande delen av anläggningen (Desserto och blandare) diskas. Exempelvis skulle det kunna vara en 

produkt som inte behövs kokas utan bara kräver en blandning av färdiga råvaror.  För att öka 

flexibiliteten i produktionen måste omställningsspill och omställningstider ha reduceras för att 

möjliggöra andra alternativ i produktfloran. 
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Fabrikslayouten bör ses över för att minska på omställningsspill. Tankar och annat som kopplas till 

förpackningsmaskinen kan ställas så nära maskinen som möjligt. Längden på rören blir då kortare och 

mindre produktionsrester fastnar i rören. Med mindre omställningsspill kan en mer jämn 

produktionsbelastning planeras där batchstorlekarna inte varierar så mycket ifrån varandra. Om en 

flexiblare maskin med fler produktvarianter har införskaffats kan produktion ske i 3 skift som också gör 

det lättare att jämna ut produktionsbelastningen. Det är viktigt med en jämn arbetsbelastning 

(Heijunka) i enighet med Lean princip 4. 

Om antalet produktvarianter dubbleras krävs det också dubbel plats för inmatning av dubbelt så 

många delkomponenter så som oblat, bägare, etcetera.  Det ökar komplexiteten av maskinen och 

arbetsmomenten vilket leder till att antal fel och driftstörningar ökar med dubbelt så mycket. Därför är 

det viktigt att innan en sådan ombyggnad/tillbyggnad ha gjort en ordentlig uppföljning på rotorsaken 

av de vanligaste driftstörningarna samt att de har åtgärdats. Eliminering av driftstörningar minskar på 

överbelastning av operatörer, ojämnheter i produktion, defekter och väntan på grund av oväntade 

driftstopp. Större insats och ett mer långsiktigt arbete bör sättas in för att eliminera problemen med 

brickvikaren och Hamba 2 som orsakar de mest förekommande driftstoppen.  

Det är viktigt för operatörernas hälsa att se över deras rörelser vid utformandet av en ny 

förpackningsmaskin. Moment som sker ofta bör ligga närmare varandra, kanske en U- eller L-formad 

maskin är bättre än en rak. Oergonomiska rörelser bör byggas bort, extra viktigt blir detta om en mer 

flexibel förpackningsmaskin ska byggas. Med fokus på operatörens arbete, ergonomi och arbetsmiljö 

kan även driftstörningar minskas eller elimineras helt. Ytterligare fokus på operatörens arbete kan 

givetvis ge fördelar även utan att bygga om Hamba 2.   
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7. Analys av rekommendationerna till företaget 
Förslaget att installera rörelsedetektorer i lager och kylrum är både enkelt, billigt och fullt 

genomförbart. Rörelsedetektorerna skulle kunna införskaffas och installeras omgående, det kräver 

ingen större insats från företagets sida. 

Ett annat miljöbesparingsförslag till det framtida läget är att installera el-, ång-, trycklufts- och 

vattenförbrukningsmätare. Det skulle ge Procordia en bättre kontroll av energianvändningen och 

lättare för dem att göra förändringar/förbättringar i energiåtgången. 

Ytterligare ett miljöbesparingsförslag är att göra en omfattande analys av syltspillet. Dock behövs mer 

tid och planering samt en eventuell ökad personalstyrka för att genomföra en sådan analys. Däremot 

skulle en analys av syltspillet eliminera fler slöserier än materialspill.   

Taktförändringarna för det framtida läget är av en mer krävande variant. Buffertvolymen och 

taktändringarna på Desserto 1 och Hamba 2 är ändå något som företaget bör försöka satsa på inom 

det närmaste året. En satsning på detta skulle inte bara jämna ut takten utan också belysa andra 

produktionsproblem och driftstörningar som sedan kan analyseras och åtgärdas. Att fortsätta 

produktionen så som den är idag ger upphov till mycket spill. Taktförändringen är en lönsam 

investering i det långa loppet. 

