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Sammanfattning 

Livsmedelsföretaget Semper AB i Götene har efter implementering av mjukvara för stoppuppföljning 

identifierat behov av förbättringar med avseende på tidsåtgång i sin rengöringsprocess på Torn 4. Ef-

ter att studier, utvärdering och analyser av verksamheten gjorts har behov av standardisering och 

tidsbestämning av arbetet identifierats. Arbetet har resulterat i förslag på nya standarder med avse-

ende på tidsåtgång för de ingående momenten i rengöringsprocessen samt definiering av de steg 

som skall utföras parallellt med varandra för att reducera tidsåtgången och strömlinjeforma process-

stegen. 

Det initialt identifierade problemet, visualiserat genom Sempers uppföljningsmjukvara AXXOS, har 

genom arbetet påvisats vara ett symptom på ett bortprioriterat standardiseringsarbete på den be-

rörda utrustningen. Efterfrågan gällande ökad standardisering, kontroll och planering finns från både 

produktionsledning och operatörer då kompentensen i dagsläget finns inom verksamheten men be-

höver lyftas fram och utnyttjas på ett mer effektivt sätt. 
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Abstract 

The food processing company Semper AB in Götene has, after implementing software for monitoring 

production down time, identified a need for improvements considering time consumption in the 

cleaning process of Torn 4. After conducting studies, evaluations and analyses within the production, 

a need for standardization and time determination for the process has been identified. The project 

has resulted in propositions for new work standards considering time consumption for the included 

operations within the cleaning process, as well as definitions regarding the steps conducted parallel 

to one another to reduce the required time and streamline the process. 

The problem which was initially identified, as visualized through Semper’s down time tracking soft-

ware Axxos, has through the course of the project been clarified as a symptom of a neglected work 

around standardization on the studied object. The need for increased standardization, control and 

planning is called for from both production management and operators alike, hence the competence 

involving the process exists within the organization, but need to emphasize and make use of it is nec-

essary in a more efficient way. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet ger en enkel presentation om företaget, en bakgrund till projektet och en pro-

blembeskrivning samt en framläggning av arbetets syfte och mål. Inledningen innefattar också de be-

gränsningar som gjorts samt hur arbetet kan knytas till en hållbar utveckling. 

1.1 Företagspresentation 

Semper AB grundades 1939 under namnet Svenska Mjölkprodukter AB och kort därefter byggdes en 

fabrik i Götene för mjölkpulverproduktion. Semper blev 1971 en del av Mjölkcentralen (senare Arla) 

för att slutligen 2006 köpas upp av livsmedelsjätten Hero. Semper har idag egen produktion i Götene 

samt Falun, med huvudkontor beläget i Sundbyberg. I företagets sortiment finns allt från moders-

mjölksersättning till glutenfria kakor och knäckebröd. (Semper AB 2018) 

1.2 Bakgrund 

Sempers produktionsanläggning i Götene är uppbyggd runt tre produktionslinjer för torkning av 

mjölk och mjölkblandningar. De huvudsakliga delarna i processen är torktorn, vilka här kommer be-

nämnas som Torn 3, Torn 4 och Torn 5. Under tillverkningsprocessen bemannas Torn 3 och 4 tillsam-

mans av en operatör, samtidigt som Torn 5 betjänas av en egen operatör. Operatören ansvarar också 

för rengöringen av utrustningen efter avslutad produktion. 

1.3 Problemformulering 

Med Sempers införande av stoppuppföljningsprogrammet AXXOS har inkonsekvensen i tidsåtgång 

under rengöringen av tornen blivit tydlig. En samling arbetsmoment som enligt tidigare standarder 

bör uppta en tid på drygt 4h, kan nu ta upp till 200 % längre tid utan att någon förklaring till förse-

ningarna rapporteras. De många parallella arbetsmoment som krävs under rengöringssekvensen ge-

nomförs inte i en fast sekvens och variationerna mellan olika skift och operatörer är stor. 

1.4 Syfte och mål 

Arbetets syfte är att ta fram ett förslag på en ny standard för rengöring på Torn 4. Standarden ska in-

nehålla en uppdaterad sekvens som skall presenteras för företaget, där arbetsmomenten innefattade 

i rengöringen är tidsbestämda. Merkostnader för icke producerande drift skall påvisas för att infor-

mera operatören om vikten av att följa föreliggande instruktion. 

De mål som förväntas uppnås efter arbetets genomförande är: 

- Fastställa en rekommenderad tid för rengöringsmomenten på Torn 4. 

- Definiera i en uppdaterad instruktion vilka parallella moment som ingår i rengöringen. 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetets huvudsyfte är inte att pressa rengöringstiden till ett minimum, detta på grund av att påföl-

jande uppstart är beroende av tillgänglighet samt disk av indunstare. Disktid för dessa är på ca 4 tim-

mar, vilket är rengöringens teoretiska maxtid. De avgränsningar som gjorts gällande arbetet är: 

 Endast rengöringsprocessen på Torn 4 kommer att studeras. 
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 Inga förändringar i hårdvara eller mjukvara kommer att utvärderas. 

 Processpecifik data, så som flöden och temperaturer kommer inte kontrolleras. 

 Endast kostnaden för energiåtgång kommer att lyftas fram, övriga merkostnader för stopp 

och utebliven produktion kommer inte beröras. 

Eventuella uppgifter som kan anses känsliga av företaget kommer att ändras för att skydda Sempers 

integritet. 

 

1.6 Hållbar utveckling 

Ett av de stora målen med produktion i dagens samhälle är säkra att upp inför framtiden. Att sträva 

mot en energisnål produktion med låga utsläpp och hög utnyttjandegrad av både personal och ut-

rustning, samtidigt som industrin hela tiden blir mer och mer effektiv är generellt sett ett av de stora 

målen för de flesta tillverkningsindustrier. Utöver miljöpåverkan faller också ekonomi och samhälls-

ansvar inom ramen för hållbar utveckling. Den ekonomiska aspekten innefattar lika väl produkt och 

verksamhetsutveckling som lönsamhet och långsiktiga investeringar. Under samhällsansvar och social 

utveckling involveras allt från arbetsmiljöutveckling till jämställdhetsarbete i samhället. Kopplingen 

mellan grundpelarna för den hållbara utvecklingen bygger tillsammans fler underkategorier som ex-

empelvis etiska och rättsliga aspekter. Miljöpåverkan, ansvar och konsekvenser för överträdelser är 

något som ständigt är aktuellt. (Ammenberg, 2013). 

Projektet på Semper AB kan knytas an till hållbar utveckling på många sätt, även om det tydligast 

kommer att påverka företagets energikonsumtion. En långsiktig påverkan kan knytas till den sociala 

aspekten, där förbättring och effektivisering säkrar arbetstagarnas framtida anställningar, genom att 

bidra till företagets lönsamhet. 

Under rengöringsprocessens start och slutskede fortlöper torkningsprocessen utan att någon produkt 

framställs. Utrustningen producerar i detta skede endast vattenånga, vilket annars är en biprodukt 

vid framställningen av den faktiska produkten, något som är både kostsamt och bidrar till en negativ 

miljöpåverkan. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel tar upp relevanta vetenskapliga teorier och filosofier som berör projektet. Den inle-

dande delen kommer att beröra LEAN production med fokus på identifiering och eliminering av slö-

serier, följt av Toyotas syn på visuell styrning, standardiserat arbete och PDCA. Kapitlet berör också 

kvantitativ intervjuteknik som ett verktyg att få fram relevant information. 

2.1 PDCA 

För att förbättringsarbete inte ska bestå av slumpmässiga insatser där potentiella lösningar tempo-

rärt testas i verksamheten utan att ge upphov till någon beständig förbättring och lösning bör en ar-

betscykel kallad PDCA användas. Cykeln inleds med steget Plan, vilket går ut på att identifiera beho-

vet, omfattningen och vilka mål som arbetet önskas uppnå. Orsakerna till problemet som skall berö-

ras kan identifieras genom ”5-Varför” för att bryta ner problemet och hitta rotorsaken. När proble-

met är identifierat och ett lösningsförslag presenteras kan cykeln gå vidare till nästa steg. 

