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FÖRORD  

 I den här rapporten skriver vi om livsmedelsföretaget DAVA Foods i Skara. Vi vill börja med att tacka 

produktionsansvarige Eive Andersson som mycket snabbt och med kort varsel svarade positivt på vår 

förfrågan om att få göra vårt examensarbete på hans arbetsplats.    

Vi vill också tacka handledaren på Högskolan i Skövde Rikard Ed som vi vet redan har mycket att göra 

men ändå tog tid till oss när vi verkligen behövde den.  

Vi vill även tacka Joakim Hallin, teknik & underhållschef som är även vår handledare på DAVA Foods. 

Han gav oss stötning, varmt bemötande och hjälp med tips och idéer under examensarbetet på DAVA 

Foods. 

Trevlig läsning! 

Igor Butoyi & Andreas Karlsson 
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ABSTRACT 

DAVA Foods is a food industry that is one of Sweden's largest companies in the processing and 

packaging of eggs. The company on which this degree project is carried out in is located in Skara and 

the work has its main focus on the packaging process of the 24-pack as well as 10-pack egg cartons 

sold for grocery shopping. 

The thesis work is to do a technical analysis of sources of errors regarding the egg packaging at DAVA 

Foods. Students will use various production engineering tools to identify and evaluate improvement 

proposals on 24-packflow. Students will also identify and evaluate improvement proposals on 10-

packflow and identify and evaluate improvement proposals to better alert staff when stops occurs in 

the process. 

The PDCA planning tool was used to plan and structure the work once and then a current analysis of 

flows was made. To gain a better understanding of the current state of the process, observations and 

interviews were used for data collection. The current position analysis was the base for the work's 

implementation phase where the root cause tool five why and the fishbone chart diagram was used to 

find root causes for found problems. 

The technical analysis of flows resulted in the creation of fourteen improvement proposals, of which 

eight of these improvement proposals belong to 24-packflow and the remainder to 10-packflows. A 

pick chart was then used to show which improvement proposals the students believe the companies 

should implement. 

The conclusion is that there are two improvement suggestions that should be considered in the 24-

packflow. These are to smooth the flow with a new wrapping machine and to extend the conveyor 

belt, which would reduce wastage that occurs in the process. 

For 10-packflow, there are two improvements suggestions that should be implemented. These are the 

implementation of new boxes that have a different lock mechanism than the current ones, and the 

installation of new light beams to alert the staff the different conditions of the process. A rebuilding of 

the denester that supplies the flow with the packages, where the task of the denester is to separate 

the bottom package from the magazine and transport it further to the rotary machine that reverses 

the package, should also be considered to reduce losses that occur as a result of the packages being 

damaged in the magazine as the package pile bends when these have been stacked too high. 
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SAMMANFATTNING  

DAVA Foods är en livsmedelsindustri som är ett av Sveriges största företag inom bearbetning och 
förpackning av ägg. Företaget som detta examensarbete är utfört hos ligger i Skara och arbetet har sin 
huvudfokus på paketeringsdelen av 24-pack samt 10-pack äggkartonger som säljs till dagligvaruhandel. 

Examensarbetet går ut på att göra en teknisk analys av felkällor kring äggpaketeringen hos DAVA 
Foods.  Studenterna kommer att använda sig av olika produktionstekniska verktyg för att identifiera 
och utvärdera förbättringsförslag på 24-packsflödet även kallad 24-pack. Studenterna kommer även 
att identifiera och utvärdera förbättringsförslag på 10-packsflödet även kallad 10-pack, samt 
identifiera och utvärdera förbättringsförslag för att uppmärksamma personalen vid stopp i processen.  

Planeringsverktyget PDCA användes för att planera och strukturera upp arbetets gång och därefter 
gjordes en nulägesanalys av flöden. För att erhålla en bättre förståelse för processens nuläge användes 
observationer och intervjuer för datainsamlingen. Nulägesanalysen låg till grund för arbetets 
genomförandefas där rotororsakverktyget fem varför och fiskbensdiagrammet användes för att hitta 
rotororsaker till funna problem.   

Den tekniska analysen av flöden resulterade i att fjorton förbättringsförslag togs fram, varav åtta av 
dessa förbättringsförslag hör till 24-packsflödet och resterande till 10-packsflödet flödet. En pick-chart 
användes därefter för att visa vilka förbättringsförslag studenterna anser företaget bör implementera.  

Slutsatsen är att det finns två förbättringsförslag som bör övervägas vid 24-packsflödet flödet. Dessa 
är att jämna ut flödet samt förlänga transportbandet, vilket skulle minska slöserier som uppstår i 
processen. 

För 10-packsflödet är det två förbättringsförslag som bör implementeras. Dessa är implementation av 

nya askar som har en annorlunda lockmekanism än den nuvarande och installationen av nya ljusfyrar 

för att uppmärksamma personalen på processens olika tillstånd. En ombyggnad av denestern som 

förser flödet med paket, där denesterns uppgift är att separera botten paketet ur magasinet och 

transportera den vidare till rotationsmaskinen som vänder paketen, bör även övervägas för att minska 

förluster som uppstår på grund av att paketen skadas i magasinet eftersom pakethögen böjs när dessa 

har staplats för högt.  
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1. INLEDNING 

Inledningen kommer att ge en presentation av DAVA Foods som examensarbetet utfördes på. Här 

klargörs även vilka mål och begränsningar examensarbetet har samt syftet med projektet. Det kommer 

även klargöras vilka olika problem företaget har. Stycket beskriver också hur hållbarutveckling kan 

användas ihop med produktionstekniken. 

  

1.1. DAVA FOODS 

DAVA Foods är ett av Sveriges största livsmedelsindustri inom bearbetning och förpackning av ägg. 

DAVA Foods består av nio anläggningar var av sex är packerier av ägg och tre är produktfabriker. 

Företaget har verksamheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland. DAVA Foods som står 

för Danish Agro och Vestjyllands Andel ligger i Skara och det är där som examensarbetet har utförts.  

