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FÖRORD
Detta är ett examensarbete på 15 hp som är den sista delen av utbildningen på
produktionsteknikerprogrammet i Skövde. Arbetet handlar om att kunna använda den teori som lärts
ut under utbildningen och tillämpa det i verkligheten.
Examenarbetet är utförd på DAVA Foods i Skara. Jag vill tacka alla inblandade operatörer som kunnat
svara på frågor och varit behjälpliga under studien. Ett stort tack riktas även till Eive på DAVA Foods
som varit handledare och som hjälpt till under projektets gång.
Jag vill även tacka min handledare Tönu Köks och examinator Teehseen Aslam på högskolan i Skövde
för den feedback som jag fått vid rapportskrivning och redovisningar.
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SAMMANFATTNING
Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika
former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till
dagligvaruhandel legat i fokus. Huvudmålen för projektet var att ta fram en värdeflödeskarta för hur
produktionen ser ut idag och föreslå förbättringar utifrån värdeflödeskartan. Det andra målet var att
hitta vilka olika slöserier som förekommer och hitta förbättringar på detta.
För att få en förståelse för processen gjordes en nulägesanlys där flödet observerades. Observationer
och intervjuer användes för att samla in data till projektet. Nulägesanalysen låg till grund för arbetets
genomförande fas.
Under den genomförande fasen användes olika verktyg för att ta fram data. PDCA har varit ett
verktyg som följts genom hela projektet. Värdeflödesanlysen var ett centralt verktyg som användes
för att få fram en värdeflödeskarta. För att få fram de tider som behövdes för värdeflödeskartan
användes ett tidtagarur.
Projektet resulterade i olika förbättringsförslag där många förslag var att automatisera. Ett förslag
var att byta ut en operatör mot en robotcell vilket skulle effektivisera processen i form av lägre
genomloppstid. En annan lösning var att byta ut en maskin där det ofta förekommer stopp. Ett
helautomatiserat förslag föreslogs av att kombinera dessa förslag med varandra, där både en robot
och en maskin köps in. Det sista förslaget inom värdeflödesanlysen handlade om att bara producera
en produktvariant i taget. Inom slöserierna föreslogs tre förslag där underhåll skulle vara den bästa
lösningen för att minska slöseriet. För att bestämma vilket förslag som var bäst användes pick chart
som verktyg.
Slutsatsen är att inköpet av maskinen där det ofta förekommer stopp är förslaget att föredra. Detta
skulle skapa en högre effektivitet i produktionen samtidigt som att förhållandet till inköpspris blir den
bästa lösningen. Förbättrat underhåll skulle också vara en lösning för ökad effektivitet på befintlig
maskinpark samt reducera antalet stopp.
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ABSTRACT
Dava Foods in Skara has been the industry for this final year project where they processing egg in
different conditions. For this project has the process where they manufacture protein drinks as they
sold to the stores been in focus. The main goals for the project were to bring a value streaming map
of the current state of the production and suggest improvements based on this map. The second goal
was to find which types of wastes that occur and find improvements.
To create an understanding of the existing process, an analysis was made where the stream was
observed. Observations and interviews were used to collect data for the project. The analysis of the
exciting process has been based on for the implementation stage.
During the implementation stage was different tools used to collect data. PDCA has been a tool
where was followed during the whole project. The value streaming map has been a central tool
which was used to bring out a value streaming map. To collect the times which was needed for the
value streaming map a stopwatch was used.
The project result in different improvement proposal where many of the proposals included was to
automate the processes. One solution was to change the operator against a robot cell which would
streamline the process which would result in a lower throughput. Change machine was another
solution where many stops occur. A full automation concept was suggested to combine these two
suggestions, where both a robot and a machine was bought. The last suggestion of the value
streaming map was about to just produces one product at a time. Within the wastes were three
suggestions given where maintenance was the best solution to reduce the wastes. To determine
which one of the suggestions was the best solution a pick chart was used to priority how hard the
suggestion was and benefit.
The conclusion was to purchasing the machine where stops frequently occur. This suggestion would
create a higher efficiency in the production at the same time where the condition about price would
give the best solution. Improvements of maintenance would also result as the best solution to
increase the efficiency for the current machines and reduce the number of stops.
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1 INLEDNING
I det inledande kapitlet kommer en kortare presentation av företaget som examensarbete har
utförs på göras och en beskrivning om varför det utförts. Här nämns vilka mål och vad syftet
med projektet är. Det går även läsa om vad för olika problem som finns, vilka avgränsningar
som gjorts för projektet och hur hållbar utveckling kan kopplas ihop med produktionsteknik.

1.1 FÖRETAGSBESKRIVNING
DAVA Foods är en koncern i Sverige och anläggningen som examensarbetet utförs på ligger i Skara
som hanterar ca 1,5 miljarder ägg per år där de distribuerar, packar och bearbetar färska skalägg som
kommer från hönsgårdar från olika delar i Sverige. Dava Foods hanterar ägg som är ekologiska, ägg
från frigående höns och burhöns. De hanterar även ägg i flytande form som sedan blir olika typer av
proteindrycker som säljs i affärer. Dava Foods har sex äggpackerier och tre fabriker i Danmark,
Norge, Sverige och Estland.

1.2 PROBLEMBAKGRUND
Industrin är idag mer och mer beroende av att produktionen ska vara så effektiv som möjligt då
marknaden är mer konkurrenskraftig än tidigare. Detta kräver hög tillgänglighet på de maskiner som
används i industrin. Eftersom en hög effektivitet är önskvärd kan detta också ge konsekvenser i form
av tidsförluster och effektivitet om inte maskinkapaciteten används till 100 %. Ett jämnt och bra flöde
är nyckeln till ett bra resultat för att möta kundens behov, men det kan uppstå problem genom att
det inte finns någon bra logistik bakom hur mycket råmaterial och hur mycket som kan produceras
utan att det ger någon form av stopp, väntan eller blockering i produktionen. Slöserier på DAVA
Foods är viktigt att försöka begränsa då dessa faktorer gör att flödet inte blir värdeskapande.

1.3 SYFTE OCH MÅL
Syftet med det här projektet är göra en analys på hur DAVA Foods flöde ser ut idag och hur det kan
förbättras och vilka åtgärder som kan bidra till att flödet kan bli bättre i produktionen. Utifrån all data
som tas fram har mål satts upp som förväntas vara uppnådda efter avslutat projekt:
1. Göra en värdefödeskarta på flödet i produktionen av nuvarande tillstånd som
sedan ska ligga i grund för att ta fram förslag för vidare förbättringsarbete.
•

Viktigt att tydliggöra vad som gäller angående kartläggningen för uppsatt mål:

Resultatet kommer inte ge någon bild av hur ett perfekt tillstånd ska erhållas, utan avgränsningen av
resultatet är att ta fram en värdeflödeskarta av hur produktionen ser ut idag och ge
förbättringsförslag för framtida arbete.
2. Identifiera vilka slöserier som kan påverka nuvarande flöde och föreslå
förbättringar.
Identifiera vilka typer av slöserier och vad som ger mervärde för kunden och inte. Även moment som
i själva verket inte ingår i processen, men som kan ha inflytande på arbetssättet på de arbetsmoment
runt omkring i produktionen som kan bidra till ett bättre produktionssätt.
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1.4 PROBLEMBESKRIVNING
Äggknäckningsprocessen kommer ligga i fokus för detta arbete där de producerar ägg i flytande form
som sedan paketeras i olika typer av förpackningar som säljs till dagligvaruhandeln. DAVA Foods vill
ha en flödeskarta över hur det aktuella läget ser ut idag som sedan kan ligga i grund för framtida
förbättringar samt hitta vilka typer av slöserier som förekommer.

1.5 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
DAVA Foods är en stor industri med många olika processer. Området för detta arbete kommer
fokuset ligga på den process som tillverkar flytande äggprodukter. Avgränsningen för projektet
kommer omfatta de processer som tillhör knäckningsprocessen. Det är fyra ingående processer från
att äggen har kommit in i processen och tills att dom står färdiga på pall. De processer som ligger
utanför dessa ramar kommer inte ingå och inte göras någon analys på.

1.6 RAPPORTENS DISPOSITION
Rapporten är indelad i tre segment enligt figur 1. En inledande del till projektet, en mittendel där
empiri och den data och observationer som tagits fram redovisas och sist en avslutande del där
resultat av projektet redovisas samt analysen av resultaten.
Rapportens inledande del omfattar kapitel ett där, en enklare presentation av för företaget görs,
syfte och mål tas fram, problembeskrivningar, vilka avgränsningar som gjorts för projektet och en
inledande del till hållbar utveckling.
Den andra delen av rapporten omfattar den teoretiska referensramen i kapitel två, där bland annat
LEAN och värdeflödesanlys introduceras, samt andra verktyg som kommer vara användbara för
projektet. Kapitel tre beskriver vilka metoder som använts för att kunna genomföra projektet. I
kapitel fyra beskriver nuläget. Kapitel fem redovisas de siffror och observationer som gjorts under
studien.
I den avslutande delen redovisas resultaten i form av förbättringsförslag samt en analys av resultatet
i kapitel sex. I kapitel sju diskuteras vilka eller vilket resultat som skulle gynna företaget och sista
kapitlet, i kapitel åtta redovisas slutsatser för projektet. Projektets utformning kan visualiseras med
hjälp av figur 1.