Cykelns andra steg, Do, innefattar genomförande och sökande efter alternativa lösningar till proble-

met som inte identifierats i den föregående fasen. 

Efter genomförandet av den föreslagna lösningen kontrolleras, Check, resultatet och utkomsten av 

den genomförda förändringen kritiskt. Att här lära sig av sina misstag och av vad som inte gick som 

planerat är nyckeln till att lyckas med sitt PDCA-arbete. 

När informationen som samlats in under cykeln granskats och resultatet av de föregående stegen är 

till belåtenhet är det dags att sätta de nya idéerna eller arbetssättet i praktiken, Act. Det som nu har 

identifierats och standardiserats är det arbetssätt vilket fungerar bäst under rådande förutsättningar, 

något som kan komma att ändras i framtiden och leder till en repetition av PDCA-cykeln. (Biencho & 

Holweg, 2011) 

 

2.2 Lean och TPS – en arbetslivskultur 

Lean Production (Lean) är ett begrepp som härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och 

dess produktionssystem, Toyota Production System (TPS). Ordet Lean, som på svenska betyder smal 

eller mager, används för att syfta på vikten i att skala bort alla onödiga moment och kostnader från 

produktionen, samtidigt som företaget utvecklas och bygger värde för både kund och internt inom 

verksamheten. Med långsiktiga mål och ett tänk fokuserat på hållbar utveckling för både industri och 

samhälle har Lean blivit en förebild inom den industriella världen. Många företag försöker ta till sig 

Toyotas lära och bygga in dess värderingar och arbetssätt i sin verksamhet, ofta med blandade resul-

tat. (Liker, 2009) 

En av grunderna inom Lean är hur resurser används och fördelas för att eliminera slöserier i form av 

tid, resurser och kreativitet.  

2.2.1 Muda - 7+1 slöserier 

De moment som inte tillför värde till en process kan oftast identifieras som någon form av slöseri. 

Inom Lean pratar man om Muda, 7+1 slöserier där de olika icke-värdeskapande momenten kategori-

seras beroende på vad som händer, eller inte händer. (Liker, 2009) Slöserierna delas upp enligt föl-

jande struktur: 

1. Överproduktion:  
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Genom att producera produkter som inte efterfrågas av kund riskeras en uppbyggnad av lager som 

medför ytterligare hanteringskostnader. 

2. Väntan:  

Stillestånd i flödet bidrar inte till ökat värde. Väntan kan innefatta både personalresurser och materi-

ella resurser. 

3. Onödiga transporter:  

Att förflytta material kräver resurser, vilket ger att ett minimum av onödiga transporter kräver låga 

resurser för förflyttning i flödet. 

4. Onödig/felaktig bearbetning:  

Bearbetningen av material skall endast uppfylla de krav som ställs för att uppnå önskad funktion. 

Överdriven bearbetning som inte är efterfrågad utarmar endast processens resurser. 

5. Onödigt stora lager:  

Stora lager ger upphov till ett flertal problem, bland dessa är svårigheten att snabbt identifiera felakt-

iga produkter samt kostnad för lageryta och hantering av en större mängd produkter/material. 

6. Onödig rörelse:  

Rörelsemoment hos både maskin och människa som inte kan räknas som värdehöjande bör elimine-

ras. Problem i arbetsplatsdesign och standarder ligger ofta till grund för slöseri genom onödiga rörel-

ser. 

7. Felaktiga produkter:  

Felbearbetade produkter ger upphov till stora kostnader om de fortsätter i produktionskedjan. Vik-

ten av att producera rätt från början är något som är djupt rotat inom Lean. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda:  

Att inte utnyttja kunskapen och kreativiteten hos den egna personalen anses vara det åttonde och 

sista slöseriet. Att inte ta tillvara på kunskapen som finns inom företaget eller fånga upp idéer opera-

törsnivå är ett slöseri på mänskliga resurser. 

2.2.2 Toyotas princip 7 – Visuell styrning 

En av de 14 principerna i Toyotas produktionssystem är ”Använd visuell styrning så att inga problem 

förblir dolda”. Principen innebär förenklat att system och hjälpmedel finns inom verksamheten som 

lyfter fram eventuella avvikelser för att underlätta vidtagandet av lämpliga åtgärder samt att snabbt 

uppmärksamma när dessa störningar inträffar. Självklart sker även kommunikationen även åt andra 

hållet, det vill säga att positiv feedback ges av systemen när arbetet fortlöper enligt standard (Liker, 

2009). 

De visuella styrsystemen kan var både digitala och analoga, sträcka sig från avancerade programvaror 

som återkopplar produktionsläget med diverse uträkningar presenterat i överskådliga grafer för be-

rörd personal till så enkla metoder som utmärkta gångvägar för fotgängare i en miljö med trucktrafik. 

Båda dessa exempel kan tydligt presentera avvikelser även för mindre insatta informationssökare; en 

mjukvara som tydligt visar hur produktionsläget förhåller sig till den utsatta standarden eller rörelser 

utanför ett tillåtet område i produktionsmiljön. Ett tredje konkret exempel på tydlig visuell styrning 
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är användandet av ljus och ljudsignaler inom produktionsverksamheten. Med ljusfyrar och ljudsigna-

ler som indikerar avvikelser eller stopp i produktionen uppmärksammas operatörer snabbt och tyd-

ligt var ett problem upp stått samt, om kategorisering finns, hur akut åtgärd som behöver vidtas. (Bi-

encho & Holweg, 2011) 

Den visuella styrningen är även en viktig del av kommunikationen mellan olika lager i verksamheten, 

så att ny information når ut till berörd personal på ett lättförståeligt sätt. Toyotas har en önskan att 

visuell kommunikation angående ett problem skall kunna presenteras på ett ark A3-papper, där all 

nödvändig information finns samlad för att ett beslut skall kunna fattas. En av grunderna till detta var 

det lätthanterbara formatet samt att det är det största format som kan faxas. (Liker, 2009) 

2.2.3 Standardiserat arbete 

Vikten av ett standardiserat arbete och ett gemensamt arbetssätt är något som genomsyrar Toyotas 

produktionssystem. Genom att arbeta efter standarder, där det bästa arbetssättet identifierats och 

används av all berörd personal kan onödiga fel undvikas och avvikelser upptäckas med större lätthet. 

En standard skall vara ut formad så att arbetsmomentet tydligt framstår som det bästa och att ge-

nomföra uppgiften på något annat sätt framstår som dumt eller onödigt komplicerat. (Biencho & 

Holweg, 2011). 

Standarder hör inte bara hemma i repeterade moment vid exempelvis massproduktion, utan kan im-

plementeras även i moment som akut underhållsarbete och olika typer av ledning. Ett säkert arbets-

sätt som bibehåller en hög kvalité och underlättar för framtida insatser, ofta följd av dokumentation 

och eftertanke bidrar till ett konstant värdeskapande arbete på arbetsplatsen. (Liker, 2009) 

2.3 Kvantitativ intervju 

För att få reda på information inom ett ämne av berörda personer utan att styra samtalet efter en 

strikt mall är den kvantitativa intervjutekniken att föredra. Urvalet av intervjuobjekt bör vara av den 

grad att en bedömning av kunskapsnivån hos berörd person kvalificerar den som sakkunnig i ämnet. 

Intervjuaren driver inte samtalet på specifika frågor efter en förbestämd agenda, utan lämnar viss 

frihet till den tillfrågade personen. Uppfattningen om ämnet och de personliga erfarenheterna är det 

som enligt Holme & Solvang (1997), bör styra intervjun.  