DAVA Foods i Skara har 20 procent av konsumentmarknaden och en omsättning på 500 miljoner 

sek. DAVA Foods har 40 äggproducenter i nuläget vilket ger dem tillgång till 1,6 miljoner höns eller 

21 000 ton ägg per år. DAVA Foods producerar runt 1,5 miljoner ägg per dag med 65 medarbetare. 

DAVA Foods har den senaste tekniken inom ägg hygienbehandling, kläckning och paketering. Äggen 

DAVA Foods hanterar är ekologiska och kommer från frigående höns samt burhöns. 

 

1.2. BAKGRUND 

Tack vare att marknaden blir mer konkurrenskraftig än vad den någonsin har varit förut blir dagens 

industrier allt mer bundna till att maskinerna ska uppnå en tillgänglighet på 100 procent och att 

flödet ska gå felfritt utan några stopp och slöserier.   

För att åstadkomma en önskad effektivitets nivå krävs det att onödiga tidsförluster inte får ske samt 

att flödet måste vara jämnt och bra, i detta fall väljs ofta ett dragande system över ett tryckande 

för att få ett bra resultat som möter kundens behov.  

DAVA Foods produktion präglas av lång väntan, stopp eller blockeringar i paketeringsflödet av 24-

packen och 10-packen. Dessa faktorer begränsar företagets teoretiska throughput som ligger runt 

36 paket i minuten och detta märks tydligt eftersom i nuläget kommer de bara upp till 22 paket i 

minuten. 

1.3. PROBLEMBESKRIVNING 

DAVA Foods produktion i Skara behandlar äggpaketering av färska ägg. Produktionen behandlar 

stora volymer och många produktvariationer, därför är det oerhört viktigt att det finns ett jämnt 

flöde genom processerna för att kunna bemöta den stora efterfrågan. Företaget önskar därför en 

nulägesanalys av dessa flöden samt att förbättringsförslag ges utifrån de slutsatser som dras. 
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1.4. SYFTE & MÅL 

Syftet med detta projekt är att göra en tekniskanalys av felkällor kring äggpaketeringen på DAVA 

Foods vilket innebär att ta reda på hur processen för paketering ser ut i dagsläget och sedan finna 

förbättringsförslag som kan bidra till en bättre produktion. 

Utifrån det data som tagits fram, har mål satts upp. Dessa mål förväntas vara uppnådda vid 

projektets avslut: 

• Identifiera och utvärdera förbättringsförslag för att öka throughputen på 24-packsflödet 

flödet 

• Identifiera och utvärdera förbättringsförslag för att öka throughputen på 10-packsflödet 

flödet 

• Identifiera och utvärdera förbättringsförslag för att uppmärksamma personalen vid stopp. 

• Identifiera och utvärdera förbättringsförslag som kan minska på förluster. 

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR & OMFATTNING 

DAVA Foods ägg passerar igenom omfattande processer som innefattar bland annat bloddetektion, 

och olika mätningar för att säkerställa kvaliteten på ägg innan de paketeras därför har eleverna 

tillsammans med företaget bestämt att avgränsa analysen av 24-packsflödet flöde från att äggen 

placeras i kartongerna till att de passerar sträckkodstämplaren. Denna del av produktionen för 24-

packsflödet omfattar bland annat placering av ägg i 24-pack kartonger, lockplacering, transport och 

inplastning samt sträckkodstämplaren som är sista processen innan de placeras på pallar för att 

sedan lagerhållas.  

Studenterna tillsammans med företaget har även bestämt att tillämpa ovanstående avgränsningar 

för 24-packsflödet till 10-packsflödet och analysera processen enbart från att denestern laddas med 

paket till att paketen kommer fram till paketeringsroboten.  

Denna del av produktionen för 10-packsflödet omfattar denestern som förser flödet med kartonger 

och tillhörande rotationsmaskin, placering av ägg i 10-packsflödet, lockstängning, och transport 

som består av två banor till paketeringsroboten som är sista processen innan de paketeras i större 

kartonger för att sedan föras vidare på transportbanden upp till lagret.  

1.6. DISPOSITION 

Rapporten är uppdelad i tre delar. Rapportens tre delar är den inledning, teoretiska och avslutande 

delen. Den inledande delen behandlar läsarens introduktion till arbetet samt företaget där 

projektet gjordes och en kort beskrivning av hållbar utveckling och hur det kan tillämpas i industrin.  

Den teoretiska delen beskriver de metoder och verktyg som användes för att behandla data som 

tagits fram, hur den data togs fram samt hur dessa verktyg och metoder fungerar. En 

nulägesbeskrivning kommer även att finnas i den teoretiska delen där en mer detaljerad beskrivning 

av processen kommer att klar göras.  
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I den tredje och sista delen redovisas resultatet av projektet, en diskussion kring resultatets 

förbättringsförslag där de mest gynnsamma förslagen för företaget lyfts fram. Det sista stycket är 

slutsatsen där redovisas projektet samt en avslutning för rapporten. Rapportens delar går att se i 

figur 1.  

 

Figur 1: Disposition för Projektarbetet 

 

1.7. HÅLLBARUTVECKLING 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Denna definition av hållbar 

utveckling definierades av Brundtlandkommisionen i FN-dokumentet Our common future som 

publicerades år 1987.(Gulliksson H & Holmgren U, 2018). Denna rapport var en förberedelse inför 

FN:s andra stora världskonferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i 1992 där hållbar 

utveckling antogs sedan som ett gemensamt mål för alla länder att sträva mot. (Gröndahl F & 

Svanström M, 2011). Hållbar utveckling handlar om att på långsikt bevara jordens resurser men 

samtidigt bevara människors mänskliga rättigheter. För att uppnå krävs det ett ansvarstagande på 

både en global nivå och lokal nivå. År 2015 skrev 194 länder under FN:s hållbarhetsmål (SDG, 

sustainable development goals) som består av 17 mål och 169 delmål där en utav dessa mål som 

togs fram beskriver hur en hållbar produktion och konsumtion ska uppnås och hur detta ska leda 

till en effektivare användning av de resurserna som viktiga för vår försörjning. Dessa mål ska ses 

som ett komplement till de mänskliga rättigheterna. (Gulliksson H & Holmgren U, 2018). FN 

bestämmer inte hur varje land ska bli hållbar utan pekar ut riktningen och fungerar som en 

samordnande plattform där resultatet av landets åtgärder presenteras öppet. Detta upplägg bygger 

på tron om en ekonomisk tillväxt, en marknadsekonomi där de svagaste skyddas och ett socialt 

hållbart samhälle. Detta brukar beskrivas genom ett s.k. Venndiagram där dessa tre termer 