Figur 1: Disposition för projektet

1.7 HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är ett återkommande begrepp som ofta används idag, framför allt inom
tillverkande industrier. Den ökade befolkningen på jorden har gjort att all mer energi och material
används i våra fabriker och på sätt får en negativ inverkan på miljön. (Ammenberg, 2013)
Ett berömt uttryck från Brundtlandkommissionen definierades vad innebörden av hållbar utveckling
är: (FN, 1987)
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“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Målsättningarna är att kunna producera i industrierna som finns, men att ha en strävan efter en
energisnål produktion. Det är viktigt att tänka på hur vi människor använder våra resurser så att
nästkommande generationer kan använda industrierna på samma sätt som de används idag,
förhoppningsvis ännu bättre. Det är inte bara miljöfrågan som innefattas i hållbar utveckling, utan
det finns ytterligare två dimensioner inom området, dessa är den sociala och den ekonomiska
dimensionen. All tre dimensioner behöver vara samspelta och involverade för att hållbar utveckling
ska kunna uppnås vilket kan illustreras i figur 2. (Ammenberg, 2013)

Figur 2: Hållbar utveckling

Den ekonomiska dimensionen handlar om att hushålla med resurser och att skapa en stabilitet för att
gynna den hållbara utvecklingen på lång sikt. Det är ofta fokus läggs på kortsiktiga lösningar, men för
att gynna den hållbara utvecklingen måste det finnas en bakomliggande tanke för den långsiktiga
lösningen (Ammenberg, 2013). När det gäller resurser innebär det att dessa utnyttjas effektivt och
värdet av resurserna står i centrum genom lång användningstid, möjligheten att reparera,
återanvända och återvinning av material (Sabo, u.å).
Den sociala hållbarheten handlar om att på ett långsiktigt sätt bygga upp ett samhälle där mänskliga
behov kan uppfyllas. Det betyder att fördelningen av resurser, makt och inflytande fördelas på ett
jämställt och rättvist sätt för att kunna gynna den hållbara utvecklingen. (Ammenberg, 2013). Det
spelar ingen roll vilken kulturell bakgrund som individen besitter oavsett ålder, kön, etniskt ursprung
etc. För att uppnå social hållbarhet krävs det att miljö, människa och samhälle är samspelta. Alla
företag har ett ansvar att tänka och producera utifrån ett långsiktigt hållbart produktionssätt. Det går
att styra genom politiken, men det blir mycket större effekt om handlingen kommer självmant och
att tänka på vår framtida miljö. Alla människor behöver kunna komma överens och känna en
trygghet för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Inom industrin kan den sociala hållbarheten
handla om att både kvinnor och män ska behandlas på rätt sätt, oberoende på vilken kunskap och
kompetens som finns inom företaget. Detta bidrar till att alla kommer överens och bidrar till en god
trivsel på arbetsplatsen. (Ammenberg, 2013)
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2 TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel kommer de teorier och metoder som är relevanta för projektet presenteras för att
utföra projektet. Teoridelen innehåller olika typer av verktyg och tillvägagångssätt för att kunna
genomföra projektet. De teorier som redovisas ska ligga till grund för att verkställa datainsamlingen.

2.1 PDCA
PDCA betyder Plan, Do, Check, Act. Det är ett förbättringsverktyg som är uppbyggd som en cykel där
cykeln är indelad i fyra olika faser. Det är ett effektivt förbättringsverktyg att använda sig av om det
används på rätt sätt. Många som använder verktyget har ofta en tendens att bara använda sig av
fasen ”do”. De som enbart använder sig av denna fas har större sannolikhet att misslyckas och på så
sätt bara komma fram till en temporär lösning. Varje fas i cykeln ska utföras noggrant för att nå bästa
resultat. (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2009). I figur 3 illustras PDCA-modellen.
Plan (planera) är den första fasen i cykeln. Denna fas är mycket viktig då all information kring
problemet ska tas fram. Det är viktigt att identifiera vad det är för typ av problem som ska lösas. Vilka
mål som finns och se till att målen är tydliga och hur dessa mål ska kunna uppnås. De mål som satts
upp ska sedan kunna följas upp och se om förbättringen gav de resultat som önskades och jämföras
mot de mål som var uppsatta för projektet. All fakta kring problemet tas fram under denna fas också
för att se till så att det finns tillräckligt mycket information och kunskap kring problemet för att på ett
enklare sätt ska kunna lösa det. När all fakta finns och problemet är definierat gäller det att försöka
hitta lösningar på problemet. För att hitta orsaker till problemet kan verktyget ”5-varför” användas
för att hitta rotorsaker. När rotorsaker hittas ska lösningsförslag tas fram där de bästa förslagen väljs.
Detta kan göras genom PICK- chart där lösningsförslagen är baserade på hur svåra förslagen är att
genomföra och där vikten av prioritet ligger i fokus. Det är viktigt att stort fokus läggs under planfasen, det möjliggör att nästa fas kan verkställas på ett smidigt sätt (Bicheno, 2009).
Do (genomför) är den andra fasen, det är här förbättringen genomförs praktiskt. Det här steget är ett
enkelt steg om förgående fas var noggrann och väl genomförd (Bicheno, 2009).
Check (utvärdera) är den tredje av dom fyra faserna. Här testas och utvärderas resultatet, som ofta
glöms bort. Om det inte gick som det tänkt, vilka är lärdomarna som kan dras och hur kan det
genomföras nästa gång för att få ett bättre resultat? (Bicheno, 2009)
Act (förbättra/standardisera) är den sista fasen i PDCA- cykeln. Här ska det skapas standarder av det
som har verifierats i de tidigare stegen. Men det betyder inte att detta är den slutgiltiga lösningen,
utan även den nya standarden kan förbättras genom en ny PDCA-cykel. Det här steget kommer ofta i
skymundan och då är dom tidigare faserna bortkastade, därför ska stort fokus läggas vid just denna
slutfas (Bicheno, 2009).
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Figur 3: Modell för PDCA. Tolkning av Bicheno,2009.

2.2 PRIORETERINGSVERKTYGET PICK CHART
När olika idéer om förbättringar tas fram kan det vara svårt att avgöra vilken eller vilka förbättringar
som bör genomföras. PICK chart är ett verktyg som kan användas för att prioritera vilka lösningar
som ska göras. PICK står för possible (möjlig), implement (implementera), concider (överväg) och kill
(uteslut.) I figur 4 visas en graf på hur ett PICK chart ser ut. Den är uppdelad i ett vertikalt och ett
lodrätt led. I det lodrätta ledet bestäms hur stor påverkan och effekt som förbättringen skulle ge och
i det vertikala ledet är hur stora kostanden och ansträngningen skulle krävas för att genomföra
förbättringen. (Metodbanken, 2018)

Figur 4: Pick chart
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2.3 AUTOMATION
Ett automatiserat system innebär att en maskin kan utföra en arbetsuppgift utan att en människa är
inblandad till skillnad från en manuell process. Ett automatiserat system kan utför olika
arbetsuppgifter i form av olika bearbetningar, som montering, inspektion, och materialhantering. Det
finns två typer av automatiserade system. Det finns system som är helt automatiserat och semi
automatiserat. Det helautomatiserade systemet kan bearbetas utan någon kontroll av någon
människa. För det semi automatiserade systemet behövs någon typ av mänsklig bearbetning,
exempelvis lägga i material i maskinen. Groover (Groover, 2015) nämnde sex olika typer av
automatiska bearbetningar:
•

Automatiserade maskinverktyg som bearbetar detaljer.

•

Förflyttning av detaljer mellan olika operationer.

•

Automatiserade monteringssystem.

•

Tillverkningssystem där industriella robotar används för att utföra en viss arbetsuppgift.

•

Automatisk materialhantering och lagersystem.

•

Automatisk inspektionssysem för kvalitetskontroll.