 

2.4 Single-Minute Exchange of Die – SMED 

Konceptet med SMED härstammar från Japan och började utvecklas under mitten av 1900-talet. Vid 

denna tidpunkt låg fokus på att reducera ställtiderna för industriella pressverktyg, oftast inom for-

donstillverkning. Syftet med ett SMED-arbete är att identifiera onödiga tidsödande moment under 

omställningar, både genom att planera den berörda omställningen vad gäller interna och interna mo-

ment samt vilken ordning de genomförs för att säkerställa att tidsåtgången hålls till ett minimum. 

Detta kräver insikt och kunskap av den eller de som genomför arbetet. (Shingo, 1985) 

Vid genomförandet av arbetet har inspiration tagits från SMED, i avseendet att processen delats upp 

i ett flertal demoment med definierad tidsåtgång. Även om den ursprungliga idén med SMED inte ap-

pliceras, där tidsutnyttjandet hålls inom en tidsram av 10 minuter (Shingo, 1985), så har grundupp-

lägget kunnat användas. 
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3. Metod 

Följande del beskriver metoden med vilken arbetet är planerat att genomföras. Metoden formar ar-

betsgången på väg mot den uppsatta målbilden runt det identifierade problemet. För att nå slutmå-

let är metoden inte att betrakta som en lösning, utan mer ett verktyg i arbetet med att lösa problem 

och i att skapa ny insikt och kunskap kring det berörda ämnet. (Homle & Solvang, 1997) 

Arbetet läggs upp efter PDCA-principen beskriven i Figur 1, där nödvändig bakgrundsinformation 

samlas in för att sedan utvärderas innan experiment genomförs. Resultaten från experimentet gås 

igenom för att fastställa effekt och behov av potentiella förändringar innan eventuell implementering 

kan göras. 

Planeringsfasen innefattar informationsinsamling om verksamheten, identifiering av målområde 

samt bilda en grundläggande kunskap om processen och hur målområdet ser ut i dagsläget. 

Vidare under genomförandefasen framställs ett nytt förslag till standard på den identifierade utrust-

ningen grundat på den insamlade informationen, vilken testas mot verksamheten för att få fram ny 

data. De nya fakta som framkommit ses kritiskt över för att se om utfallet är realistiskt, om så är fal-

let kan standardiseringsförslaget presenteras för företaget som sedan kan välja att implementera de-

lar av det i verksamheten. 

 

Figur 1. PDCA 

3.1 Teoretisk nulägesanalys 

Information om dagsläget samlas in på operatörsnivå genom samtal och intervjuer där den uppskat-

tade tidsåtgången vid rengöring av Torn 4 under ideala förhållanden tas fram. Operatören får med 

egna ord få beskriva sitt tillvägagångssätt vid rengöring varvid en sekvens noteras och tidsåtgång var 
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varje enskilt moment uppskattas och antecknas för att skapa en bild av nuläget. Detta för att ge både 

operatör och observatör en bild av den uppskattade tidsåtgången. Operatören får initialt uppge vil-

ken tid denna anser vara tidsåtgången vid omställning varvid, efter genomförd sammanslagning av 

operatörens uppskattade tider för individuella moment, den reella uppskattade totalsumman skall 

beräknas. 

Med företagets tillhandahållna kostnader för ånga och el för drift av den berörda utrustningen kan 

ett driftpris per timma beräknat i Tabell 1 till 493,34 kr endast för Torn 4. Utöver dessa kostnader till-

kommer driftskostnad för indunstare, detta beroende på vilken av de fyra tillgängliga som används, 

mellan 254,83 kr per timma till 583,25 kr per timma. Valet att endast fokusera på energikostnaden 

baseras på det är den kostanden som är enskilt enklast att beräkna. Om projektet även skulle invol-

vera kostnader för personal, utebliven produktion samt administrativa merkostnader hade projektets 

omfång blivit för stort och det huvudsakliga målområdet istället legat hos insamling av information 

kring kostnader och inte kring process och arbetssätt. För att beräkna den direkta förlusten för energi 

baserat på dessa siffror multipliceras med den icke värdeskapande tiden vid uppstart och avslut då 

utrustningen är i drift men ingen produkt framställs. 

Tabell 1. Driftskostnader 

 Ångbehov 

kwh 

Ångkostnad 

kr/h 

Elbehov 

kwh 

Elkostnad 

kr/h 

Ång+ Elkostnad 

kr/h 

Indunstare 1 153,40 54,83 400 200 254,83 

Indunstare 2 690 246,61 180 90 336,61 

Indunstare 8 260,78 93,20 340 35 263,20 

Indunstare 9 1534 548,25 70 35 583,25 

Torn 4 1027,80 367,34 425 212,50 493,34 

 

Vid kontroll av företagets uppföljningsprogram AXXOS identifierades flera avvikande moment från de 

rutiner som beskrevs i maskininstruktionen för Torn 4. Figur 2 visar hur körning utan produkt fortlö-

per i dryga 56 minuter, även fast instruktionen rekommenderar en tid på ca 10 minuter. 
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Figur 2. Lång körning utan produkt. 

En mer ideal körning utan produkt visas i Figur 3, där körningen är begränsad till knappa 8 minuter, 

något som faller inom ramarna för maskininstruktionen. 

 

Figur 3. Körning utan produkt enligt gällande rutin. 

 

3.2 Praktisk nulägesanalys 

För att notera det aktuella läget och differensen i rengöringssekvens mellan operatörer och skift skall 

studenten göra ett flertal sekvensstudier under pågående process. Genom att gå till Gemba och upp-

leva de aktuella momenten i realtid kan en förståelse för processen bildas vilket underlättar fortsatt 

arbete. 

Rengöringsprocessen skall följas från början till slut, där sekvens och tidsåtgång för de individuella 

momenten noteras. Moment som går parallellt med automatiserade moment alternativt vid väntan 

skall noteras som sub-moment till det tidsstyrande moment under vilket det genomförs. 
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3.3 Förslagsframställan 

Baserat på den insamlade informationen skall ett förslag om en standardsekvens tas fram. Denna se-

kvens skall vara baserad på den insamlade informationen och genom analys av denna skall en ideal 

sekvens föreslås. Sekvensen skall involvera alla efterfrågade moment vid rengöring samt vilken se-

kvens, där medräknat parallella moment, samt vilken tidsåtgång som anses rimlig för varje steg un-

der normala förutsättningar. Förslaget skall sedan presenteras för, diskuteras samt justeras tillsam-

mans med för ändamålet lämplig operatör samt tekniker på Semper innan sekvensen tas vidare till 

ett eventuellt pilotgenomförande. 
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4. Processbeskrivning 

Nyckeln till att kunna arbeta med att förbättra en process är att sätta sig in i hur verksamheten fun-

gerar. Detta görs enklast genom att vara på plats och med egna ögon se hur processer och flöden 

fungerar, något som inom TPS kallas att gå till Gemba. (Imai, 1997) 

Då processen är relativt komplex med många moment är det svårt att få grepp om helheten utan att 

själv besöka verksamheten, men Figur 4 beskriver förenklat hur de olika stegen hänger ihop med 

varandra. 

 

Figur 4. Förenklad processöversyn. 

4.1 Skummjölken 

Produkten som den berörda utrustningen processar kallas skummjölk, en produkt med låg fetthalt 

mestadels innehållande mineraler och sockerarter. Produkten levereras via pipeline från Arla Foods 

AB, en anläggning med vilken Semper delar industriområde. Arla processar råmjölk från mjölkprodu-

center för att separera grädden från skummjölken. Den utvunna grädden används till Arlas produkt-

ion av ost och smör. 

4.2 Volymer 

Under ett normalt dygn tar Semper emot mellan 120 000 och 250 000 liter skummjölk från Arla, mer-

parten av vilken kommer att köras som legoproduktion åt Arla. Den inkommande mjölken lagras i 

tankar om 75 000-132 000 liter på en temperatur runt 6 Co. Som komplettering mot de tester som 

personalen på Arla gjort på varje inkommande leverans tas också prov på den levererade skummjöl-

ken ut på Semper. Mjölken testas för spår av antibiotika, bakterier samt spår av nitrit och nitrat efter 
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disk av tankar, pumpar och ledningar.  