En värdeflödesanalys för BOB fabriken i Kumla och Risifruttifabriken i Örebro kräver ingen direkt 

investering men är däremot ett arbete som kräver en del extra tid. Det är bra om Procordia lägger ner 

tid på att göra detta då det finns många olika vinstområden i ett sådant projekt. Bäst är om det görs så 

tidigt som möjligt så att slöserierna kan identifieras och reduceras. I och med arbetet med 

värdeflödesanalysen kan också lagervolymerna minskas och ledtiden kortas ner. 

Ombyggnadsförslagen är mer omfattande lösningar som inte är snabbt genomförbara. Procordia vill 

inte i nuläget investera stora summor i ombyggnad. De vill hellre i första hand fokusera på 

förbättringar som inte är så kostsamma. Även om Hamba 2 inte ska byggas om till att producera fler 

produktvarianter eller till att arbeta i tre skift är det viktigt att tänka på layoutförändringar i 

produktionen. Om och när en ny förpackningsmaskin ska köpas in är det viktigt att tänka på 

operatörernas rörelsemönster, vilka arbetsmoment som ofta utförs och liknande när layouten av 

maskinen bestäms. En rak maskin är inte alltid det bästa alternativet. I dagsläget på Hamba 2 är 

inmatning av bägare och ta hand om utkast från maskin de mest förekommande momenten vilket är 

placerade i början respektive slutat av maskinen. Hade maskinen varit L-formad hade dessa moment 

hamnat betydligt närmare varandra. Dessutom bör alla trappor och oergonomiska rörelser elimineras i 

utformandet av den nya maskinen.   
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8. Resultat, Analys och Slutsats av Forskningssyftet 
Forskningssyftet är att svara på användbarheten av miljövärdeflödesanalysmetoden i en 

livsmedelsprocess i jämförelse med verkstadsindustrin. Livsmedelsprocesser har kontinuerliga flöden i 

jämförelse med verkstadsindustrin som har mer uppdelade stationer som materialet förflyttar sig 

emellan.   

 

Syftet är att testa om det går att få ut någon användbar information om energispill och materialspill 
och finna om det finns någon fördel med att använda miljövärdeflödesanalysen i jämförelse mot 
befintliga analysverktyg i livsmedelsindustrin. I forskningsfrågorna nedan jämförs användarnyttan i 
livsmedelsindustrin mot verkstadsindustrin.  
 

För denna rapport är de forskningsfrågorna: 

1. I vilken omfattning är värdeflödesanalys användbart i en livsmedelsprocessindustri? 
2. Hur användbart är miljövärdeflödesanalys i en livsmedelsprocessindustri? 
3. Vilka svårigheter finns det med att finna vinster och förluster med ovan nämnda 

analysmetoder i livsmedelsprocessindustri? 
4. Finns det någon tidsvinst/förståelsevinst jämfört med befintliga analysverktyg? 

8.1.   Forskningsfråga 1 + 3 

I vilken omfattning är värdeflödesanalys användbart i en 

livsmedelsprocessindustri?  Vilka svårigheter finns det med att finna vinster och 

förluster med denna metod? 

Värdeflödesanalys är ett användbart hjälpmedel för att få en översikt av processen. Det är lätt att rita 

ut flödet eftersom allting flödar i rörverk och följer en given transportväg. Det finns tydliga 

processdelar där produkten hanterades. Däremot är det svårt att se vad som faktiskt händer inne i 

blandaren, Dessertomaskinen och steriltanken i Risifruttiproduktionen. Dessa processdelar består av 

slutna tankar som måste hållas stängda under produktion. Denna typ av process skiljer sig mycket från 

verkstadsindustrier där alla detaljer och delar är synliga. Operatörerna i Risifruttiproduktionen vet vad 

som händer och hur det går till men har sällan en exakt processtid eller ledtid att dela med sig av. Att 

klocka denna tid själv är direkt omöjligt, man får istället förlita sig på de handböcker som finns skriva 

för de olika processdelarna.  