överlappar varandra och ges lika tyngd och värde. Se figur 2. 
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1.7.1. Ekonomiskt perspektiv  

Ekonomi är både en vetenskap som studerar lagarna för det ekonomiska skeendet och en 

praktik för utveckling av samhälle, näringsliv och privata livsomständigheter. Ordet ”ekonomi” 

kommer från det grekiska ordet ”oikos”, vilket betyder läran om hushållande med knappa 

resurser. En ekonomisk hållbarhet ofta kopplas även till ekonomiskt tillväxt, vilket är ett av 

ekonomins många medel för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Gulliksson H & Holmgren U, 2018).  

 I FN:s hållbarhetsmål 8 (SDG) uttrycks ekonomiskt hållbarhet med följande formuleringar: - 

Mål 8: Verka för varaktighet, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.  

 8.1: Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella 

förhållanden och i synnerhet en bruttonationalprodukt (BNP)-tillväxt på 

minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.  

I dessa formuleringar tillförs begreppen, inkluderande och hållbar som bivillkor för den 

ekonomiska tillväxten. Detta är ett ramverk som reglerar människors möjligheter att leva sina 

liv och förvekliga sina drömmar utan varken riskera miljön eller göra slut på begränsande 

resurser. Den ekonomiska utvecklingen kräver en viss politiskt styrning för att kunna vara 

stabilt och samtidigt vara demokratiskt anpassbart, vilket stöds av lagar för att klargöra för alla 

vad som får eller inte får göras. Industrin bör lägga fokusen på den ekonomiska hållbarheten 

och inte hållbarheten i företagets vinstintresse. (Gulliksson H & Holmgren U, 2018). 

 

1.7.2. Ekologiskt perspektiv  

Den ekologiska hållbarheten ligger till grund för de andra två hållbarhetskomponenterna 

(ekonomisk och social hållbarhet). (Hållbarhetsforum 2018) och för att uppnå ett ekologiskt 

hållbart samhälle krävs det förståelse för hur människan påverkar omgivningen.  

Ekologi definieras som vetenskapen om relationerna mellan organismerna, människan och 

deras omgivning. Ekologin är en således en lära om vårt gemensamma globala hushåll. 

Figur 2: Venndiagram av hållbar utveckling 

Ekologisk 

hållbarhet 

Social 

hållbarhet 

Ekonomisk 

hållbarhet 

Hållbar 

Utveckling 
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Ekologisk hållbarhet fokuserar på att ta vara på naturens resurser genom att utnyttja 

naturresurser såsom jord, vatten och energi på ett hållbart sätt. Barry Commoner utvecklade 

fyra ekologiska lagar som i ett hållbarhetsperspektiv sammanfattar ekologins grundprinciper. 

Att allting hänger ihop med allt annat, då ekosystemet består av en mängd levande varelser 

och icke- biologiska faktorer som är förbundna i ett komplex nätverk, där sambandet mellan 

orsak och verkan inte alltid kan förutsägas. Att allting måste ta vägen någonstans, då energin 

som används är oförstörbar. Att naturen vet bäst, då till varje organism finns det ett enzym 

redo att bryta ner just denna substans, därför varje ny substans eller rubbning av systemet 

innebär ett potentiellt problem. Sist men inte minst att det inte finns gratis luncher då varje 

genväg och varje försök till snabba vinster har en kostnad. (Gulliksson H & Holmgren U (2018). 

Ingenjörer och tekniker bör därmed ta hänsyn för miljön vid utveckling av 

produktionsprocesser och produkter för att kunna undvika att dessa inte är skadligt för miljön, 

både vid användning och efter användning. Detta kan uppnås genom att bland annat använda 

sig utav förnybar energi och closed-loppåtervinning, vilket innebär att återvinningen av 

materialet kan göras på obestämd tid utan att det sker någon nedbrytning av dess egenskaper. 

Det innebär även att produkten kommer att kunna omvaldas tillbaka dessa material till råvaror 

och återanvändas för tillverkning av samma produkt igen (Pennstate 2017). 

 

1.7.3. Socialt perspektiv 

Ett socialt hållbart samhälle är rättvist, jämlik, inkluderande, och demokratiskt. Det garanterar 

en rimlig livskvalitet för nuvarande och kommande generationer. Ett socialt hållbart samhälle 

ska kunna hantera påfrestningar och är både förändringsbenäget och anpassningsbart. 

(Folkhälsomyndigheter 2014). Enligt agenda 2030 (2019), är ett väl fungerande näringsliv med 

hållbara affärsmodeller en förutsättning för omställningen till en hållbar utveckling. För att 

sådana förutsättningar ska kunna skapas behövs långsiktiga spelregler och dialog. Agenda 2030 

(2019) betonar även vikten av alla samhällsaktörernas delaktighet och att genomförandet blir 

ett gemensamt ansvar. En annan viktig del är att öka kännedom och kunskapen om hållbar 

utveckling för att bibehålla och öka innovationstakt, engagemang i riktning mot hållbar 

utveckling.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

Kapitel 2 presenterar de teorier och metoder som är relevanta till examensprojektet och för dess 

utförande. Kapitel 2 kommer även beskriva verktygen som är använda för datainsamlingen samt 

hanteringen av data vi samlar in. Detta kapitel redovisar de teorierna som är grunden till projektet.    