 

4.3 Balanskärl och indunstare 

Vid körning tas mjölken till ett balanskärl som agerar som en buffert för produktionen. Vanligtvis för-

brukar processen ca 10 000 liter mjölk i timman under körning och balanskärlet rymmer 450 l, vilket 

ger en tillräcklig buffert för att täcka flödesskiftningar vid exempelvis byte av produkttank. Efter ba-

lanskärlet i flödet finns ett antal indunstare. Indunstaren fungerar som en tryckkokare som koncen-

trerar produkten innan den sedan tas vidare mot nästkommande steg. Flera indunstare finns tillgäng-

liga för att kunna diska dessa parallellt under körning.  

 

4.4 Torn och aggregat  

Den koncentrerade produkten från indunstaren tas via ledningar till aggregatet för att fördelas in i 

tornet. Vid detta moment kan flera olika sätt användas, på Semper används dysor och aggregat med 

spridarskivor. Ett torn med dysinsprutning fungerar liknande som bränsleinsprutningen på en mo-

dern förbränningsmotor, där trycksatt vätska pressas genom små hål för att skapa en dimma av pro-

dukt i tornet. Det andra sättet, vilket används på det berörda Torn 4, är produktinmatning via 

spridarskiva. I detta fall fördelas produkten genom att matas ut på en skiva som roterar med hög has-

tighet (14000 RPM), vilket resulterar att den slungas ut som en dimma runt aggregatet som sitter 

monterat toppen av tornet. När produkten matas in i tornet håller den en temperatur på runt 70 gra-

der och i tornet bidrar det undertryck skapat av kraftiga fläktar att skummjölkskoncentratet förångas 

så att vattnet separeras från torrsubstansen. Vattenångan kan nu ledas ur tornet samtidigt som det 

nu framställda mjölkpulvret virvlar ner i tornkammaren. 

4.5 Cykloner, instantizer och scrubber 

De finaste partiklarna från torkprocessen tenderar att följa med utgående luft vidare i systemet. De 

flesta av dessa partiklar separeras med hjälp av något som kallas cykloner från luften och återgår till 

det normala produktflödet ut från tornet. Utgående produktväg leds via en instantizer, en eftertorks-

utrustning produkten vibreras fram över en bädd med luftgenomflöde. Beroende på vilken typ av 

produkt som produceras kan denna bädd antingen värma, kyla eller bibehålla temperaturen på det 

passerande pulvret. 

Den utgående luft som lämnar processen renas på eventuella produktrester av ett scrubbersystem. 

Detta kan liknas vid ett vattenfilter, där luftens föroreningar fångas i vätskan som den passerar. Väts-

kan i detta fall består av överbliven produkt som är otjänlig för livsmedelsframställning, exempelvis 

utspädd mjölk efter sköljningar. Vätskan används sedan vid framställning av biogas av en extern part. 

4.6 Diskparametrar 

De olika utrustningar som involveras i livsmedelstillverkningen på Semper omfattas av stränga krav 

på hygien, därför är disksystemet ett viktigt element i fabriken. Det centrala systemet för disk kombi-

nerar en rad steg av lut, syra och hetvatten i specifika mängder och cirkulationstider. Det lut-och 

syra-baserade lösningarna har en koncentration på ca 1 % och håller temperaturer på 80 respektive 

70 grader. Koncentrationen övervakas av diskcentralens styrsystem samt titreras dagligen. Även 
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spårämnen efter disklösning i hetvattensystemet kontrolleras även det dagligen. 

De objekt som servas av det centrala systemet är tankar och kärl, rör och ledningar samt indunstare. 

Den utrustning som inte är uppkopplad mot det centrala disksystemet, och därför kräver manuell do-

sering av disklösning är exempelvis tornens aggregat och de scrubbersystem som renar utgående 
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5. Sekvensstudie 

Under ett antal stopp i produktionen, dessa förlagda inom gränserna för vad som anses vara normal 

produktion, har information angående rengöringssekvens samlats in. Tidsåtgång samt aktuell se-

kvens använd av berörd operatör har noterats, nedbrutet i tidsockuperade moment med underlig-

gande parallella delmoment med deklarerad individuell tidsåtgång. Dessa moment kan exempelvis 

vara automatiserade diskar under vilka manuella moment kan genomföras. 

Resultatet av dessa studier kan skilja sig från normalt förfarande då operatören under genomföran-

det endast fokuserat på den specifika utrustningen, Torn 4. Även operatörens fokus och planering 

kan under denna tid vara förhöjd, detta på grund av att en studie genomförs, vilket resulterar i en 

högre performance rating. (IIT ROORKEE, 2009 ) 

Rengöringstiden på torn 4 avser den manuella icke värdeskapande tiden mellan produktionssegment, 

från det tillfälle som tornet slutar producera produkt, fram till den tidpunkt som rengöringen är av-

slutad och uppstart för produktionen kan påbörjas. (Leanmanufacture.net, 2009)  

I följande avsnitt, 5.1-5.3, beskrivs de sekvensstudier som genomförts vid rengörings av Torn 4.  

5.1 Rengöring Torn 4: Sekvensstudie 1 

Den första studien genomfördes med operatören som här kommer benämnas som ”N”. Den totala 

rengöringstiden beräknades till 205 minuter, vilket ligger under företagets önskade tid på 270 minu-

ter. Rengöringstiden innefattar dock inte tid avsatt för disk av indunstare eller annan kringutrustning. 

Sekvensen är utläsbar i tabell 2: 

Tabell 2. Studie 1 

 4-Apr OP: N Utrustning: Torn 4  

 Steg: Tidsåtgång Paralellt steg: Tidsåtgång 

1 Ta ner nivå i kärlet   Kontrollera nivå   

     Justera temperatur   

     Stoppa rörverk I kärl   

    17 min     

2 Gå från produkt till vatten   Övervaka temp + tryck 2 min 

     Koppla kärl för disk 2 min 

     Öppna spjäll intz. 4 min 

     Kör ur intz. 5 min 

     Stäng av ånga 3 min 

     Öppna dörr (lite) 1 min 

     stäng av matarpump   

     Starta dränering   

    19 min     

3 Svepning   Lossa/lyft agreggat 4 min 

     Ta isär agreggat 3 min 

     Manuell rengöring av agreggat 5min 

     Koppla agreggat för disk 4 min 

     koppla ledningsdisk   

     Ta ur sluss 8 1 min 
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    20 min     

4 Sopa/blås tornkammare   montera sluss 8 1 min 

     Blås intz. 2 min 

     Dränera disk från kärl 1 min 

     Stäng av fläktar 1 min 

     inspektera ovanifrån 2 min 

     Stäng torn 1 min 

     Koppla disk, ledning 1 min 

    27 min     

5 Släpp ner scrubber   Stäng av pump   

     Skölj kärl 2 min 

     Skölj srubbertank 2 min 

     Fyll inför disk 3 min 

    19min     

6 Disk scrubber   Disk väg 1 4 min 

     Disk väg 2 27 min 

     Disk väg 3   

     Rengör filter q-vac 29 min 

     Disk väg 4 30 min 

     Montera aggregat   

     Disk väg 5 23 min 

     Dränera vägar 5min 

    120 min     

 Total 205 min 3h 25 min  
 

Av studien kan följande avläsas: De flesta manuella moment äger rum i under rengöringens första 

hälft. Därefter följer en serie diskar, under vilken operatören kan förlägga moment som exempelvis 

rengöring av utrustning som sker mer sällan av vid varje möjligt tillfälle. Under denna tid är det även 

lämpligt att operatören tar rast. Tidsåtgången under det sista steget styrs av operatören, här ser vi 

att tiden spenderat för varje disksteg är uppmätt till 4, 27, 29, 30 respektive 23 minuter. Dessa skall 

enligt rutin vara 20 minuter vardera, men under tiden då rutinen fastslogs genomfördes rengöring 

efter 24 timmar tillskillnad från dagslägets 48 timmarsintervall, något som inte justerats för scrubber-

disken. 
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5.2 Rengöring Torn 4: Sekvensstudie 2 