 

En stor del av Risifruttiproduktionen består av slutna rörverk vilket gör det omöjligt att observera, 

beräkna eller analysera den informationen som döljer sig i rörveken. Ledtider mellan de olika 

delprocesserna fick uppskattas då mycket information och data gömmer sig i rörverken till skillnad 

från verkstadsindustrin där allting transporteras på rullband, truck eller med lätta tåg.  
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Ställtider i grötprocessen var svåra att ta fram på grund av att omställningarna inte var synliga och inte 

gick att observera som även där skiljer sig från verkstadsindustrin som har väl synliga omställningar. 

För att undvika långa ställtider finns det två blandare för varje förpackningslinje. Innan den första 

blandningstanken är slut förbereds den andra så när den första tanken är tom kopplas den andra 

tanken på direkt. Vid de fallen då grötsorten måste bytas körs även gröten i steriltanken slut innan den 

andra blandningstanken kopplas på. Att få fram en tid för denna omställning var svårt då det inte gick 

att se när det hände på grund av det slutna systemet.  

 

Den enda ställtiden som var möjlig att observera och klocka själv var ställtiderna i förpackningslinjen. 

De var däremot beroende på vilken operatör som utförde sortbytet, ett genomsnitt gick att ta fram. 

Dessa ställtider stoppade hela produktionen på förpackningsmaskinen och utgjordes av sylt- och 

grötbyte. Vid syltbyte sköljs ledningarna med vatten för att inte blanda syltsorterna med varandra 

innan den nya sylten kopplas på. Detta stoppar inte grötprocessen, den risgröt som kokas samlas upp i 

steriltanken under syltbytet. Vid grötbyte måste all risgröt i steriltanken ta slut först innan den nya 

grötsorten kokas. Detta gör att även grötprocessen står still vid ett grötbyte på förpackningsmaskin. 

 

Disk utgör också en stor del av ställtiderna, dock inget som påverkar produktionen. Disk på Hamba 2, 

steriltank och Desserto 1 utförs efter slutförd produktion på natten. Blandningstanken diskas så fort 

den är tömd, i och med att det finns två blandningstankar stoppar det inte produktionen. Endast 

sköljningar av syltledningar vid syltbyte påverkar och stoppar produktionen.  

 

I Risifruttiproduktionen har de bara en tydlig buffert och det är steriltanken. Dock finns det andra 

dolda buffertar som tillexempel i rörverken och inne i Dessertomaskinen. I verkstadsindustrin förflyttar 

sig produktionsmaterialet mellan givna stationer det gör buffertar och mellanlager direkt synliga 

eftersom där står materialet i ställage eller på golvet och väntar.   

 

Råvarulagret är också en stor buffert men eftersom alla råvarorna användes av alla tre 

förpackningslinjerna var det svårt att få fram hur mycket som användes av varje råvara. En 

dagskonsumtion loggades av operatörerna för varje blandare men att få fram exakt mängd till en 

Risifruttisort var svårt. 

 

Trots den stora mängden dold information i Risifruttiproduktionen är värdeflödesanalys det mest 

användbara verktyget för att kartlägga produktionen. Den visar tydligt vilka delprocesser som finns i 

produktionen och delprocesserna är lätta att identifiera. Vid skapandet av värdeflödesanalysen såg 

man direkt vart den dolda informationen fanns. När man har kunskapen om vart den dolda 

informationen finns kan man sedan försöka installera ett system som kan få fram den informationen, 

en mätare av något slag. 
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Värdeflödesanalysen gjorde det även möjligt att se ojämnheter i produktionen som inte gick att finna 

genom att bara observera produktionen. Genom att ta fram produktionstakten och ledtiderna för de 

olika delprocesserna var det lätt att jämföra delprocesserna mot varandra samt finna ojämnheterna i 

produktionstakten.  