2.4 UNDERHÅLL
Underhåll är ett begrepp som bygger på att ett avsett tillstånd ska kunna utföra krävd funktion.
Underhåll görs i syfte för att reparera eller åtgärda problem för att undvika fel i framtiden. Underhåll
förekommer i form av avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Det avhjälpta underhållet
innebär att underhåll sker efter att ett funktionsfel har inträffat för att få en enhet i det tillståndet för
att kunna utföra krävd funktion. Det förebyggande underhållet genomförs vid tidsbestämda intervall
och avsikten är att kunna minska sannolikheten för fel inträffar. (Hagberg & Henriksson, 2010)

2.5 TIDSSTUDIE
En tidsstudie är ett verktyg som kan användas för att säkerställa en tidstandard som gör att
processens kan bli mer effektiv och utvecklas. Det vanligaste sättet för att få fram en tidstandard är
genom att mäta hur lång tid ett arbetsmoment tar. Det finns olika mättekniker för att få fram en
standardtid, exempel på metoder är förbestämda tidssystem, mekaniska eller elektroniska stoppur.
För att utföra en tidsstudie på ett arbetsmoment ska montören eller den som utför arbetsuppgiften
vara van vid arbetsuppgiften som en tidsstudie ska genomföras på. (Freivalds, 2014)

2.6 ERGONOMI
Ergonomi är ett gemensamt uttryck för olika besvär i muskler och leder, hur människor arbetar, hur
de står, lyfter och bär. Målet är att kunna utföra arbetsuppgifter under längre tid utan att smärtor
och kramper uppstår. Ergonomi handlar inte enbart om vilka fysiska ansträngningar som finns för att
utföra en viss arbetsuppgift, utan det handlar också om att ha varierade arbetsuppgifter, trivsel och
arbetsglädje på arbetsplatsen. Tunga lyft är ofta en förekommande brist inom ergonomin där enskilt
upprepade arbetsuppgifter utförs. Detta kan leda till värk i muskler och leder. För att kunna
förebygga och minska värk bör arbetsgivaren genomföra förändringar i verksamheten för att få en
bättre arbetsmiljö. Exempel på lösningar är att investera i utrustningar som har lyfthjälpmedel,
utbildningar för olika lyfttekniker och införa mer pauser och arbetsväxling. (Arbetsmiljöupplysningen,
u.å)
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2.7 INTERVJU
Det kan vara svårt att skilja på ett vanligt samtal och en intervju, men den stora skillnaden är att i en
intervju är det intervjupersonen som styr samtalet som har en förväg bestämd riktning vad samtalet
kommer leda mellan parterna medan ett samtal inte har någon förutbestämd riktning där båda
parterna kan påverka var samtalet ska leda. En intervju kan beskrivas som en situation av samspel
mellan två personer med olika och inte jämställda roller, där en frågar och en svarar menar Lantz. En
intervju används i många sammanhang, exempelvis på läkarbesök, hos chefen, anställningsintervju.
Listan kan göras lång där en intervju används som metod. För att få fram något värde i en intervju
som datainsamlingsmetod krävs det att datainsamlingen kan granskas och svara på följande frågor;
Har intervjuaren ställt de frågor som krävs för att få fram ett resultat? Speglar det som sagts under
intervjun intervjupersonens uppfattning? Det finns olika typer av intervjuer som är indelat i fyra olika
intervjuformer, den öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade. Den
strukturerade formen bygger på att alla frågor är förutbestämda och att intervjun sker i en viss
ordning. Den öppna hålls en diskussion och följdfrågor på de som intervjuaren finner sig intressant.
Den halvstrukturerade ges svar i form av både fasta och öppna svar. (Lantz, 2007)

2.8 LEAN
Lean production (Lean) är ett begrepp som har sitt ursprung från den japanska biltillverkaren och
deras skapande av filosofin Toyota production System (TPS). Lean kan beskrivas som ett sätt att
arbeta efter varvid huvudsakliga målen är att få bort alla onödiga arbetsmoment som inte ger något
värde för kunden samt att öka flödeseffektiviteten i verksamheten. Lean är ett koncept som många
företag försöka tillämpa, men som kan vara svårt då Lean bygger på att hela verksamheten ska vara
involverad i processen för att uppnå ständiga förbättringar (kaizen) som är ett av Leans viktigaste
huvudmål. (Liker, 2009)

2.8.1 7+1 slöserier
En av de viktigaste punkterna i Toyota production system är att få bort slöserier (muda) som inte ger
något värde för kunden. Genom att utgå från kundens perspektiv kan olika moment i en process ge
värdeskapande eller icke värdeskapande arbetsmoment. Toyota har tagit fram åtta typer av slöserier
där målet är att eliminera dessa. Nedan beskrivs de arbetsmoment som inte är värdeskapande.
(Liker, 2009)
1. Överproduktion. Det produceras mer än vad kunden efterfrågar. Detta skapar ett lager som
behövs hanteras.
2. Väntan. Operatörer är syssellösa då material saknas eller en bearbetning måste slutföras.
3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Transporter mellan olika processer skapar inget
värde för kunden då det krävs resurser. Felaktig layout kan vara orsaken till onödiga
transporter.
4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning. Att utföra arbetets uppgift fel eller anstränga sig
för mycket ger inte något värde för kunden. Kunden betalar för de krav som ställts på
produkten och inget ytterligare. Detta genererar bara i slöserier med resurser.
5. Onödigt stora lager. Att ha mer produkter i lager som är nödvändig ger upphov till
svårigheter i att identifiera felaktiga produkter, kostnader för lageryta och hanteringen av
produkter och material.
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6. Onödiga arbetsmoment. Om operatörer måste göra moment som inte är nödvändiga. Detta
kan vara t.ex. hämta verktyg, leta efter material, sträcka sig efter komponenter och så vidare.
Dessa typer av arbetsmoment bör elimineras.
7. Defekter. Producera felaktiga produkter leder till ombearbetning. Detta är slöseri med
resurser då denna tid skulle kunna läggas på annat.
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. De som inte lyssnar på sina medarbetare och
använda sig av den kunskap och kompetens som finns. Detta bidrar till att idéer går
förlorade, förbättringar och lärandet inom verksamheten.
2.8.2 Värdeflödesanalys
En värdeflödesanalys (VSM) är ett verktyg som bygger på att få en bild av hur en process fungerar.
Med hjälp av en värdeflödeskarta kan tillståndet av processen kartläggas med information och
materialflöden. Det är ett kraftigt verktyg som används för att kartlägga produkters flöde genom dess
processer där värdeskapande och icke värdeskapande processer identifieras. De värdeskapande
aktiviteterna är de aktiviteter i en process som ger mervärde för kunden, alltså de processer som
kunden är villig att betala för. Exempel på detta kan vara när någon ska montera ihop något. De icke
värdeskapande processer är den process som kallas för slöserier, detta kan vara i olika former,
transporter och lagring är exempel på detta. Nödvändiga och icke värdeskapande processer är de
aktiviteter som behövs för att kunna skapa mervärde, men som inte kan elimineras. (Rother & Shook,
2005)
En värdeflödesanalys kan göras på olika nivåer, där produkten passerar genom flera företag. Det
vanligaste är att värdeflödesanalysen täcker de interna flödena i en fabrik från att leverans av råvaror
till färdig produkt till kund, det vill säga dörr till dörr i produktionen. En förutsättning för att kunna
genomföra en värdeflödesanalys är att bestämma sig för vilken produktfamilj som ska analyseras.
Värdeflödeanalysen har sina brister i form av att bara en produktfamilj eller produkt kan göras åt
gången, detta ger ingen helhetsbild av hur produktionen förhåller sig till variation utan bara en bild
av hur flödet för varje enskild produkt förhåller sig till produktionen. (Rother & Shook, 2005)
Det första som behövs göras för att kunna genomföra en värdeflödeanalys är att skapa sig en klar
bild av hur produktionen fungerar. Ett enkelt sätt för att skapa sig en uppfattning av produktionen är
att rita upp alla steg som ingår i fabriken. När en helhetsbild av hur produktionen fungerar ska all
information som finns bakom alla processer tas fram. När all information kring alla processer finns
ritas allt upp på ett papper för att få fram en värdeflödeskarta där ett nuvarande tillstånd har
anskaffats. Den här kartan ska ligga till rund för att kunna hitta lösningar och förbättringar på hur ett
framtida tillstånds ska se ut där en ny värdeflödeskarta ritas upp. (Rother & Shook, 2005)
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3 METOD
Detta kapitel kommer beskriva projektets metoder för att kunna genomföra projektet. Vilka olika
metoder som användes för att komma fram till ett resultat, samt hur de olika teorierna kunde
tillämpas i projektet.
I den teoretiska referensramen beskrevs PDCA för läsaren vad verktyget innebar. PDCA har legat till
grund för att kunna genomföra detta projekt där projektet befann sig i P-fasen. Projektet utformades
enligt figur 5.