Den andra studien genomfördes med operatören som här kommer benämnas som ”M”. Den totala 

rengöringstiden beräknades till 208,5 minuter, vilket ligger under företagets önskade tid på 270 mi-

nuter. Rengöringstiden innefattar dock inte tid avsatt för disk av indunstare eller annan kringutrust-

ning. Sekvensen är utläsbar i tabell 3: 

Tabell 3. Studie 2 

 4-May OP: M Torn 4  

 Steg: Tidsåtgång Paralellt steg: Tidsåtgång 

1 Ta ner nivå i kärlet   Kontrollera nivå   

     Justera temperatur   

     Stoppa rörverk I kärl   

  27 min (producerande)       

2 Gå från produkt till vatten   Övervaka/justera temp + tryck Löpande 

     Öppna spjäll instantizer 2 min 

     Sätt kärn på disk (auto 45min) 2min 

     Byt till svart tote (resttömning) 2 min 

    18,5 min     

3 Svepning   Stäng ångkran 2 min 

     Koppla ledningsdisk 1 min 

     Demont. Aggregat 5 min 

     
Koppla disk agg. + manuell rengö-
ring 12 min 

    22,5 min     

4 Blåsning       

      Töm instantizer 4 min 

     Stäng av torn 3 min 

    24.5 min     

5 Förbered disk scrubber   Provkör diskvägar 5 min 

     Byt sköljvatten 5 min 

     Stäng spjäll till utsug 1 min 

    23 min     

6 Disk scrubber   Disk väg 1 20 min 

     Starta ledningsdisk   

     Disk väg 2 20 min 

     Disk väg 3 20 min 

     Disk väg 4 20 min 

     Disk väg 5 24 min 

     Koppla aggregat från disk (6 min) 

     Montera aggregat (17 min) 

     Öppna ångkran (1 min) 

    104 min     

7 Gör scrubber redo för produktion   Dränera scrubberdisk 13 min 

     Byt väg till produkt (2 min) 

     Fyll scrubber 2 min 
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     Öppna spjäll utsug (1min) 

    15 min     

 Total 208.5 min 3h 28,5 min  
 

Av studien kan följande avläsas: Den totala tiden skiljer inte mer än 3,5 minut från Studie 1, även om 

operatören i detta fall följer instruktionen om disktid på de individuella vägarna för scrubberdisken.  

Arbetsgången skiljer sig mycket lite från den som operatör ”N” följde i Studie 1, där skillnaderna inte 

är speciellt avgörande för totaltiden.  

5.3 Rengöring Torn 4: Sekvensstudie 3 

Den andra studien genomfördes med operatören som här kommer benämnas som ”J”. Den totala 

rengöringstiden beräknades till 166,5 minuter, vilket ligger under företagets önskade tid på 270 mi-

nuter. Operatör ”J” följde under hela rengöringssekvensen den operatörsmanual som fanns tillgäng-

lig på avdelningen, men genomförde inte de moment som inte ansågs vara nödvändiga vid ”normal” 

rengöring”. Rengöringstiden innefattar dock inte tid avsatt för disk av indunstare eller annan kringut-

rustning. Sekvensen är utläsbar i tabell 3: 

Tabell 4. Studie 3 

 6-May OP: J Utrustning: Torn 4  

 Steg: Tidsåtgång Paralellt steg: Tidsåtgång 

1 Ta ner nivå i kärlet       

 Ej övervakat       

          

2 Gå från produkt till vatten   Övervaka temp + tryck (löpande) 

     Ställ dörr I delvis öppet läge 1 min 

     Öppna spjäll instantizer 2 min 

     Gå över på svart tote 1 min 

    14 min     

3 Svepning   Lossa/lyft agreggat 4 min 

     Ta isär agreggat 5 min 

     Manuell rengöring av agreggat 2 min 

     Koppla agreggat för disk 8 min 

     koppla ledningsdisk 1 min 

    20 min     

4 Sopa/blås tornkammare   Blås torn 14 min 

     Blås instantizer 4 min 

     Stäng av torn 1 min 

     Stäng dörr 1 min 

    22 min     

5 Släpp ner scrubber   Stäng spjäll till utsug 1 min 

     Starta pump 1 min 

     8 min     

6 Disk scrubber   Fyll kärl för disk 3 min 

     Provkör vägar 1 min 
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     Disk V1 20 min 

     Disk V2 15 min 

     Disk V3   

     Byt nedsläppsväg 21 min 

     Disk V4 18 min 

     Disk V5 15,5 min 

     Koppla & montera aggregat (12 min) 

    103,5 min     

7 Töm scrubberdisk och återfyll   Skölj kärl  6 min 

     Öppna spjäll 1 min 

     Återfyll 2 min 

    9 min     

 Total 166,5 2,775h ( ca 2h 45 min)  
 

Av studien kan följande avläsas: Operatör ”J” följde av företaget tillhandahållen manual för rengö-

ring, samt ansåg att smutsningsgraden av utrustningen inte var av speciellt stor (Något som denne 

påpekade påverkade resultatet positivt). Detta må vara en av anledningarna till att tiden för hela ren-

göringssekvensen i detta fall blev markant kortare än vid Studie 1 respektive 2.  

5.4 Analys av studieresultat 

Då alla studier till största delen följde företagets rutiner för rengöringssekvens, samt genomfördes 

under tillfredställande tidsram kan resultatet av dessa anses vara goda för företaget men mindre till-

fredställande för arbetet i sin helhet. Detta påvisar att överskridandet av den rekommenderade tiden 

som noterats vid informationsinsamlingen inte har bristande rengöringsrutin som rotorsak, utan 

detta blott är ett symptom på ett underliggande problem i verksamheten. 

 Något som däremot påvisas i de genomförda studierna är vikten av att momenten som föreligger de 

tidskrävande stegen i scrubberdisken bör vara operatörens fokusområde. Vid samtal med erfaren 

personal på plats framkommer det att dessa moment bör vara avklarade inom 90 minuter efter att 

rengöringen påbörjats. Den största påverkande faktor i detta segment är hur pass stor uppbyggna-

den av pulver är i tornkammaren, samt hur mycket manuell rengöring som krävs innan aggregatet 

kan kopplas upp för disk. Den första av dessa parametrar påverkas av hur nyligen tornet spolats (nå-

got som sker enligt löpande schema 3 gånger per år) samt vilken typ av pulver som producerats. Den 

andra parametern, de manuella momenten involverade i diskning av aggregat, påverkas också av 

produkttyp och även till stor del av operatörens vana att hantera utrustningen. 
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6. Föreslagen rutin 

Då samtliga observerade operatörer följt den anvisade instruktionen tillgänglig i handboken 

”Kvalitetssäkring Torn 4” avses nu att föreslå tidsramar för de instruerade moment som finns be-

skrivna i handboken. Syftet med detta är att bryta ner sekvensen i block visualiserat i Figur 5, inom 

vilka de moment angivna i handboken kommer att hänvisas. De ingående momenten visualiseras nu 

och på så vis kan de på ett enklare sätt utvärderas och revideras gällande tidsåtgång och innehåll vid 

förändringar och uppdateringar i instruktionen. 