2.1. LEAN  

Lean produktion (LEAN) är ett koncept som kommer ifrån den japanska biltillverkaren Toyota. Toyota 

produktion system (TPS) är deras produktionssystem som följer Lean produktion konceptet. En Lean 

verksamhet beskrivs i fem steg: definiera kundvärdet, definiera värdeflödet, få ett jämnt flöde i 

processen, tillverka mot kundens order och sträva alltid efter högsta möjliga kvalitet. Toyota 

produktionssystem och Lean är starkt eftertraktade metoder och verktyg inom den industriella världen 

tack vare deras långsiktiga mål och tänkande, fokus på hållbar utvecklingen samt värde för kund och 

samhälle. TPS består av fjorton principer och dessa är uppdelade i fyra delar: långsiktigt tänkande, att 

rätt process ger rätt resultat, att tillföra organisationen värde genom att utveckla personal och 

samarbetspartners samt slutligen att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 

organisationen (Liker, 2009). 

Toyotas produktionssystem har många metoder och verktyg som används för att strukturera upp och 

planera förbättringsarbeten. 

2.1.1. PDCA  

Japanerna sökte ett sätt på hur de kunde gå till väga för att gripa sig an en problemlösning på ett mer 

systematiskt sätt. Detta kom att bli känt som ”Demings hjul” eller PDCA (Plan, Do, Check, Act; planera, 

genomföra, standardisera och förbättra). För att få bäst resultat av verktyget krävs det att alla delar är 

noggrant genomförda eftersom det finns de som enbart använder sig av Do-fasen och därmed har 

större sannolikhet att misslyckas (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2013). Figur 8 visualiserar hur PDCA-

modellen kan se ut. 

Plan (planera): denna fas är mycket viktig för att försäkra att resultatet blir bra. Planeringsfasen tar 

fram all viktig information om problemet och därför är det viktigt att identifiera typen av problem som 

ska åtgärdas. Målen är viktiga att klargöra och förtydliga och det är viktigt att beskriva hur målen ska 

uppnås. Informationen och fakta som tas upp i denna fas behöver vara breda för att försäkra att det 

finns tillräckligt mycket kunskap och information kring problemet. Detta gör att det blir lättare att finna 

lösningar. När all information och fakta har samlats in går fasen vidare till att finna rotorsaker med 

hjälp av verktyg som fem varför, PICK-chart, fiskbensdiagram och så vidare. Dessa används för att hitta 

rotorsaker till problemet samt att rangordna vilka felkällor arbetet borde fokusera på. Om 

planeringsfasen är klar och välgjord går det lättare att gå vidare till nästa fas (Bicheno, 2013). 

Do (Genomföra): den andra fasen går ut på att genomföra förbättringsförslagen praktiskt. 

Svårighetsnivån på denna fas går helt ut ifrån hur pass välgjord planeringsfasen blev då noggrannheten 

i den fasen underlättar genomförandet (Bicheno, 2013). 

Check (Utvärdera): när förbättringarna har testats utvärderas resultatet för att se vilka misstag som 

kan ha gjorts, vad som gick fel samt vilka lärdomar resultatet ger för att därifrån lyckas med ett bättre 

resultat nästa gång om det inte gick som tänkt första gången (Bicheno, 2013). 
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Act (Standardisera och förbättra): sista delen av de fyra delarna i PDCA genomförs då en förbättring 

har gett ett önskat resultat i föregående fas. I denna fas skapas standarder av den verifierade 

förbättringen från tidigare fasen. Det är viktigt att stort fokus läggs på denna fas eftersom det är den 

som visar resultatet av allt arbete som gjorts i tidigare faser (Bicheno, 2009).   

2.1.2. Fiskbensdiagram 

Orsak-verkananalys, även kallad fiskbensdiagram, är ett verktyg som används för att identifiera alla 

möjliga orsaker som hänger ihop med ett visst problem innan arbetet går vidare till att ta itu med 

huvudsakliga grundorsaker till problemet. Fiskbensdiagrammets syfte är att illustrera resultatet 

grafiskt från en analys som stegvis har byggts upp av alla kunskaper och erfarenheter som har 

analyserats. Ett fiskbensdiagram ställs upp på följande sätt. Först väljs ett problem ut och därefter görs 

en ”brainstorming” för att finna möjliga orsaker till problemet. Slutligen skapas ett fiskbensdiagram, 

där orsakerna till problemet delas upp i olika kategorier, vilka ofta består av de så kallade fem m:n, 

människa, maskin, material, miljö (fysiskt och kulturellt) och metod (Helmrich, 2001). I figur 3 visas ett 

exempel på hur ett fiskbensdiagram ser ut.  

2.1.3. Standardiserat arbetssätt 

En av grundpelarna inom TPS är ett standardiserat arbetssätt som arbetar mot att skapa processer och 

procedurer som kan upprepas och som är pålitliga och effektiva. Standardiserat arbetssätt är grunden 

till förbättring och denna filosofi har målet att skapa en standard som är så bra och självklar att det 

bara skulle vara dumt att utföra uppgiften utan den. Detta kan verka som ett omöjligt krav på en 

standard men det är själva visionen ett företag borde sträva efter. Dessa standarder är inte menade 

att gå överstyr som att tejpa platser för pennan på skrivbordet och därför finns det tre viktiga delar 

som bör hålla sig till. Den första delen är att välja ut den allra bästa metoden för problemet så att 

standarden blir den bästa möjliga standaren för arbetet. Den andra är att alla i en process är delaktiga 

i produkten och därför tillsammans borde söka förbättringar och ta ansvar för arbetet utan som måste 

göras. Den tredje och sista delen är att standarden inte kan skapas enbart teoretiskt, den måste testas 

många gånger i produktionen innan den kan anses vara klar. När den testats i produktionen ger det en 

Problem 

Metod 
Människa Maskin 

Material 
Miljö 

orsak 
orsak orsak 

orsak orsak 

Figur 3: Fiskbensdiagram 
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inblick i om produktionspersonalen förstår standarden direkt. Detta leder till att upplärning och 

flyttning av personal inte tar lång tid (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2013). 