 

Efter en intervju gjord med Barbro Sundström på SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, har 

författaren kommit fram till att SIK har liknande erfarenheter. SIK anser att värdeflödesanalys kan vara 

ett bra verktyg att använda i livsmedelsprocesser då det tydligt visar slöseri, lagerhållning och 

taktskillnader i processerna. Däremot poängterar Barbro Sundström att Toyotas huvudsyfte med 

värdeflödesanalysen inte alltid går att tillämpa i process- och livsmedelsindustrin som av naturliga skäl 

har mindre mellanlager, men att det ändå kan vara ett bra verktyg att använda sig av även i samband 

med miljöanalyser. SIK har ofta nytta av processkartläggning med Lean-SixSigma perspektiv i process 

och livsmedelsindustrin. 

8.2. Forskningsfråga 2 + 3 

Hur användbart är miljövärdeflödesanalys i en livsmedelsprocessindustri?  Vilka 

svårigheter finns det med att finna vinster och förluster med denna metod?  

En miljövärdeflödesanalys av värdeadderande material fungerade bra i förpackningslinjen. För varje 

producerad Risifruttisort går det att utläsa hur många bägare som använts, hur många kg sylt som gått 

åt och hur många FSE som är godkända. Det var däremot svårt att se utifrån blandaren hur mycket 

risgröt som gått åt under en specifik Risifruttisort. Gröttillverkningen loggar bara efter 

dagskonsumtionen per blandningstank och inte efter varje sort. Att de jobbar på olika sätt i 

gröttillverkningen och i förpackningen gör det svårt att följa upp bara en Risifruttisort. För att kunna 

utläsa hur mycket risgröt som gått åt för en specifik sort måste man stå på plats vid blandaren och 

steriltanken i samma sekund som produktionen stoppas för sortbyte, det är svårt att tajma in. 

Att mäta vatten- och energiåtgången var direkt omöjligt då mätarna bara visade totalåtgången för hela 

fabriken. Det gick inte att utskilja ett eget flöde eller en enskild delprocess bland vatten- och 

energimätningarna. Med bättre mättekniker på Risifruttiproduktionens utrustning kan stora vinster 

och förluster hittas med hjälp av en miljövärdeflödesanalys.  

Med mycket information dold i Risifruttiproduktionen, till skillnad från verkstadsindustrier, är Green 

Performance Map ett svårt verktyg att använda till fullo. Om man installerar energi- och elmätare på 

alla utrustningar i varje delprocess skulle en Green Performance Map analys bli mycket mer givande 

och spill skulle kunna identifieras lättare. Med en värdeflödesanalys kan de viktiga delarna av 

processen identifieras samt vart information är dold. När dessa processdelar är identifierade kan 

nödvändiga mätare installeras på de mest betydelsefulla delarna. På så vis kan den mätbara 

informationen till en Green Performance Map samlas in. I dagsläget är det lätt att peka på vad som är 

fel men däremot svårt att kvantifiera förbättringspotentialen och lönsamheten av förbättringarna då 

inte mycket mätbar information har kunnat samlas in. 
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8.3.  Forskningsfråga 4  

Finns det någon tidsvinst/förståelsevinst jämfört med befintliga analysverktyg? 

Med hjälp av en värdeflödesanalys får man som användare en bra förståelse av produktionsprocessen 

dock är tidsvinst ett svårare område då maskinerna och delprocesserna är väldigt komplexa. 

Ombyggnad eller omställning av befintliga maskiner kräver stora kostnader och företaget är inte 

intresserade av att investera i dagsläget. Däremot går det att se vart i processen det är 

synkroniseringsfel i dagsläget mellan delprocesserna. I dagsläget används inte heller något befintligt 

analysverktyg inom samma område, därför är en värdeflödesanalys att rekommendera.  

Produktionskalkylerna som används i dagsläget av Procordia är ett alternativt verktyg till 

miljövärdeflödesanalysen och Green Performance Map analysen. Dock har produktionskalkylerna dålig 

uppföljning och för sällan görs något åt spillet. Med noggrannare mätutrustning i 

produktionsprocessens utrustning skulle en Green Performance Map ge utökad visuell förståelse för 

användaren. 