 

Figur 5. Tidsbestämd sekvens 

6.1 Nedbrytning av relevanta delmoment 

För att tydliggöra varje steg följer i kapitlet ett ganttschema för varje delmoment, där automatise-

rade/icke närvarokrävande moment är markerade som röda och manuella moment blåa. I dagens 

maskininstruktion som finns tillgänglig på företaget behandlas inte parallella moment, utan de delar 

som involveras i rengöringsprocessen är listade i punktform. Ganttschemat skall inte antas som slut-

giltig instruktion då det inte avstämts med processtekniker för att säkerställa innehållet. Innan imple-

mentering måste det revideras mot av företaget uppdaterad kvalitetssäkring utförd av utbildad per-

sonal inom processteknik. 

6.1.1 Rengöringssteg 1 - Kör på vatten 

Det första steget i rengöringen av Torn 4 avser tiden då tornet går från att producera pulver till att 

ingen prima produkt framställs och resttömning av utrustningen påbörjas. Den första delen av steget 
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som innefattar körning på vatten stället för produkt avser att skölja det sista av produkten i led-

ningen till aggregatet innan avslut. I detta läge är det viktigt att operatören övervakar utrustningens 

driftsparametrar, så som tryck och temperatur. 

Under detta första steg kopplas även utjämningskärlet på disk och startas så fort tillhörande diskstat-

ion är tillgänglig. Detta görs parallellt med övervakandet av tornets parametrar, vilket är utläsbart 

från Diagram 1. Under denna tid öppnas även tornkammarens dörr en aning. 

I slutskedet av Steg1, när inget längre matas in i tornet och den rekommenderade tiden för körning 

på vatten är slut, förflyttar sig operatören till avdelningens källarplan för att öppna spjället till in-

stantizern, detta för att få den sista prima produkten som lämnat tornet. När detta är gjort kan ut-

rustningen sättas i resttömning. 

 

 

Diagram 1. Rengöringssteg 1 

6.1.2 Rengöringssteg 2 - Svepning 

Rengöringens andra steg styrs av tornets svepning. Detta innebär att tornet öppnas och det pulver 

som finns kvar i tornkammaren får falla ner och samlas upp i ett resttömningskärl, kallat svart tote. 

Under tiden som tornet sveps, då detta inte kräver operatörens närvaro, skall aggregatet och led-

ningen kopplas för disk. Matarledningen kopplas från aggregatet och ansluts till sitt avsedda diskrör. 

Aggregatet lossas sedan från tornet och placeras i en jigg. Operatören demonterar spridarskiva och 

packningar från aggregatet och rengör dessa manuellt innan de placeras i en ultraljudstvätt. Slutligen 

kopplas aggregatet mot sitt avsedda disksystem och disken startas. Vid detta laget har resterande 

produkt i tornkammaren till största delen sugits ut och nästa steg kan påbörjas. Hur dessa moment 

sammanfallet tidsmässigt påvisas i Diagram 2. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kör på vatten

Övervaka

Koppla kärl på disk (starta)

Ställ dörr på glänt

Öppna spjäll instantizer

Byt till svart tote (resttömning)
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Diagram 2. Rengöringssteg 2 

6.1.3 Rengöringssteg 3 - Blåsning 

Rengöringens tredje steg är det vid vilket påverkan av produkttyp och längd på körning har störst in-

verkan. Stegets första moment, den manuella blåsningen av tornet varierar i tid baserat på belägg-

ningen av pulver på tornkammarens väggar. Även om tornet oftast körs på samma produkttyp kan de 

varianter som finns av denna ge olika beläggningsgrad i tornkammaren. 

När tornkammaren är tömd på produktrester blåser operatören ur efterutrustningen, instantizern, 

för att sedan stänga av tornets fläktsystem och slutligen stänga tornkammaren inför nästkommande 

körning. Detta steg innefattar inga parallella moment, vilken klargörs i Diagram 3. 

 

 

Diagram 3. Rengöringssteg 3. 

0 5 10 15 20 25

Svepning

Öppna tornkammare

Koppla ledning på disk

Lossa/lyft aggregat

Demontera aggregat

Manuell rengöring aggregat

Koppla aggregat på disk

0 5 10 15 20 25

Blås torn

Blås instantizer

Stäng av torn

Stäng dörr
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6.1.4 Rengöringssteg 4 - Scrubber avslut 

Det fjärde steget i rengöringssekvensen involverar avslutet för scrubbern, dvs. reningssystemet för 

tornets utgående luft. Operatören börjar med att släppa ner vätskan i kärlet till ett uppsamlingskärl. 

Under tiden som vätskenivån går ner stänger operatören spjället ut från fabriken, för att sedan skölja 

kärlet allt eftersom det blir tomt (se Diagram 4). Operatören sköljer även ur scrubbertanken innan 

kärlet fylls inför disk och de fem diskvägarna provkörs för att säkerställa att ingen är blockerad. 

 

Diagram 4. Rengöringssteg 4 

6.1.5 Rengöringssteg 5 - Scrubber disk 

Det femte steget kretsar runt scrubberns fem diskvägar. Operatören måste manuellt växla mellan de 

olika vägarna efter 20 minuter, dock krävs ingen närvaro under tiden som respektive diskväg är aktiv. 

Detta möjliggör start av ledningsdisk parallellt med diskväg 1, samt iordningställande av spridaraggre-

gatet parallellt med diskväg 5, detta synligt i Diagram 5. Under tiden för de andra diskarna kan opera-

tören ta rast eller ägna sig åt andra aktiviteter, så länge diskvägarna byts var 20e minut. 
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Koppla aggregat från disk

Montera aggregat

Öppna ångkran
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Diagram 5. Rengöringssteg 5 

 

6.1.6 Rengöringssteg 6 - Scrubber start 

I det sista disksteget förbereds scrubbern för uppstart av produktion. Operatören börjar med att drä-

nera diskvattnet, under tiden som detta sker väljs produktväg för att kunna återfylla kärlet med 

scrubbervätska. När diskvattnet är dränerat återfyller operatören kärlet och öppnar samtidigt ut-

sugsspjället. Detta innebär att rengöringen är fullbordad, klargjort i Diagram 6. 

 

Diagram 6. Rengöringssteg 6 
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7. Symptom och rotorsak 

Efter analysen i kapitel 5.4 framkom att variationerna i tidsåtgång inte berodde på okunskap eller 

bristfälliga instruktioner gällande de involverade momenten, utan snarare att överskridandet av öns-

kad tid är symptomet på ett underliggande problem i verksamheten. Problemet härleds till arbetet 

runt metoderna som företaget har och de standarder, eller brister i dessa. För att finna rotorsaken till 

varför tiderna som företaget eftersträvar genomfördes ett samtal med produktionschefen samt ope-

ratörerna på avdelningen för att utröna hur de arbetar för att införa standardiserat arbetssätt och 

där detta inte finns, vad som antas vara det bakomliggande problemet. 

Vid samtal med produktionschef gav 5-Vaför analysen följande: 

Varför håller vi inte rengöringstiderna? 

- För att ingen tydlig standard finns inarbetad. 

Varför finns ingen tydlig standard? 

- Ingen är ansvarig för att arbeta med standardisering. 

Varför är ingen ansvarig? 

- Arbetsuppgiften låg på en tidigare anställd som slutat. 

Varför prioriterades inte arbetsuppgiften och överlämnades? 

- Personen saknade ersättare och fokus lades på annan verksamhet. 

Varför är standardiseringsarbete runt Torn 4 bortprioriterat? 

- Ekonomiska och tidsmässiga resurser har lagts på Torn 5 och produktutveckling av modersmjölkser-

sättning. 

En slutsats som drogs under samtalet med produktionschefen var att anledningen till att priorite-

ringen av Torn 5 och modersmjölksersättning framför Torn 4 och dess körning av skummjölk är att 

majoriteten av produktionen förlagd på Torn 4 går som legoproduktion för kund.  

Vid samtal och påvisande av resultatet från 5-Varför tillsammans med operatörer ansågs en stor del 

av ansvaret ligga hos ledning samt planering. Något som poängterades var att historiskt sett hade 

stopptiderna varit mer noggrant kontrollerade av operatörerna själva, då de hade en större personal-

styrka på plats under arbetspassen. I dagsläget anses både planering och samarbetet mellan skiften 

vara bidragande till ökade stopptider och oklar planering, samt att detta då bör vara en organisato-

risk fråga där operatörerna önskar mer vägledning och coachning från sina chefer. 