2.1.4. 7+1 slöserier 

När ett företag diskuterar moment i en process, vilka inte tillför värde, kan en av dem vara slöseri. TPS 

har identifierat sju huvudtyper av icke värdehöjande moment inom en process. De sju identifierade 

huvudtyperna gäller inte bara produktion utan även till exempel produktutveckling, administration och 

orderregistrering. Därför finns det ett åttonde moment och detta indikeras med +1. Nedan presenteras 

de moment som är slöserier för ett företag (Liker, 2009): 

1. Överproduktion: det innebär att det produceras mer än vad kunden har efterfrågat, vilket 

betyder mer lagerhållning samt överbemanning och onödigt mycket transporter. 

 

2. Väntan: det händer när material saknas eller att en bearbetning måste slutföras, vilket 

medför att operatörerna i sin tur blir sysslolösa. 

 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar: detta innebär att det sker långa och ineffektiva 

transporter av produkter i arbete (PIA) som går ut och in från lager eller mellan processer. 

 

4. Överbearbetning eller felaktiga bearbetningar: detta slöseri sker när operatörer försöker 

vidta onödiga åtgärder och detta kan bero på dåliga verktyg eller dålig produktutformning, 

som i sin tur skapar onödiga arbetsmoment. 

 

5. Överlager: genereras när produktionsplaneringar inte är tillräckligt bra. Resultatet blir sena 

leveranser, felaktiga produkter, långa ställtider och stillestånd. 

 

6. Onödiga arbetsmoment: alla former av rörelser som operatörerna gör som inte ger värde är 

slöseri. Ett exempel på dessa slöseri kan vara att sträcka sig efter något, lägga ifrån sig verktyg 

eller komponenter och så vidare. 

 

7. Defekter: reparation, justering, ombearbetning, skrotning, ersättning och kontroll är slöseri 

som uppstår av defekta komponenter. 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda: operatörer som arbetar dag in och ut med en 

process har många idéer samt förbättringsförslag och det är slöseri med tid, kompetens och 

tillfällen att lära sig om ett engagemang att lyssna på personalen. 

2.1.5. Visuell styrning 

Visuell styrning är en av de fjorton principerna i Toyotas produktionssystem och fungerar som en form 

av kommunikationssystem vars användning ger upphov till en arbetsmiljö där det är lätt att se hur 

processen samt arbetet ska utföras och hur det avviker från det standardiserade arbetssättet. Princip 

sju som är visuell styrning ger direkt en uppfattning om hur det går för varje del av en process, var det 

kan behövas hjälp samt var det flyter på bäst. Det kan visa var material och föremål är placerade samt 

hur standardoperationer genomförs. Produkter i arbete och annan information som är viktigt i ett bra 
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arbetsflöde tydliggörs av visuell styrning. Systemet kan vara både analogt och digitalt. Det kan vara 

styrsystem som ger feedback till stora skärmar eller datacentraler som uträknar och presenterar grafer 

till berörd personal eller bara något enkelt som att sätta märkningar i golvet som ger en tydligare och 

säkrare miljö för fotgängare i en industri med truckar eller självgående helautomatiserade lastrobotar 

(Liker, 2009). 

Visuell styrning är mer än att bara visa avvikelser i tabeller, diagram eller rapporter. Toyota integrerar 

visuell styrning i det värdehöjande arbetet. Det visuella innebär att med en snabb titt till exempel 

kunna se processen, en maskindel, lager, information eller en operatör som utför ett arbete och genast 

se vilka standardiserade arbetsmoment som används under arbetet samt om det finns avvikelser ifrån 

standarderna (Liker, 2009). 

Det finns olika system som kan användas för att visualisera en process. Många företag använder sig av 

”5s” som står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana, eftersom det är ett bra 

sätt att hålla allt rent samt placera verktyg på rätt plats. Det finns även sätt att signalera att en specifik 

del av en process har problem genom att med hjälp av ljud och ljussignaler visualisera detta. Detta 

informerar personal direkt om ett stopp har uppstått eller om andra avvikelser vilket ger en tydlig bild 

om var ett problem har uppstått och hur akut behovet av felavhjälpning är, om kategorisering av 

problem finns (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2013). 

2.2. PICK-Chart 

En PICK-chart används för att prioritera avvikelser i ett förbättringsarbete. PICK är en förkortning av 

Possible, Implement, Challenge och Kill, vilket översätt på svenska Möjlig, Genomföra, Utmana, och 

Avfärda. Enligt Petersson, m.fl. (2009) utvecklades denna modell av Lockheed Martin för kunna 

bedöma varje avvikelse utifrån vilken effekt det skulle bli om avvikelsen löstes, samt insatsen som 

skulle krävas för att lösa den. Modellen ger stöd till medarbetarna att komma fram till rätt 

prioriteringar på ett strukturerat sätt.  

De avvikelser som medför stora konsekvenser för verksamheten och kan lösas genom en liten insats 

skrivs i fältet ”Genomför” och får således hög prioritet. En avvikelse som kräver en stor insats för att 

lösas och ger en liten effekt kräver ingen åtgärd eftersom den helt enkelt inte är lönsam och därmed 

skrivs i fältet ”Avfärda”. Avvikelserna som medför en stor arbetsinsats och ger en stor effekt hamnar i 

fältet ”Utmana” då dessa avvikelser kan kräva att förbättringsgruppen begär hjälp från den övriga 

organisationen för att finna en bra lösning. Fältet ”Möjligt” reserveras för de avvikelserna som kräver 

en liten insats men enbart ger en liten effekt. Dessa avvikelser har lägre prioritet än de som hamnat i 

fältet ”Genomför” och tas hand om först när förbättringsgruppen har tid (Petersson, m.fl. 2009). 

Nya avvikelser kan flyttas upp i förbättringstavlans aktivitetskolumn när ett förbättringsarbete har 

utförts. PDCA- cirkeln som beskrivs i kapitel 2.1.1 kan därefter användas för att löpnade visualisera var 

i förbättringscykeln en viss aktivitet befinner sig. I figur 4 visas ett exempel på hur en pick-chart ser ut.  
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Stor Insats 

Liten Insats 

Liten Effekt Stor Effekt 

 

 

 

 

2.3. Rotororsakverktyget fem varför 

Inom Lean utgör elimination av slöserier en central del, vilket är svårt att utföra i verkligheten på grund 

av svårigheter med att upptäcka slöseriet, analysera samt hitta lämpliga åtgärder. Att upptäcka 

slöserier utförs bland annat genom att genom standardisering synliggöra det som är onormalt och 

klassa det därmed som slöseri.  