Figur 5: PDCA

3.1 OBSERVATION
En observation är en metod för att samla in data som studerar hur människors beteende fungerar i
olika situationer och realtid. Det materialet som samlats in utifrån en observation kan sedan ligga till
grund för att jämföra grupper eller hur ofta en händelse inträffar hos den som ska observeras. De
observationer som genomförs måste vara definierade, avgränsade, vara förutsägbara samt att
observationen genomförs under en viss tid. Det finns två typer av observationer, den systematiska
observationen och den osystematiska observationen. Den förstnämnda innebär att den förhåller sig
till en förutbestämd mall om hur observationen ska gå till där checklistor används som hjälpmedel.
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Den osystematiska observationen används inget hjälpmedel, med hjälp av denna metod finns ingen
planering bakom observationen utan här finns ett öppet sinne till observationen och fokus läggs på
det som kan vara intressant. (Christensen et al., 2016)
I projektet har den osystematiska observationen använts frekvent under projektet för att få en
förståelse för hur de olika operationerna hänger ihop samt för att skapa sig en helhetsbild över
produktionen. Att vara ute i produktionen och se med sina egna ögon var en förutsättning för att
skapa sig en bild av hur olika arbetsmoment utfördes och lämplig information iakttogs för att få en
klar bild av situationen. När observationerna genomfördes studerades de operatörer som jobbade på
respektive arbetsstation. Operatören var informerade om varför observationerna gjordes. När
observationerna genomfördes noterades saker som ansågs intressanta för studien. Vid oklarheter
vid de olika processerna gjordes enklare intervjuer i form av ostrukturerade intervjuer där
operatörerna fick svara på de frågorna och även fördjupas sig i ämnet. Med hjälp av intervjuerna
kunde lämplig information samlas in för att kunna genomföra projektet.
När observationerna gjordes, antecknades all den data som samlades in, med hjälp av ett
anteckningsblock och penna. Observationer gjordes repetitiva gånger för att komplettera och fylla på
med den information och data som saknades för att genomföra studien. Under observationerna
kompletterades även intervjuer för att kunna kartlägga processen.

3.2 METODER FÖR GENOMFÖRANDE
Vid valet om att välja metod för att samla in information finns det olika sätt. Det finns både
kvalitativa och kvantitativa metoder men som även kan kombineras med varandra. Metoderna har
både styrkor och svagheter och för en viss datainsamling är den ena bättre än den andra. Den metod
som väljs ska vara anpassad till det arbete som genomförs för att få fram ett så bra resultat som
möjligt, men främst för att uppnå projektets syfte och mål. Till den här studien valdes en
kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna samla in den data som
behövs för projektet. (Holme & Solvang, 1997)

3.3 BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSÄTT
Innan projektets uppstart definierades vilket område som fokuset skulle läggas på, hur stor
omfattning och vilka avgränsningar som gjordes. För att kunna genomföra projektet på ett bra sätt är
det viktigt att få en bild över hur hela processen och hur flödet fungerar. I ett första tillstånd
anskaffades lämplig information om hur de olika processerna fungerade genom att granska flödet
och de olika processerna från start till mål. All nödvändig information kring detta gjordes med hjälp
av osystematiska observationer men också enklare intervjuer till operatörer för att få fram ytterligare
information om hur produktionen fungerar.
För att få ytterligare förståelse och säkerställa att värdeflödesanalysen var helt korrekt gjordes en
genomgång med produktionschefen på DAVA Foods. Detta gjordes i syfte för att ha rätt
förutsättningar för att kunna genomföra projektet.
När flödesanalysen skulle påbörjas ritades hela produktionen som ska analyseras upp på ett papper
för att få en tydlig överblick hur alla processer hänger ihop. När en klar bild av hur produktionen
fungerade påbörjades tidsstudier där cykeltider togs fram som sedan dokumenterades. Mätningarna
gjordes repetitiva gånger för att få ett mer noggrant resultat. Mätningar kan ge missvisande resultat
om det förekommer stopp i processerna, därför har endast mätningar gjorts då det inte förekommit
några avbrott i produktionen. För att få fram ytterligare information som behövs för att genomföra

10

en värdeflödesanlys var att intervjua de operatörer som är ansvariga för respektive område. Här
kunde information om antal operatörer som jobbar, hur många skift, och produktvarianter fångas.
Genom hela projektet användes PDCA-modellen för att på ett enkelt sätt kunna genomföra
projektet. Alla mål sattes upp, vilka avgränsningar som gjordes och förbättringsförslag förslogs.
Utifrån alla förbättringsförslag prioriterades hur svårt och dyrt förbättringen skulle resultera i samt
vilken nytta de skulle ge, detta gjordes med hjälp av ett pick chart.

3.4 FLÖDESSCHEMA FÖR PROJEKTET
Nedan visas ett flödesschema för projektet. Flödesschemat ska illustrera hur tillvägagångssättet av
projektet gått till.

Figur 6: Flödesschema för projektet

3.4.1 Litteraturstudie
Det första som gjordes i projektet var att hitta lämplig litteratur och information som berör projektet.
Med hjälp av dessa teorier kunde olika metoder utnyttjas för att genomföra projektet.
3.4.2 Förstudie
En förstudie gjordes innan insamlingen av data kunde påbörjas. Här samlades all lämplig information
om hur projektet skulle utformas, hur produktionen och processerna fungerade. Denna information
var viktig för att få en grund innan mätningar kunde påbörjas.
3.4.3 Datainsamling och analys
Datainsamlingen är en viktig del i projektet för att komma fram till ett resultat i slutändan. Här
användes olika metoder för att få fram den data som var nödvändig för att senare kunna använda
denna data för att analysera. I projektet användes den information som ansågs mest lämplig. Den
information som ansågs som mindre passande skalades bort från projektet.
3.4.4 Resultat och slutsats
När studien var genomförd och analysen var klar redovisades resultatet och här drogs olika slutsatser
utifrån resultatet och hur resultatet kunde tolkas.
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3.5 IDENTIFIERA SLÖSERIER
En värdeflödesanalys görs också i syfte för att hitta slöserier, alltså de moment som kunden inte är
villig att betala för. Ett arbetsmoment är värdeskapande, icke värdeskapande eller icke
värdeskapande men nödvändig. Denna data behövdes för att kunna genomföra projektet och för att
få fram den här informationen användes egna observationer för att hitta slöserier, men också
intervjuer som underlag för att få fram data om vilka olika typer av slöserier som ofta förekommer.
När alla olika typer av slöserier var identifierade gjordes mätningar på hur lång tid i processen som
inte var värdehöjande. Dessa tider kunde sedan dokumenteras och läggas till på värdeflödeskartan.
Även andra slöserier som inte hör till själva processen men ändå kan påverka processen
undermedvetet har iakttagits under projektets gång.
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4 NULÄGESBESKRIVNING
I det här kapitlet beskrivs hur det aktuella läget ser ut innan några förslag på förbättringar föreslås.
Här beskrivs de arbetsmoment som ingår i processen och information anskaffades för ett första
tillstånd. Läsaren kan skapa sig en egen uppfattning om processen samt hur det kan kopplas till det
problem som beskrevs i det första kapitlet.

4.1 PROCESSBESKRIVNING

Figur 7: Illustration för hela processen

Figur 7 illustrerar hur processen fungerar på DAVA Foods. Detta är den process som kallas för
”äggknäckningsprocessen”. Det börjar med att leverantörer levererar färdiga ägg som sedan ska
knäckas och bearbetas som paketeras i dunkar eller bag in box som finns i olika storlekar som till sist
läggs på färdigvarulagret innan det levereras till kund.
För att kunna göra en värdeflödeanalys behövs kunskap om hur alla processer fungerar och hur de
hänger ihop. Detta gjordes genom att följa alla processteg från råvarulagret till färdigvarulagret.
Information samlades in för varje enskild process för att få en helhetsbild för de olika processernas
betydelse.

Figur 8: Översiktsbild över produktionen

I figur 8 illustreras hur produktionen för processen och hur de fyra processerna förhåller sig till
varandra. Det är fyra olika processer. Processen består av knäckning, blandning, pastörisering och
paketering. Mellan varje process transporteras äggen genom förflyttning i rör som finns uppe i taken
i fabriken.
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•

OP_10= Knäckning av ägg

•

OP_20= Blandning

•

OP_30 Pastörisering

•

OP_40= Paketering (dunk eller bag in box)

•

Blå triangel = Råvarutankar

•

Röd triangel = Blandningstank

•

Gul triangel= Tankar som äggblandningen läggs i när paketering ska genomföras

•

Svart cirkel = Pastör

4.1.1 Knäckning
I den här processen knäcks alla ägg, de knäcks i tre olika varianter där det kan vara helägg, gulor eller
vitor. Sen knäcks det också i olika typer av ägg, ekologiska ägg, ägg från frigående höns och burägg.
Processen börjar med att operatören använder sig av ett lyftverktyg för att lyfta av äggen från pallen
där äggförpackningarna förflyttas till transportbandet. När äggen har lyfts av till bandet
transporteras dessa vidare fram till att äggen kommer till knäckmaskinen där äggulor och vitor
separeras. I den här processen kan det skapas en del svinn beroende på kvalitén på äggen samt
vilken typ av bricka som äggen transporteras på. Variationen på svinnet är ofta mellan 13–20 %. I
figur 9 visas maskinen som separerar äggen och förpackningarna.