För att motverka sannolikheten att föreslagna förändringar och standardisering motarbetas bör ”vi-

känslan” ökas mellan de olika skikten i företaget, så att förslagen inte bara stannar vid just detta, 

utan implementeras som aktuella arbetssätt som hanteras och utvecklas på operatörsnivå. 
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8. Resultat 

Under informationsinsamlingen via företagets interna uppföljningsprogram AXXOS varierade tiderna 

för rengöring kraftigt, något som sällan hade deklarerad anledning. Detta härleddes därför till att 

skiftande tider för individuella operatörer kunde spela en stor roll.  

Arbetet med rengöringsarbetet på Torn 4 har visat att de operatörer som observerats i studien följer 

aktuell rutin på företaget, samt att den förbrukade tiden föll inom ramarna för företagets efterfrå-

gade stopptid. Operatörerna har själva utarbetat ett arbetssätt baserat på de instruktioner som finns, 

där de flesta gör ett eller flera steg parallellt med varandra, något som inte finns deklarerat i nuva-

rande instruktion. De rutiner som föreslagits efter studien och presenterats genom flödesschema 

samt Gantt-scheman i kapitel ”6. Föreslagen rutin” bryter ner hela rengöringen i delmoment som kan 

tidsbestämmas och enkelt mätas när utsatt rutin efterföljs. De olika delmomenten, vilka är uppde-

lade i de individuella moment som krävs, är också de tidsbestämda och påvisas i Diagram 1-6 uppde-

lade i automatiserade och manuella moment, tillika med angivelse om vilka operationer som skall ut-

föras parallellt med varandra. 

 Under studierna efterfrågades operatörens övriga skiftesmedlemmar att inte avhjälpa den stude-

rade, för att få en så verklig bild som möjligt av tidsåtgången. Detta gav resultatet att rengöringen tog 

mindre än den av företaget önskade tiden på max 4-5 timmar, varvid den rekommenderade tiden på 

3timmar och 25 minuter fastställdes. Denna rekommenderade tid möjliggör också en flexibilitet för 

operatör och underhållspersonal, då den understiger tiden för disk av kringutrustning av vilken upp-

starten är beroende. 

De moment som under rengöringens början som innebär körning utan framställande av produkt är 

nu mer tydligt definierade med tidsåtgång och parallella moment. Detta bidrar till att hålla nere pro-

duktionskostnader och energiåtgång, då denna tid nu blir kontrollerbar. Hur dessa tider påverkas kan 

enkelt följas av företaget via deras uppföljningsprogram och en kostnadsreducering kan enkelt påvi-

sas vid framtida implementering av ny standard. Den stabilitet som detta bidrar till underlättar pro-

duktionsplanering och ökar maskinutnyttjandet, något som främjar företaget och säkrar upp inför 

framtiden. 

Under studiens genomförande uppvisade de studerade operatörerna ett stort engagemang för sitt 

arbete och delgav sina egna tankar om hur en snabb och smidig rengöring borde gå till och tiden för 

genomförandet av rengöringen förhöll sig då väl till företagets önskade tid. Bristerna på standarder 

för rengöringsmomenten och avsaknaden av fastställda tider för de involverade momenten kunde 

härledas till att ingen för närvarande arbetar med att säkerställa och standardisera handhavandet 

runt processen då prioritering har fokuserats på annan verksamhet. Både produktionsledning och 

operatörer efterfrågar ett fokus och arbete kring arbetssätt och standardisering på avdelningen.  

För att de efterfrågade standarder och förbättrade arbetssätt som efterfrågas, där detta arbete kan 

vara en del, bör samarbetet och intresset för att arbeta med sagda aktiviteter ligga i fokus. En före-

slagen standard som stannar vid just ett förslag bidrar inte till några förbättringar i praktiken, utan 

måste tillsammans med berörd personal ständigt omarbetas och utvärderas till den blir en naturlig 

del av verksamheten och den föreslagna rutinen blir en inarbetad standardrutin som är allmänt ve-

dertagen. 
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9. Diskussion 

Diskussionsdelen kommer beröra både teorier om arbetsplatsen och påverkan på arbetstagarnas en-

gagemang, samt förslag och tankar angående förbättringar av processen tas även upp i detta kapitel. 

9.1 Arbetsplatsanalys 

En stor del av tiden som tidigare antagits ha förlagts till rengöring verkar enligt resultatet av obser-

vationerna ha försvunnit till annat. Genom att på ledningsnivå uppmuntra och engagera operatö-

rerna till att ständigt förbättra sitt arbetssätt och verksamheten, samt bibehålla fokus genom hela 

processen för att hålla de angivna tiderna, samt hjälpas åt när tillfälle finns, bör produktiviteten 

kunna ökas. Bristen på en utsedd skiftledare under arbetspasset som ansvarar för att produktionen 

fortgår kan också tas i åtanke. 

Som framgår av Figur 2 i kapitel 3.1, tenderar stundvis körningen utan produkt att överstiga den re-

kommenderade tiden på 10 minuter. I detta läge sker körningen mellan klockan 13.40 och 14.36, nå-

got som sammanfaller med avdelningens skiftbyte, vilket äger rum mellan 13.54 och 14.00. Anled-

ningen till att förevarande skift inte avslutat innan avlämning eller att efterkommande skift väntat 36 

minuter in på arbetspasset innan tornet stängts av framgår inte. Kostnaden av dessa 46 minuter som 

över skrider den rekommenderade tiden på 10 minuter kan beräknas till ca 370kr endast i energi-

kostnader för Torn 4. Utöver detta tillkommer all kringutrustning. Ett normalt förfarande visas i Figur 

3 i kapitel 3.1, där den rekommenderade tiden för körning utan produkt efterföljs. 

 

9.2 Förbättringsförslag 

Sett till tidsåtgången per moment och aktivt utnyttjande av arbetskraft föreligger ett önskat fokus på 

de tidsödande diskarna i rengöringssekvensens slutskede. Semper har på ett av sina andra torktorn, 

Torn 5, ett automatiserat diskprogram där hela sekvensen tar 64 minuter. Ett liknande system på 

scrubberdisken på Torn 4 skulle innebära en tidsbesparing på ca 40 minuter per disktillfälle, det vill 

säga ca 10 timmar per månad, samtidigt som operatören vid ett sådant skede kan förlägga sin tid på 

annat än att övervaka den delvis manuella disksekvensen efter att de parallella momenten är genom-

förda. Den automatiserade, och även snabbare, disken på Torn 5 skall enligt utsago även ge ett 

bättre resultat än den längre disken på Torn 4. 
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10. Slutsats 

Resultatet av den initiala informationsinsamlingen påvisade att Torn 4 kunde behöva en översyn i 

sina rengöringsrutiner. Målområdet, vilket var den manuella delen av rengöringsprocessen, har av 

företaget sedan tidigare haft en rekommenderad totaltid baserad på tillgänglighet av kringutrustning 

för återstart av produktionen efter genomförd rengöring, denna satt till maximalt 4-5 timmar. Då be-

hovet av tillgänglig kringutrustning ibland kan tillgodoses utan den låsande tiden för rengöring av 

denna är behovet av en kontrollerad rengöringstid för de manuella momenten intressant. Då stoppti-

derna för rengöring och uppstart visade sig växla kraftigt, detta visualiserat genom företagets upp-

följningsprogram AXXOS, antogs anledningen till en början att vara arbetssättet vid rengöringarna var 

bristfälligt. Då observationerna gjordes på rengöringssekvensen uppdagades att ingen av de observe-

rade operatörerna riskerade att överskrida maxtiden rekommenderad för rengöringen. En trolig an-

ledning till att alla observationen gav ett fullgott resultat med avseende på förbrukad tid kan tänkas 

vara att operatören under uppsikt fokuserat mer på arbetsuppgiften istället för att spendera tid ut-

anför momenten i fråga. Bristen på deklarerad tid för individuella moment med klargjorda parallella 

operationer har saknats i företagets arbetsinstruktioner, något som ger upphov till fria tolkningar om 

vilken tidsrymd som varje steg kan sträcka sig över. För att råda bot på avvikelser från den efterfrå-

gade tiden för rengöringen måste företaget fokusera mer på standardiserat arbetssätt och uppfölj-

ning av de tidsförluster som avvikelserna innebär. De efterforskningar som gjorts har dock visat att 

det i nuläget inte finns någon som arbetar med att standardisera och tidsbestämma processer för att 

underlätta kontroll och spårbarhet. Detta efterfrågas dock av både ledning och personal på produkt-

ionsavdelningen. Vid införande av standardtid, så som de föreslagna 205 minuterna för avslut och 

rengöring ökas uppmärksamheten på tidsåtgång och genom visualisering mot produktionspersonalen 

väcks en medvetenhet om arbetsinsatsens påverkan. 