Rotororsaksanalysmetoden som också kallas för fem varför analyserar rotororsaken till en upptäckt 

avvikelse genom att vid en upptäckt avvikelse ställa sig frågan ”varför” fem gånger och därmed närma 

sig, efter varje svar, avvikelsens egentliga orsak. När frågan varför är ställd och besvarad för femte 

gången kan lämpliga åtgärder för rotororsaken kan därmed sättas in. Metoden ska antas ha lyckats när 

åtgärd av rotororsaken medför att avvikelsen inte uppträder en gång till. 

För att lyckas med fem varför är det nödvändigt att den avvikelsen som ska lösas är tillräckligt specifik 

och inte för generell såsom att ställa sig frågan ”varför en process i genomsnitt har 60 min stopptid per 

skift?”. Den frågan kan ha miljon olika anledningar därför ska rotororsakanalysen utföras istället för 

varje specifik stopp i denna process för att ta reda på varför just det stoppet inträffade. Det är även 

viktigt att ha i åtanke att rotororsakverktyget fem varför enbart ska användas för att analysera en 

process och inte en person. Detta förutsätter att alla medarbetare gör sitt bästa och skapar även ett 

positivt klimat där anställda faktiskt vill flagga upp de avvikelser de upptäcker. Denna metod flyttar 

även fokus på till exempel utbildning, hjälpmedel, metodersstandarder, etcetera (Petersson, m.fl. 

2009). I figur 5 visas ett exempel på hur rotororsakverktyget fem varför kan se ut.  

Figur 4. Pick - Chart 

Möjligt 

(Possible)

Genomför

(Implement)

Avfärda

(Kill)

Utmana 

(Challenge)
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Figur 5: Exempel av fem varför 

2.4. Underhåll 

En fråga som oftast diskuteras i underhållssammanhang är hur stor mängd förebyggande underhåll 

(FU) respektive avhjälpande underhåll (AU) som utförs samt relationen mellan dessa. Enligt Johansson 

K. E (1997) är målet med underhållet att:  

• Underhållet ska bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att säkerhet erhålls- 

detta ska göras till så låg totalkostnad som möjligt. 

• Utrustningen ska underhållas så de får lång livslängd och bibehåller sin kvalitetsnivå. 

• Ge underlag för konstruktionsändringar och nyinköp av likartade utrustningar genom att 

dokumentera inträffade händelser. 

Underhåll (UH) beskrivs i Svensk Standard, SS-EN 13306:2 010 som en kombination av samtliga 

tekniska åtgärder och ledingsåtgärder under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, 

eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion (Swedish standard 

institute, 2016). Dessa tekniska åtgärder innefattar bland annat aktiviteter som utförs innan något 

funktionsfel upptäcks och efter att ett funktionsfel har upptäckts. Detta framgår i figur 6. 

ORSAK 1 •VARFÖR?

ORSAK 2 •VARFÖR?

ORSAK 3 •VARFÖR?

ORSAK 4 •VARFÖR?

ROTORSAK •VARFÖR?
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2.5. Avhjälpande underhåll  

Enligt Svensk Standard, SS- EN 13306 är definitionen av Avhjälpande Underhåll: ”Underhåll som 

genomförs efter det att funktionsfel upptäcks och med avsikt att få enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra 

krävd funktion” (Hagberg & Henriksson, 2010, s.384). 

Avhjälpande underhåll handlar om att aktiviteter såsom förbättring, renovering, reparation, tillfällig 

reparation och funktionskontroller utförs efter det att ett funktionsfel har upptäckts. För att undvika 

stora kostnader såsom lagerhållning för olika reservdelar och långa produktionsstopp som dessa 

reparationer ofta kräver, är det mer lönsamt för företag att använda sig av en kombination av både 

förebyggande och avhjälpande underhåll (Mobley, 2004). För att säkerställa hög tillgänglighet 

beskriver Hagberg & Henriksson (2010) att avhjälpande underhåll ska utföras snabbt och effektivt samt 

som en del i ett hållbart miljötänk se till att resurser inte onödigt förbrukas. För att kunna mäta detta 

används Mean Time to Repair (MTTR) som mäter hur lång tid det tar att åtgärda produktionsstoppet 

samt Mean Waiting TIme (MWT) som mäter hur lång tid det tar för underhållspersonalen att ta sig till 

maskinen i frågan (Hagberg & Henriksson, 2010). 

2.5.1. Förebyggande underhåll  

Enligt Svensk Standard, SS- EN 13306 är definitionen av förebyggande underhåll ”Underhåll som 

genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska 

sannolikheteten för fel eller degradering av en enhets funktion” (Hagberg & Henriksson, 2010, s316).   

Det förebyggande underhållet kan i sin tur delas upp i Förutbestämda UH, vilket omfattar underhåll 

som genomförs i enlighet med bestämda tidsintervaller eller efter en bestämd användning och 

Tillståndsbaserat UH som omfattar förebyggande underhåll och som består av kontroll och 

övervakning av en enhets funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder.  Enligt Hagberg & 

Henriksson, (2010) är målet med förebyggande underhåll att se till att avhjälpande underhåll inte 

längre utförs i stor skala.  

Underhåll 

Förebyggande 

Underhåll 

Innan ett funktionsfel upptäcks 

Avhjälpande 

Underhåll 

Efter ett funktionsfel upptäcks 

Figur 6: Olika typer av underhåll 



13 
 

Enligt Mobley, (2004) används Mean Time To Failure (MTTF), för att mäta hur lång tid en process klarar 

av att utföra dess funktion innan ett fel inträffar och Mean TIme Between Failure (MTBF), som mäter 

hur lång tid det tar från och med att fel inträffar till att nästa fel inträffar på samma enhet, för att 

bestämma intervallet för när det förebyggande underhållet ska utföras (Hagberg & Henriksson, 2010).  