Figur 9: Knäckningsprocessen

4.1.2 Blandning
I den här processen blandas alla ägg där det tillsätts salt och olika ingredienser beroende på vad som
kunden efterfrågar. Det kan vara till olika typer av produkter, men de mest förekommande
produkterna är proteindrycker och olika typer av recept till bakverk. I figur 10 visas en bild på hur
tankarna ser ut.
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Figur 10: En av de tre blandningstankarna

4.1.3 Pastörisering
Efter att blandningen genomförts pastöriserades den flytande äggblandningen. Pastörisering av
produkter innebär att en uppvärmning utförs och som även tar död på alla bakterier som kan bildas.
Hållbarheten på produkterna blir även längre genom pastörisering. I produktionen finns det tre
pastörer, och dessa hade olika flödeskapacitet. I figur 11 visas hur en av de tre Pastörerna ser ut. Det
finns pastörer som kunde hantera ägg med en flödeskapacitet på 1000, 1600 respektive 2600 kilo per
timme. Pastörerna med 1000 och 2600 kopplas ofta ihop och kunde då ge ut en flödeskapacitet på
3600 kg per timme, vilket är ett kilo i sekunden som bearbetas.

Figur 11: Pastör

4.1.4 Paketering
Den sista delen i processen är att fylla de flytande äggen i olika förpackningar. Det finns två typer av
förpackningar. Den ena är bag in box och den andra är dunkar. Förpackningarna finns i storlekarna 1
till 10 kg. Figur 12 visas en bild över hur bag in box processen såg ut.
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Figur 12: Paketering av bag in box

4.2 RÅVARUTANKAR
I produktionen finns det ett flertal råvarutankar. I figur 8 kunde information om detta visualiseras.
Eftersom att processen inte alltid har ett jämt flöde, det vill säga att de flytande äggprodukterna går
rakt genom processen utan några lager används råvarutankar. Dessa tankar används då det är
begränsat med utrymme eller att någon typ av blandning pågår. Planering är också en bidragande
faktor till varför dessa råvarutankar används och vilken typ av order. Det optimala för flödet enligt
intervjuer med operatörer är att ha ett jämt flöde med de olika äggprodukterna, helägg, vita och
äggula. Med det menas att inte bara en produkt bearbetas utan att ett jämt flöde där det finns en
viss balans mellan de olika produkterna.
I figur 13 visas hur produktionen förhåller sig till de olika tankar som finns. Tiden som
äggprodukterna lagras i tankarna brukar vanligtvis vara runt ett dygn.

Figur 13: Processen med tankar

Figur 14: Processen för studien
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Vid framtagning av värdeflödesanalysen kommer processen enligt figur 14 att följas. Här kommer ett
lager i form av en tank att tas hänsyn till mellan knäckning och blandningsprocessen, dock inget lager
mellan pastörisering och paketering. Anledningen till varför inget lager används efter pastöriseringen
är för att de oftast inte har behov av att använda lagret. Detta lagret används när det är mycket
äggmassa som behöver bearbetas och när det är ont om plats i produktionen. Pastöriseringen
påbörjas oftast inte om det inte finns plasts att transportera äggmassan till tankarna vid
paketeringen. Paketeringen är indelad i två olika typer av processer som nämndes under rubriken
4.1.4. För värdeflödesanalysen kommer bara en av dessa processer vara medräknad i
värdeflödesanalysen.
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5 GENOMFÖRANDE
Insamlingen av den data som gjorts presenteras i det här kapitlet och framtagningen av
värdeflödeskartan.
PDCA-verktyget är en av metoderna som använts för projektet, projektet har dock bara befunnit sig i
P-fasen, där bland annat mål, datainsamling, och förslag på lösningar har tagits fram men inte
implementerats. Förslagen till förbättringar baseras på lösningar som kan hjälpa företaget i
framtiden, men som inte implementeras under projektet.

5.1 ÄGGPRODUKTER
I processen finns det tre olika varianter av ägg som produceras i flytande form. Dessa är äggvita,
äggula och helägg. I projektet har alla tre varianter använts till studien. Kunden efterfrågar ofta olika
storlekar på batcher som ska produceras och nedanför i tabell 1 visas de siffror som använts för att
genomföra studien på företaget.
Tabell 1: Produkter och storlek på batch för studien.

5.2 TIDSSTUDIE
För att få fram de cykeltider som behövdes till värdeflödesanalysen användes ett tidtagarur där varje
tid antecknades i blocket. Tiderna låg till grund för att kunna få fram de olika cykeltider för varje
process som skulle ingå i värdeflödesanalysen. Processerna klockades åtta gånger, vilket ansågs vara
ett bra antal tidtagningar för ett tillräckligt bra resultat. I tabell 2 visas tider som klockades från
knäckning, bag in box och dunkprocessen.
Tabell 2: Cykeltider för, knäckning, bag in box och dunk.

För pastöriseringen togs ingen tid, utan den processen hade en flödekapacitet på 3600 kg/h vilket
motsvarade en bearbetning av ett kilo i sekunden. Bara genom att veta batchen kunde tiden lätt
bestämmas. För äggvitan var batchen 5800 kg och det resulterade i att pastöriseringen verkade i
5800 sekunder.
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Tabell 3: Tabell för tiden på det olika produkterna

Endast en värdeflödesanalys presenteras i syfte för att det endast är blandningsprocessen som skiljer
sig åt mot de andra produkterna. Tiderna varierar också, men endast på grund av storleken på
batchen som studerats. För att se hela värdeflödesanlysen för äggvita se bilaga 1.

5.3 VÄRDEFLÖDESKARTA
En värdeflödesanalys utfördes på företaget för att kartlägga äggprodukterna genom flödet. I figur 13
kan data om de olika processerna studeras, antal operatörer, cykeltid och uptime på processerna. För
att se hela värdeflödeskartan, se bilaga 1.
Den värdeflödeskarta som presenteras i figur 15 nedan är för produkten äggvita. Fallet blev att det
var äggvitan som var den äggprodukt som hade den längsta genomloppstiden av de tre
produkttyperna.
I flödeskartan i figur 15 visas hur lång tid de olika processerna tog, antal operatörer som jobbade på
respektive process och uptime. Det fanns även med ett lager som den blå triangeln representerar. I
nulägesbeskrivningen beskrevs hur processen skulle gå till och det visas i figur 15. För alla tre
äggprodukter lades den flytande äggblandnigen i en tank (lager) där äggblandningen vilades under
ett dygn för att sedan fortsätta med de tre återstående processerna.

Figur 15: Utdrag från Värdeflödeskartan

5.4 VÄRDESKAPANDE OCH ICKE VÄRDESKAPANDE PROCESSER
I produktionen finns fyra huvudprocesser som kunde ses i figur 15. En jämförelse mellan processerna
har gjorts för att få fram vad som är värdeskapande och inte. De processer som är värdeskapande är
de processer eller aktiviteter som ger något mervärde för kunden, de moment som kunden är villig
att betala för. Eftersom att det är blandningar med i processen är det svårt att dela in varje process i
flera aktiviteter och därför har hela processerna antagits som värdeskapande eller inte
värdeskapande. Det som ansågs som värdeskapande var de två mellersta operationerna där flytande
ägg blandades och pastöriserades. Knäckmaskinen och paketering ansågs inte som något
värdeskapande då detta är en aktivitet som behövs, men inte som ger något värde för kunden. I
tabell 5 visas en visualisering av processerna för värdeskapande och icke värdeskapande aktivitet.
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Tabell 4: Värdeskapande och ej värdeskapande aktiviteter

I tabell 6 visualiserar hur mycket av äggvitan som var värdeskapande och icke värdeskapande för
respektive process i sekunder. Den värdeskapande tiden uppmättes till 2,63 timmar av den totala
genomloppstiden på 26,66 timmar. Den värdeskapande tiden motsvarade 9,86 % av hela processen.
5.4.1
•

Värdeskapande processer
Blandning av flytande ägg

I denna process tillsätts olika ingredienser beroende på var kunden efterfrågar. Denna process
ansågs som värdeskapande eftersom att det är tillsatserna som är huvudsyftet för
proteindryckerna, där olika smaker och ingredienser ska finnas för vilket syfte den flytande
äggblandningen görs. Den värdeskapande tiden uppmättes till 7620 sekunder.
•

Pastörisering av flytande ägg

Pastöriseringen ansågs också som värdeskapande tid, här värms äggblandningen upp för att
kunna få en längre hållbarhet på produkten. Den värdeskapande tiden var 1728 sekunder.
5.4.2
•

Icke värdeskapande processer
Knäckprocessen

Knäckprocessen betraktades inte som någon värdeskapande process då denna process inte ger
något värde för kunden i slutändan. Här förflyttades ägg på ett band för att sedan knäckas och
separeras beroende på vilken typ av ägg som ska framställas. Det som kunden betalar för är att
få en blandning av äggprodukter i flytande form och inte transporter ock knäckning av ägg.
•

Paketering

Paketering var den sista processen i produktionen. Här paketerades de färdiga äggblandningarna.
Paketeringen ansågs inte som något värdeskapande för kunden.
I tabell 5 visualiserar hur mycket av aktiviteterna som var värdeskapande och icke värdeskapande
för respektive process. Den värdeskapande tiden uppmättes till 3,72 timmar av den totala
genomloppstiden på 27,79 timmar. Den värdeskapande tiden motsvarade 13,38 % av hela
processen.