För att arbeta in en ny standard krävs insatser och engagemang från både operatörer, tekniker samt 

berörda chefer för att säkerställa och följa upp resultaten av arbetet och ständigt förbättra och revi-

dera de instruktioner som tas fram. 

Genom att coacha arbetstagarna och ta vara på den kunskap som de har om verksamheten, samt po-

ängtera vikten av standardiserat arbete för att säkerställa tidsåtgången bör risken för överskriden 

maxtid för rengöringen kraftigt reduceras. Tillgängligheten av detta nya tidskapital kan investeras i 

exempelvis förbättringsarbete för att ytterligare stärka produktionen och förbättra arbetssituationen 

på avdelningen. 
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Bilagor 

Intervju 1:  Torn 4  

Operatören uppskattar rengöringen till att ta mellan 4 och 5 timmar om fullt fokus kan läggas på end-

ast Torn 4. I dagsläget är skiftfördelningen på 3 personer något som gör att operatören även måste 

ombesörja indunstare för både Torn 3 och Torn 4 samtidigt som han eller hon också kör de berörda 

tornen. Den uppskattade tiden i dagsläget är mellan 5 och 10 timmar, baserat på beläggningen och 

läget på övrig utrustning som operatören ansvarar för. 

Operatörerna 1,2 och 3 på skift X följer samma rengöringssekvens då de blivit upplärda av operatör 

3. 

Sekvens och en grov uppskattning av tiden lyder som följande: 

- Stäng av indunstare 20-30 minuter innan efterfrågad vikt uppnåtts i SPL. 

- Operatören förbereder slutprov på körningen. 

- Indunstaren töms på produkt (tiden varierar baserat på indunstare) 10-20min 

- Indunstaren väljs ur. 

- Ledningsväg från Växel 2 samt kärl. ¤1¤ 

- Övervakning samt justering av temperaturer. 

- Gå över från körning av produkt till körning på vatten i 10minuter 

- Öppna spjäll i källaren 

- Stäng av ånga (uppvärmning) 

- Förbered öppning av tornet. 

- Övervakning under avstängning ¤1¤ 30 minuter 

- meddela om slutprov och byte till svart tote  

- Öppna torn för svepning (tid?) 

- Diska balanskärl 

- Stäng av fläktar (3st) 

- Övervaka trycket i tornkammaren under svepningen 

- Stäng ångkran på våning 3 (5min) 

- Lyft ur aggregat (20-40min) 

- Rengör aggregat (automatiserad disk á 90min) 

- Starta ledningsdisk 

- Blås torn (20min) 

- Blås ur instantizer 
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-Stäng spjället 

- Stäng sam samtliga fläktar 

- Töm scrubber (20 min) 

- Diska scrubber (5*20min) 

- Vid sista disken, avsluta aggregatdisk och återmontera aggregat 

- Töm scrubberdisk (20 min) 

- Öppna ånga och spjäll på vån 3 (5min) 

- Fyll scrubber (5min) 

- Starta fläktar och värme 

- Uppstart på vatten (20min) 

- Start på produkt 

Uppskattad sammanlagt tid 5,41h 
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Intervju 2: Torn 4  

Operatören uppskattar rengöringen till att ta 4 timmar om fullt fokus kan läggas på endast Torn 4. I 

dagsläget är skiftfördelningen på 3 personer något som gör att operatören även måste ombesörja 

indunstare för både Torn 3 och Torn 4 samtidigt som han eller hon också kör de berörda tornen. Den 

uppskattade tiden i dagsläget är mellan 5 och 10 timmar, baserat på beläggningen och läget på övrig 

utrustning som operatören ansvarar för. 

Operatören på skift Y ger följande uppskattning av sekvens och tidsåtgång för rengöring av Torn 4: 

 

- Slut produkt från TH 20 min. 

 

- Skölj från växel 2, skölj kärl. 25 min 

 

- Gå över på vatten.  

 

- kör ur ledning mot torn. 10 min 

 

- Stäng av värmen 10 min. 

 

- Öppna tornet (dörr vån 2) 

 

- Ta ur aggregat och sätt på disk. 15 min 

(struntar i svepning) 

- Öppna spjäll i källaren 5 min 

 

- Blås torn. 20 min 

 

-  Kontroll instantizer. 10 min 

 

- Stäng torn, stäng av fläktar. 15 min. 

 

- Töm scrubber och starta disk. 20 min. 

 

- scrubber disk 5*20 min. 

  - övrig städning 

 

- släpp ner scrubberdisk 20 min. 

 

- fyll scrubber. 1 min 

 

- montera aggregat 25 min. 

 

-  Starta fläktar och värme 20 min. 

 



 

31 
 

-  Starta på vatten. 20 min. 

 

- Starta på produkt. 

 

Uppskattad sammanlagd tid: 5,11h 
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Intervju 3: Torn 4  

Operatören uppskattar rengöringen till att ta 2 timmar om fullt fokus kan läggas på endast Torn 4. I 

dagsläget är skiftfördelningen på 3 personer något som gör att operatören även måste ombesörja 

indunstare för både Torn 3 och Torn 4 samtidigt som han eller hon också kör de berörda tornen. Den 

uppskattade tiden i dagsläget är mellan 5 och 10 timmar, baserat på beläggningen och läget på övrig 

utrustning som operatören ansvarar för. 

Operatören på skift Z ger följande uppskattning av sekvens och tidsåtgång för rengöring av Torn 4: 

- tomt i tank i TH 

 

-  Töm kärl och skölj, justera temperatur, kör ner bäddar. 15 min 

 

-  Gå över på vatten. 5 min. 

  - sätt kärlet på disk. 

- Stäng av vatten och ånga. 5 min. 

 

-  Lyft ur agreggat, och diska. 10 min 

 

-  Blås torn. 10 min. 

 

-  Diska ledning. 

 

-  Stäng av fläktar.  

 

-  Släpp ner scrubber. 5 min. 

- Släpp ner disk agreggat, skölj med kallvatten. 

- Skölj scrubber, Fyll scrubber med vatten, avsluta skölj på agreggat. 5 min. 

 

-  Öppna produktväg scrubber, 3 min. 

 -Öppna kran för disk på scrubber.  

 - provkör vägar scrubber. 

- Starta disk scrubber 5*20 min. 

 - montera agreggat. 

- Lyft i agreggat. 

- Öppna ångkran 

- Koppla ledning efter disk. 

-kontrollera bädd. 
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-övrig rengöring. 

- Skölj ur scrubbern efter disk. 5 min 

 

-  Fyll scrubbern. 5 min 

 

-  Starta fläktar. (förvärmning) 20 min. 

 

-  Starta på vatten. 5 min. 

 

-  Starta på produkt. 

 

3h 22 min.  

 

 

 

 