2.6. Automatiserade processer  

Ny teknik har förändrat industrins syn på arbetsmiljösynpunkter då farliga och obehagliga 

arbetsmoment har kunnat ersättas av robotar och automatiserad utrustning. Samtidigt har en trend 

mot att automatisera förenklade produktionssystem för att förbättra produktionsförutsättningarna 

som möjliggör ett större ansvar för produktionens verkställande startat (Olhager, 2000). 

En automatiserad process innebär att arbetsuppgiften som utförs av en maskin inte kräver att en 

människa är inblandad i jämförelse med en manuell process. En automatiserad process kan göra 

många olika operationer som till exempel montering, bearbetning eller materialhantering. Det finns 

två olika versioner av en automatiserad process då den ena är semiautomatisering där systemet kräver 

att en människa gör någon typ av bearbetning till exempel att mata en robot med material eller 

verktyg. Den andra är helautomatisering med vilken systemet inte kräver någon mänsklig hjälp för att 

utföra arbetet (Groover 2015). 

2.7. Ergonomi  

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. Därför bör 

ergonomiska förbättringar på arbetsplatsen beröra såväl arbetstagarens förutsättningar som tekniska 

och organisatoriska förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 En av de vanligaste anledningarna till att långtidssjukskrivningar förekommer i industrin är olika 

belastningsbesvär som beror på tunga lyft i ogynnsamma arbetsställningar, upprepade arbetsmoment 

och statiskt muskelarbete för skuldrorna. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan hjälpa arbetsgivaren 

att undersöka och riskbedöma belastningsergonomiska risker på arbetsplatsen, samt vidta lämpliga 

åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. (Prevent, 2011). Vid bedömningen 

av belastning och ergonomiska risker gäller det att se till helhetsbilden. Den innefattar fem delar; 

produktens utformning (hur hanteringen och monteringen ska ske) samt processens utformning, det vill 

säga valet av takt- och cykeltider som även påverkar arbetsmiljön då dessa bestämmer antalet upprepningar per 

tidsenhet för de rörelser som ingår i arbetsuppgiften. Vidare består helhetsbilden av arbetsorganisationens 

utformning (hur arbetet ska fördelas över tid och mellan medarbetare), arbetsplatsens fysiska utformning 

då villkor för arbetshöjd, buller och klimatfaktorer undersöks och slutligen medarbetarnas kompetens och 

förmåga att utföra uppgiften (Prevent, 2011). 

En bra ergonomi på arbetsplatsen leder inte bara till gladare och mer välmående personal utan även 

till ökad effektivitet hos personalen. Lean föreslår att operatörer bör göra sina arbeten stående 

eftersom det ger den absolut bästa flexibiliteten för operatören att röra på sig men också för att det 

ger en bättre hållning och motverkar smärtor i ländryggen (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2013). Dock 

bör inte operatören stå hela dagen, därför är en blandning med sittande och stående positioner 

speciellt gynnsam för operatörer som ständigt tvingas göra en viss rörelse. På riktigt bra 

arbetsstationer kan operatörerna höja och sänka stationen efter operatörens längd. Även stolar som 

kan anpassa sig till operatörerna detta ger dem en bättre arbetsmiljö och därför ökar deras effektivitet. 

ERGONOVA – Ergonomisk värdeflödesanalys används för att se över flöden och därifrån bedöma 
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arbetsställningar, vikt/kraft, ergonomisk potential i flödet och se över flödet för att förbättra 

variationen i arbetet för individen. Analysens genomförande bör snabbt ge en överblick över 

problemområdena och vilka möjligheter till förbättring av arbetsmiljön som är en del av 

produktionsutvecklingen (Bicheno, Anhede & Hillberg, 2013). 

2.8. Intervjuer  

Skillnaden mellan ett vanligt samtal och en intervju är att i en intervju styrs samtalet av den som 

intervjuar en person medan ett samtal inte har någon specifik riktning. Intervjuer används i många 

sammanhang till exempel vid sökande av arbete, då en intervju brukar hållas för att diskutera meriter 

och erfarenheter. Ofta hålls en intervju vid läkarbesök och ibland när en personalundersökning på ett 

företag hålls för att ge förbättringsförslag. För att försäkra sig om att intervjun ger en relevant och 

välfylld datainsamling krävs det att intervjun innehåller frågor som är relevanta i förhållande till 

undersökningens ämnesområde (Lantz, 2007). 
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3. METOD 

I kapitel 3 Metod kommer datainsamling samt användningsområde av metoderna att beskrivas. Olika 

sätt projektets metoder och verktyg används för att få resultatet som önskas. Teorier som studenterna 

har tagit fram kommer även att beskrivas hur de tillämpas i projektet. 

3.1. Projektets flödesdiagram 

Flödesdiagrammet för projektet som visas i figur 7, visar hur studenterna kommer att utföra detta 

projekt. Första steget är att definiera en projektspecifikation tillsammans med respektive 

handläggande på företaget och skolan. Den andra steget är att söka relevanta litteratur som detta 

projekt kommer att grundas på. I den tredje, fjärde och femte steget kommer studenterna att återigen 

besöka företaget för att erhålla en bättre blick på företagets produktion och dess processer samt samla 

in relevanta data kring dessa processer. Studenterna kommer därefter att analysera den insamlade 

data för att sedan kunna identifiera och skapa förbättringsförslag för de slöserier som uppstår i dessa 

processer. I slutskedet kommer en analys och utvärdering av förbättringsförslagen att utföras för att 

sedan ta fram en slutsats av dess ingående delar. Identifiering och analysering av förbättringsförslagen 

kommer att gå in på mer detalj i senare kapitel.  