För att en miljövärdeflödesanalys för en specifik Risifruttisort ska ge bättre noggrannhet bör alla 

delprocesserna logga samma del av arbetet.  I förpackningen loggar operatörerna bara 

materialåtgången efter varje tillverkad Risifruttisort. Om operatörerna i grötprocessen loggade 

mängden tillverkad gröt och råvaruåtgången efter varje sort istället för hela dagens konsumtion, skulle 

miljövärdeflödesanalysen blir mer noggrann och ge större förståelse och tydligare information. 

Andra befintliga analysverktyg i livsmedelsindustrin har identifierats från intervjun med Barbro 

Sundström på SIK. När SIK arbetar med ett företag görs först en behovsanalys för att se vilka verktyg 

företaget i fråga behöver i sin produktion. De vanligaste verktygen SIK använder sig av är Lean-

SixSigma som arbetar med kvalitetsanalyser och kvalitetsförbättringar, värdeflödesanalys, 5S samt 

lednings och förbättringsarbete med ständiga förbättringar (Kaizen). I jämförelse med dessa verktyg är 

tidsvinsten och förståelsevinsten likartad.  

Barbro Sundström säger att en rotorsaksanalys eller en SixSigma-analys är svår att göra själv på grund 

av komplexa system och råvaror som varierar. Författaren till denna rapport är enig med Barbro då 

egna rotorsaksanalyser har varit svåra att genomföra.   
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Bilaga 2 – Flödesbild 
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Bilaga 3 – Värdeflödesanalys 
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Bilaga 4 - Formler och beräkningar för behovstakt  

                       

                                                           
              

 

           

  
                

 

  

             
                      

 

På Hamba 2 var det planerade produktionsbehovet 27 000 FSE Risifrutti XL, 31 440 FSE Risifrutti 

Original och 8 380 FSE Risifrutti Smoothie, totalt 50 620 FSE under vecka 1 till 4 år 2012. Denna månad 

producerades det Risifrutti på Hamba 2 endast under 12 dagar vilket ger 192 produktionstimmar. 

      

           
 
      

   
                                              

 

Under vecka 5 till 8 år 2012 var det planerade produktionsbehovet 28 800 FSE Risifrutti XL, 45 960 FSE 

Risifrutti Original och 10 080 FSE Risifrutti Smoothie, totalt 84 840 FSE. Denna månad producerades 

det Risifrutti på Hamba 2 endast under 14 dagar vilket ger 224 produktionstimmar. 

      

           
 
      

   
                                              

 

Under vecka 9 till 12 år 2012 var det planerade produktionsbehovet 29 640 FSE Risifrutti XL, 20 800 

FSE Risifrutti Original och 4 640 FSE Risifrutti Smoothie, totalt 55 080 FSE. Denna månad producerades 

det Risifrutti på Hamba 2 endast under 11 dagar vilket ger 176 produktionstimmar. 

      

            
 
      

   
                                            

 

Under vecka 13 till 16 år 2012 var det planerade produktionsbehovet 33 600 FSE Risifrutti XL, 38 040 

FSE Risifrutti Original och 9 120 FSE Risifrutti Smoothie, totalt 80 760 FSE. Denna månad producerades 

det Risifrutti på Hamba 2 endast under 13 dagar vilket ger 208 produktionstimmar. 

      

           
 
      

   
                                            

 

Vecka 1 till 16 år 2012 var det planerade produktionsbehovet totalt 279680 FSE på Hamba 2 under 

totalt 50 produktionsdagar. Genomsnittstakten för det prognoserade behovet är 10,3 sek/FSE. 
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Bilaga 5 – Illustration energiförbrukning 
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Bilaga 6 – Identifierade spillområden  
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Bilaga 7 – Identifierade förbättringsområden 