.
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Tabell 5: Värdeskapande och genomloppstid för processerna.

5.5 SLÖSERIER
Under studien observerades vilka typer av slöserier från LEAN-filosofin som förekommer. Nedan
listas de slöserier som uppmärksammats och en sammanställning av dessa görs och hur dessa
påverkar flödet.
5.5.1 Svinn
Svinn är en stor del av DAVA Foods slöserier. Detta förekommer ofta då kartonger fastnar i
maskinen som separerar äggen från kartongerna. Svinnet brukar variera mellan 13–20 %. Detta
betyder om en massa på 30 000 kg ägg ska knäckas, kommer inte hela outputen att vara 30 000,
snarare runt 25 000 i output. De utnyttjar svinnet genom försäljning som minkmat.
5.5.2 Transporter
Det observerades att det var mycket transporter runt omkring i produktionen. De mest
förekommande transporterna var när paketering var färdiga, samt förflyttning av ägg mellan
råvarulagret till knäckningsprocessen med truckar. Sedan fanns det även ytterligare transporter,
exempelvis när ingredienser skulle blandas och förflyttningar av emballage då de fick förlytta sig
längre sträckor med truckarna. Alla dessa förflyttningar måste finnas som produktionen ser ut
idag. Alla aktiviteter är nödvändiga men icke värdeskapande.
5.5.3 Maskinstopp och onödiga arbetsmoment
Stopp inträffade lite överallt i produktionen. Det var framförallt vid maskinen som
transporterade äggen och som separerade äggen från kartongerna. Detta kunde bero på flera
orsaker, men en vanlig orsak var att pappers-kartongerna fastnade. Det kunde även bero på
vilken typ av ägg som hanterades. Stopp förekom även på rullbanden som transporterade
äggkartongerna med ägg. Kartongerna vred sig 90 grader där kartongerna scannades och kunde
då fastna vilket gjorde att äggkartongerna blockerade för de nästkommande äggkartonger. Vid
paketeringen av både bag in box och dunkar förekom det även stopp där det ofta var olika saker
som behövdes lagas. Det fastnade ofta saker i maskinen och de fick använda olika verktyg för att
lösa detta.
5.5.4 Outnyttjad kreativitet
När studien genomfördes observerades att varje dag var unik, det var stor variation på hur
många som jobbade i produktionen. Detta bidrog till att vissa dagar hade operatörerna mycket
att göra och vissa dagrar mindre. De dagar det var ont med personal fick vissa operatörer ha
ansvaret för mer än en operation. Exempelvis fick den operatören som vanligtvis ansvarar för
paketeringen också utföra arbetsuppgiften för blandning och pastörisering. Det gick bra, men det
bidrog till att det blev mycket spring mellan de olika processerna. Detta är inget hållbart
arbetssätt på sikt, men för temporära lösningar fungerade det. På längre sikt kan det bli stressig
för operatören och kan ta på både krafter och psyke för att anstränga sig mer än vad som de
egentligen ska behöva göra.
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5.5.5 Väntan
Väntan uppmärksammades, men som inte var någon av de största slöserierna. Detta inträffades
vid blandningen då en process pågick. Det var inte så att de inte hade något att göra, men det
kunde skapa en viss form av väntan efter att ingredienser hade blandats i väntan på nästa
process.
5.5.6 Överproduktion och lager
Under de dagar det är stor efterfrågan på äggprodukterna knäcks ägg i stora mängder. Detta gör
att det blir fullt i tankarna där det ska blandas. Detta gör att de knäckta äggen får placeras i
råvarutankar vilket betraktas som ett lager. Detta är flaskhalsen i produktionen vilket kan göra
att det blir sena leveranser till kund eftersom att blandningsprocessen och pastöriseringen
skapar en blockering i produktionen.
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6 RESULTAT
Här redovisas de resultat som har kommits fram i projektet. Presentationer av koncept och
förbättringsförslag för framtida arbete redovisas i det här kapitlet. Först presenteras
förbättringsförslag utifrån värdeflödesanalysen och sedan förslag om hur slöserier kan reduceras.
I det första kapitlet under rubriken 1.3 där syfte och mål presenterades för projektet var ett av målen
att göra en värdeflödesanalys på flödet i produktionen av nuvarande tillstånd. Detta har gjorts och
slutsatser ska dras utifrån den analys och kartläggning av produktionen. Det andra målet var att
identifiera vilka slöserier som kan påverka nuvarande flöde och föreslå förbättringar. Utifrån dessa
mål ska förbättringsförslag tas fram för att eliminera Dava Foods slöserier.

6.1 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG VÄRDEFLÖDESANALYS
Nedan redovisas de förslag på förbättringar som kan genomföras utifrån värdeflödeskartan.
6.1.1 Inköp av robot
Idag är produktionen halvautomatiserad där operatörer krävs för att observera processen. Att
automatisera skulle vara nästa steg för att få en smidigare produktion där förslagsvis robotar skulle
kunna sköta knäckprocessen. Idag lyfts äggkartonger från pall till transportband med hjälp av ett
lyftverktyg. Denna del skulle kunna ersättas med en robot i framtiden. I bilden nedan visas hur en
eventuell förbättring skulle se ut. Där roboten visas i figur 17 nedan är var äggen står i nuläget för att
förflytta äggen från pallar till transportbandet.
Fördelar: Ett mindre arbetsmoment skulle gynna produktionen på sikt och personal skulle kunna
lägga denna arbetsuppgift på andra viktiga arbetsuppgifter i produktionen. En annan fördel är att
arbetsmomentet skulle bli effektivare då mindre avbrott skulle ske då en robot har en hög precision.
Nackdelar: De nackdelar som finns med det här förslaget är att utifrån de ekonomiska aspekterna
kan bli dyrt. Det beror ju helt på vilken typ av utrustning som köps in. På kort sikt är det inte en bra
lösning på grund av den ekonomiska aspekten, men ur ett långsiktigt perspektiv kan det möjligen
gynna företaget och produktionen.

Figur 16: Förslag på automatiserat förslag för knäckningsprocessen

6.1.2 Produktvariation
Dela upp de olika produkterna och producera bara en produkttyp åt gången. Med detta förslag
innebär att en produkttyp produceras i taget och inga andra produkter bearbetas under denna tid.

23

Fördelar: Med detta förslag blir fokusområdet begränsat och arbetsbelastningen blir mindre för
personalen. I dagens produktion observerades mycket spring mellan de olika tankarna där det
blandas olika typer av flytande ägg. Att bearbeta en produktvariant skulle också leda till att en större
mängd skulle köras åt gången istället för mindre batchstorlekar.
Nackdelar: Det skulle krävas mer erfaren personal bakom produktionen för att planera hur de olika
produktvarianterna ska produceras. Hur frekvent en viss produktvariant bearbetas och vilken variann
som ska prioriteras högsta kan komma bli aktuella frågeställningar. Förslaget skulle medföra att
leveranserna till kund inte skulle ske lika frekvent som det gör idag och stora lager skulle bildas innan
utleverans.
6.1.3 Inköp av ny maskin
Maskinen i knäckningsprocessen som hanterar äggen från äggkartongerna stannar ofta. Det är ofta
äggen som transporteras med papperskartonger som utgör en stor del av stoppen. Ett inköp av en ny
maskin som kan hantera olika typer av förpackningar skulle skapa ett bättre flöde med färre stopp
och gynna produktionen på lång sikt.
Fördelar: Fördelen med att köpa in ny utrustning är att antalet stopp skulle minska i
knäckningsprocessen.
Nackdelar: Det finns argument om att det är en investering som inte skulle ge ökad effekt för
produktionen ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns andra sätt som skulle kunna tillämpas för att
minska antalet stopp, exempelvis att bara använda sig av en typ av förpackning till den maskin som
finns idag.
6.1.4 Helautomatiserat förslag
Detta förslag är en kombination av inköpet av nya utrustningar som presenterades under rubrikerna
6.1.1 och 6.1.3 Med detta förslag ska hela knäckningsdelen bytas ut med två nya utrustningar.
Fördelar: Fördelen är att en hel process i produktionen blir helt automatiserad och inga operatörer
kan arbeta med annat och endast övervaka processerna. En bra lösning för produktionen ur ett
långsiktigt perspektiv.
Nackdelar: En mycket hög investeringskostnad.
6.1.5 Endast använda plastförpackningar
Ett förslag på lösning är att endast använda plastförpackningarna i maskinen som separerar brickor
från äggen.
Fördelar: Detta skulle göra att mindre stopp skulle förekomma då pappersförpackningar är en stor
bidragande faktor till stoppen.
Nackdelar: Utifrån ett miljömässigt perspektiv är det en stor nackdel att använda plastförpackningar.
En frågeställning som behöves besvaras för att införskaffa endast plastförpackningar är hur
återanvändningen ska ske av plastförpackningarna och om den på sikt blir billigare än hur et ser ut
idag med förpackningar i både papper och plast.

6.2 FÖRBÄTTRINGAR PÅ SLÖSERIER
Här redovisas förbättringar på hur slöseriet på DAVA Foods kan minskas. I tabell 6 visas vilka typer av
slöserier som påverkas.
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6.2.1 Hitta bättre pappersförpackningar
Som situationen ser ut idag fastnar pappersförpackningarna om det kommer in på fel sätt i maskinen
som separerar äggen från förpackningarna. Ett system som är oberoende av vilket håll förpackningar
körs in i maskinen skulle vara en lösning på färre antal stopp.
Fördelar: Antalet stopp skulle minska samtidigt som flödet blev jämnare.
Nackdelar: Svår lösning utan att det skulle ge höga ekonomiska konsekvenser.
6.2.2 Minimera transporter
Om Emballage och de material som krävs för att utföra arbetsuppgifterna låg närmare där
processerna utförs skulle transporterna minskas. För att transporterna ska kunna minskas i
produktionen behövs förslag på en ny layout tas fram.
Fördelar: Transporterna blir mindre och operatörerna har mer material nära till hands.
Nackdelar: Svårt att genomföra och höga kostnader eftersom att produktionen är begränsad på
utrymme.
6.2.3 Bättre underhåll
Platsen varvid flytande äggmassan paketerades, i både bag in box och dunkar stannade maskinerna
av olika orsaker. Med mer underhåll skulle maskinerna inte stanna lika frekvent som de gör idag.
Fördelar: Det skulle skapa ett jämnare flöde där stopp minskar i framtiden samtidigt som
effektiviteten ökar.
Nackdelar: Det krävs personal som har erfarenhet inom området.
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Tabell 6: Förbättringsförslag

Tabell 6 ger en bild om förslagen resulterar i ett bättre flöde, vilka slöserier som minskar, samt hur
stor påverkan på produktionen förslaget ger, alltså om det gör någon skillnad att införa
förbättringsförslaget. Värdeflödesanlysen som visas i tabell 6 anger om flödet påverkar den
föreslagna förbättringen.
•

Grön= Stor påverkan på produktionen

•

Gul = Medelstor påverkan

•

Röd = Liten eller ingen påverkan alls

6.3 ANALYS AV RESULTATET
Innan projektet påbörjades fastställdes två mål som skulle vara uppnådda i slutet av projektet. Det
var att ta fram en värdeflödeskarta för nuvarande tillstånd och hitta vilka slöserier som finns och
föreslå förbättringar. Genomförandet resulterade i totalt åtta förslag där för och nackdelar för
respektive förslag presenterades. Fem förslag presenterades utifrån värdeflödeanalysen och tre
förslag för att minska på slöserierna hos DAVA Foods. Målet med varje förslag var att hitta lösningar
för att kunna ta bort slöseriet på Dava Foods samt att kunna förbättra arbetssättet och gynna
produktionen på lång sikt.
Alla förslag som presenterades kräver höga kostnader för att genomföra. Detta gör att varje förslag
måste granskas och tänkas igenom noga innan något beslut tas. Rekommendationen utifrån
förslagen är att förslaget under rubriken 6.1.3 inköp av ny maskin är det förslaget som skulle gynna
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produktionen på lång sikt, men som skulle ge en lång avskrivningstid. Förslag har både för- och
nackdelar. Ett argument för att inte köpa det är om produktionen kommer att gynnas av en ny
maskin. Det är stoppen och mängden svinn som är orsaken till att köpa in en ny maskin. Frågan är om
skillnaden mellan en ny utrustning och den maskinen som finns idag kommer göra markant eller
marginell skillnad.
Det automatiserade förslaget att köpa in en robot där operatören använde ett lyftverktyg kommer
inte gynnas särskilt av produktionen då stoppen fortfarande kommer att kvarstå i den maskinen som
just beskrevs. För att verkligen lyckas med ett automatiserat förslag krävs det att både en robot
installeras samt en ny maskin. Det är en dyr investering men som på sikt skulle vara en lösning för att
minimera alla stopp och få ett smidigt flöde i framtiden. Förslaget om produktvariation kommer inte
utgöra någon stor skillnad från idag, lösningen kommer skapa problem då varianterna av
produkterna är få vilket gör att inte skillnaden kommer var märkbar. Det skulle vara en framgångsrik
lösning om det fanns flera olika typer av produkter som behövdes hanteras. De två sistnämnda
förslagen utifrån värdeflödesanalysen var att byta ut alla pappersförpackningar och göra bättre
pappersförpackningar. Även dessa förslag kan vara svåra att införa utan några ekonomiska
konsekvenser.
Målet var att få bort så mycket av de slöserier som fanns, och resultaten påvisar att alla förslag ger
någon form av minskat slöseri. Utifrån de förslagen om slöserier är det förslaget med underhåll en
lösning på grund av att inga investeringar i form av maskiner behöver köpas in. Det finns mycket
erfaren personal på företaget och om de lade ner mer arbete för underhållet skulle processerna
skapa en högre effektivitet och stoppen skulle minskas. I figur 18 visas hur de olika förslagen förhåller
sig mot hur svårt och dyrt, samt vilken typ av effekt och nytta förslagen skulle resultera i. Majoriteten
hamnar i den blåa rutan där förslagen ger hög effekt men är svåra och dyra att implementera vilket
gör att alla dessa förslag behöver noga planering för att ta beslut om dessa förslag.

Figur 17: pick chart för förbättringsförslagen
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7 DISKUSSION
I det här kapitlet diskuteras genomförandet av värdeflödesanlysen, diskussioner kring
förbättringsförslagen och hur produktionen förhåller sig till den hållbara utvecklingen.
Under studien gjordes en värdeflödesanlys, där en kartläggning av produktionen gjordes som
presenterade i kapitel 4, nulägesbeskrivning. Utifrån värdeflödeskartan skulle förbättringsförslag tas
fram, hur en process skulle kunna förbättras samt att hitta lösningar för att eliminera slöserier. För
värdeflödesanlysen beskrevs vilka typer av lager som användes under studien. Enligt figur 13 kunde
information om vilka olika lager som fanns, medan i figur 14 beskrevs vilket/vilka lager som användes
för studien. Eftersom att bara ett lager användes, istället för två för studien påverkade detta ledtiden
på värdeflödeskartan. Detta skapar konsekvenser i form av den värdeskapande och icke
värdeskapande tiden skulle påverkas. Värdeskapande moment skulle procentuellt bli mindre och den
icke värdeskapande tiden skulle bli högre om detta lager skulle användas. För att få fram ett tydligare
resultat över värdeflödeskartan skulle en studie gjorts med en tank och en studie för två tankar
behövts genomföras. Detta skulle bidra till att en jämförelse mellan dessa två värdeflödeskartor
skulle kunna göras och på så sätt påvisa vilken av kartorna som bidrog till det bästa resultatet, i form
av värdeskapande tid och genomloppstid.
Utifrån förbättringsförslagen är det svårt att hitta enkla lösningar utan att de skulle ge konsekvenser
ur det ekonomiska perspektivet. Det gör att de förslag som presenterades kan vara svårt att
genomföra. Om förslagen skulle implementeras betyder det inte av automatik att produktionen
skulle blir mer produktiv då nya arbetssätt montörer måste förhålla sig till. Detta gör att situationen
mellan att det kan bidra till en bättre produktion och ingen förbättring alls gör det svårt att ta beslut.
För att veta om förslaget är tillräckligt bra behövs kompetens och planering bakom hur de anställa
ska förhålla sig till ett eventuellt nytt arbetssätt i och med nya utrustningar. Att en ny maskin eller
automatiserat system skulle ge ökad effektivitet är en sak som är säkert, hur mycket det kommer att
påverka för framtiden är oklart. Förbättringar måste vara tillräcklig övertygande för att en eventuell
investering ska göras och gynnas på sikt. Det förekommer alltid för och nackdelar när projekt ska
drivas och investeringar ska göras.
Det finns alltid motargument om varför en investering ska avslås. Faktumet är att produktionen som
finns idag är mycket bra och är svårt att hitta tydliga förbättringar som skulle vara revolutionerade
och ge produktionen ett effektivare produktionsflöde utan större investeringar.
DAVA Foods har gjort riskanalyser på sin produktion och är godkänd enligt standard.

7.1 HÅLLBAR UTVECKLING
Vid studien observerades ur ett ergonomiskt perspektiv vid processen bag in box hur operatörer
jobbade. Här fylldes påsar med flytande äggblandning som paketerades ner i bag in box. Operatörens
uppgift var att vika kartonger och lyfta dessa till en pall. Det som uppmärksammades var att ur ett
ergonomiskt avseende kan denna arbetsuppgift bli ansträngande i längden då operatören fick böja
sig fram frekvent för att hämta kartonger och vika ihop. Två olika operatörer jämfördes hur båda
jobbade. Båda nådde likvärdiga resultat i effektivitet, men den första operatören tog tag i flera
kartonger samtidigt, medan den andra vek en eller två kartonger i taget. Vilket sätt som är bäst för
att ha så bra ergonomi som möjligt är svårt att avgöra. Den som borde ge det bästa resultatet är den
första operatören som tog flera kartonger åt gången men samtidigt påverkas arbetsbelastningen ur
ett ergonomiskt perspektiv. Därför är den andra metoden bättre ur ett långsiktigt perspektiv, då
belastningen blir mindre, men effektiviteten aningen mindre.
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Under rubrikerna 6.1.5 och 6.2.5 nämndes två olika alternativ för användningen av papper respektive
plastförpackningar. Problemet med dessa förslag är att det finns en baksida, plast för att det har en
negativ inverkan på miljön och pappersförpackningar för att dessa skapade problem i processen när
de fastnade i maskinen som separerade förpackningarna och äggen. För att se det ur ett
hållbarhetsperspektiv är pappersförpackningar den bästa lösningen för att kunna gynna
produktionen på lång sikt. Pappersförpackningarna är sämre, men det är bättre att ha ett lite sämre
flöde som inte får en negativ inverkan på miljön än tvärtom. Ett förslag framställdes även för att
lyckas med pappersförpackningarna. Slutsatsen av vilket förslag som anses vara bäst är
pappersförpackningarna för ett hållbart samhälle och plastförpackningarna för att öka effektiviteten i
hur produktionen ser ut idag.
Under en arbetsdag på DAVA Foods förekommer det svinn mellan 13–19%. På grund av svinnet
påverkas den hållbara utvecklingen utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekonomiska,
sociala och miljön. Den ekonomiska förlusten som svinnet bidrar till gör att intäkter går förlorade av
försäljning av äggprodukter. Detta gör att den miljömässiga aspekten påverkas av att mer ägg
behöver produceras för att kunna uppnå högre intäkter, vilket i sin tur har inflytande på den sociala
hållbarheten då mer arbete krävs under en arbetsdag för operatörerna. Ur ett hållbarhetsperspektiv
skulle ett bättre flöde med bättre maskiner som är miljöanpassade och har en god inverkan på den
hållbara utvecklingen anskaffas för en bättre framtid ur ett långsynt avseende.

7.2 METODVAL
Under studien användes olika metoder för att genomföra studien. PDCA, observationer och
intervjuer var tre centrala begrepp som användes. För att studien skulle kunna få fram ännu mer data
och ett resultat som verkligen speglar verkligheten skulle det krävts fler tidsstudier, framförallt under
blandningsprocessen. Processen genomfördes bara en gång och skulle behövts genomföras
åtminstone ytterligare en gång för att kunna jämföra två tidsstudier för att se om det gav olika
resultat. För när det blandades kunde variation på tid vara olika och därför är det svårt att avgöra om
den här tiden alltid är den samma eller om det finns avvikelser.
I projektet valdes det att betrakta alla processer som en process, men som egentligen har flera
processer inom varje operation. En frekvensstudie skulle behövt genomförts för att få fram alla typer
av aktiviteter som är värdeskapande och icke värdeskapande. En frekvensstudie för underhåll skulle
också ge mer tyngd och bättre resultat för att påvisa hur mycket underhåll som utförs, vilket är en
bidragande faktor till att avbrott förekommer i produktionen.
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8 SLUTSATS
Här presenteras de slutsatser som tagits utifrån projektet och framtida arbete för företaget.

8.1 SLUTSATS
Syftet med projektet var att göra en analys på DAVA Foods flöde och ta fram förbättringsförslag som
kan göra produktionen bättre. Två mål sattes upp som skulle vara uppnådda i slutet av projektet. Det
första målet som hade anknytning till värdeflödesanalysen var:
•

Göra en värdefödeskarta på flödet i produktionen av nuvarande tillstånd som sedan ska
ligga i grund för att ta fram förslag för vidare förbättringsarbete.

Arbetet resulterade i fem olika förbättringsförslag där automatisering var en stor del av
förbättringarna. Det fanns tre olika former av automatiserade förslag. En robot, en ny maskin och ett
helautomatiserat koncept där både en robot och maskin skulle köpas in. Förbättringsförslag på att
endas köra en produkt i taget var en lösning som inte skulle bidra till någon stor effekt av flödet. Det
sista förslaget var en mycket enklare lösning där pappersförpackningarna byttes ut mot
plastförpackningar då maskinen har svårare för att hantera papper än plast.
Slutsatsen av projektet var att det är svårt att hitta enkla lösningar utan att det skulle ge ekonomiska
konsekvenser. Det är heller inte lätt att genomföra en lösning utan att svåra beslut ska tas, samt att
det kan vara svårt att genomföra projektet.
Utifrån förslagen är förbättringsförslaget där ny maskin ska köpas i det mest lämpliga förhållande till
effektivitet och kostnad. Det helautomatiserade är mer effektivt, men har en mycket högre kostnad.
Inköpet av den nya utrustningen skulle bidra till ett effektivare flöde samt minska antalet stopp och
svinn.
Det andra målet som sattes upp för projektet med hänsyn till at få bort slöserier var följande:
•

Identifiera vilka slöserier som kan påverka nuvarande flöde och föreslå förbättringar.

För förbättringsförslagen inom sölerierna är förslaget med mer underhåll att föredra då det finns
tillräckligt med kompetent personal på företaget och är mindre svårt att genomföra än de andra
förslagen då detta förslag inte kräver några investeringar i form av nya utrustningar. Underhåll var
ett förslag som ansågs som en enklare lösning för att få itu på alla stopp i produktionen där olika
orsaker till problemen skulle kunna identifieras. Förslaget om att anskaffa pappersförpackningar som
är oberoende vilket håll förpackningen kommer in på skulle minska dagens slöseri i form av defekter,
men som kräver en hög kostnad.
Utifrån alla förbättringsförslag är underhåll den bästa lösningen, för att både kunna identifiera
rotorsaker till problem, men också bidra till ett mer kontinuerligt flöde för framtiden, utan att höga
investeringskostnader behöver göras.

8.2 FRAMTIDA ARBETE
För framtida arbete skulle alla enkla lösningar som går att genomföra vara en metod för att se om
produktionen blir mer effektiv. Att i första hand planera in mer förebyggande underhåll för att
minimera avbrotten i produktionen. Investeringar av maskiner och automatisering är inte aktuellt i
dagsläget då det finns tillräckligt bra maskiner som håller en någorlunda hög effektivitet, där
leveranser levereras i tid. Ur ett långsiktigt perspektiv kan automatisering och anskaffning av
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maskiner vara intressant då hela industrin idag bygger på nytänkt och produktutveckling där allt mer
industrier är automatiserade.
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10 BILAGOR
BILAGA 1: VÄRDEFLÖDESKARTA ÄGGVITA
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BILAGA 2: INTERVJUMATERIAL
Frågeunderlag till operatörer och handledare på DAVA Foods:
❖ Hur ser processen ut idag?
❖ Vilka problem finns? Flaskhalsar?
❖ Vilka olika typer av ägg produceras?
❖ Hur många processer finns det?
❖ Vad för typ av produkter tillverkas?
❖ Vem/vilka säljs produkterna till?
❖ Vad finns det för typ av svinn?
❖ Hur mycket procent (%) svinn på en normal arbetsdag?
❖ Hur många operatörer jobbar?
❖ Utleverans/inleverans, hur frekvent inträffar det?
❖ Vad gör dom olika processerna?
❖ Hur länge ligger äggen i lagren?
❖ Varför används råvarutankar?
❖ Hur stora batcher körs?
❖ Vilka pastörer används?
❖ Hur länge ligger färdiga produkter på lager?
❖ Tar pastörer olika lång tid beroende på produkt?
❖ Tar blandning olika lång tid beroende på produkt?
❖ Varför fastnar förpackningar i maskinen?
❖ Hur fungerar informationsflödet?
❖ Hur ser ni på underhåll?
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