 

 

Figur 7: Flödesschema av projektet 

Projektspecifikation Teoretisk referensram
Genomgång av 

företaget

Introduktion till 
paketeringsavdelningen

Datainsamling
Analysering av insamlad 

data

Identifiera slöserier och 
problem

Skapa 
förbättringsförslag

Analysera 
förbättringsförslag 

utifrån resultat

Utvärdering & Slutsats
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3.2. PDCA  

Hela projektets grund utgick ifrån PDCA. Detta gjorde det lättare för studenterna att planera och lägga 

fokus på rätt problem i flödena. Alla målen studenterna planerade att uppnå klargjordes, vilken 

omfattning projektet innefattar samt avgränsningarna av processen som studenternas projekt 

fokuserade på. Figur 8 visar hur PDCA olika delar användes för att utföra projektet.  

 

 

Figur 8: PDCA för projektet 

 

3.3. Metoder och tillvägagångsätt  

I början av projektet fick studenterna en genomgång av processen där en rundtur tillsammans med 

handledaren på företaget visade samt presenterade en mindre detaljerad introduktion till 

paketeringsprocessen på DAVA Foods i skara. Efter genomgången blev vi erbjudna att på fri fot gå 

igenom och observera stationer. Detta var starten till datainsamlingen och innebar att vi kunde börja 

med en osystematisk observation av processen. Genom att gå runt och försöka förstå hur processen 

fungerade, vad varje station gjorde samt hur dem utförde operationen kunde studenterna få en bättre 

bild av flödena. Studenterna började även titta lite på vart det verkade vara viktigast att hålla mer 

fokus på de processer som intresserade studenterna mest. 

•Utvärdera och 
diskutera resultaten 
av 
förbättringsförslagen

•Föreslå 
förbättringsförslag för 
framtiden
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•Klargör mål
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•Samla in data

•Genomförandeplan 
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Operatörerna var informerade om att studenterna var där för att titta på processen och därför kunde 

studenterna även fråga operatörerna om hur vissa delar av processen fungerade samt vad 

operatörerna behövde göra när ett fel uppstod. Studenterna fick tillgång till att ta bilder samt filma 

och fick även tillgång till en kamera som var kopplad till deras WIFI, vilket medförde att studenterna 

kunde se processen från vart som helst. Vid flera tillfällen som studenterna besökte företaget 

antecknades all data och en mer systematiskobservation gjordes av processen samt att intervjuer av 

tekniker och operatörer gjordes för att få en tydlig bild av nuläget av processen.  

Eftersom studenterna hade tillgång till en kamera som kunde ge direkt feedback och playback av 

processen behövde inte studenterna alltid vara på plats för att kunna observera processen detta gjorde 

att studenterna kunde mer effektivt använda sin tid åt att analysera data utan att behöva åka till 

företaget hela tiden då resan från Skövde till Skara både tar tid, kostar pengar och är dåligt för miljön.  

3.4. Systematiska & osystematiska observationer 

Detta projekt kräver att datan som samlas in är bra och väl utformad, en av de första metoderna som 

användes för att samla in data var att observera hela processen som projektet kollar på. Genom att 

vara på platsen och titta på processen för att se hur operatörer arbetar, vilka olika situationer som 

uppkommer när problem uppstår och hur det hanteras i realtid. Att observera en process går att göra 

på två olika sätt, där den ena är osystematiskobservation och den andra är systematiskobservation. 

För att genomföra en observation krävs det att den är definierad samt avgränsad och att den är tydlig 

när den genomförs under en bestämd tid. Vid den systematiska observationsmetoden följes en mall 

med listor som checkas av, vilket kan vara ett bra hjälpmedel för att enklare hålla koll på vilka delar av 

processen som har blivit observerade i detalj samt vilka delar som borde kollas på lite extra. Den andra 

metoden som är osystematisk innebär att saker som anses vara intressanta i en process är vad som 

läggs mer fokus på. Detta är ofta vad som en observation börjas med men när det är dags att jobba 

med en process blir det bättre resultat när en mall följs, vilket gör också dokumentationen enklare då 

det finns en tydlig lista av vad som gjorts och inte gjorts. (Christensen et al., 2016) 

3.5. Identifiera och analysera förbättringsförslag.  

När all data samlats in är målet att identifiera och analysera förbättringsförslag på flödet. Verktyg som 

rotororsakverktyget fem varför användes för att finna rotorsaker, genom att tillsammans med 

teknikerna diskutera de problem som observerades och fråga varför problemet uppstår. Teknikernas 

feedback gav den information som krävdes för att finna rotorsaker. Pick-chart verktyget var ett annat 

hjälpsamt verktyg som gav en tydlig rangordning på de förbättringsförslagen som identifierades. 

Fördelar och nackdelar på dessa förbättringsförslag gav även grunden till pick-charten.  

3.6. Identifiering samt analysering av slöserier  

Tidtagning användes för att samla in data för olika typer av slöserier där väntan är en av de största 

slöserier som DAVA Foods har i sina processer. Genom att ta tiden på de olika stoppen under ett par 

timmar kan en tydlig bild ges när, hur länge och varför stoppet uppstår samt att se vilka stopp som 

präglar flödet mest. Observationer användes även för att hitta slöserier i form av onödigt 

arbetsmoment såsom rotationer på paketet. Med hjälp av ett stapeldiagram kunde antal stopp samt 

tid för reparation av felen enkelt visas. 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel presenteras hur nuläget av produktionen för 24-packs samt 10-packs flödena fungerar. 

Arbetsmomenten som gör att äggen placeras och försluts i sina paket beskrivs i denna del. 

Informationen som samlades för att ge en bild av processen används här för att ge en tydlig beskrivning 

som kan kopplas till den inledande delen av denna rapport.  

4.1. Processbeskrivning av 24-packsflödet 

Den delen som studenterna har blivit till delade att jobba med i projekt är bland annat 24-packsflödet. 

När frågan ”hur svårt kan det vara att paketera ett par ägg”? skrattar ofta de anställda på DAVA Foods 

eftersom det faktiskt är en väldigt avancerad process från att kolla att äggen är hela och rena samt att 

se till att stora, mellan och små ägg kommer till rätt plats, till och med att bruna respektive vita ägg 

kommer till rättplats. Därav märks det snabbt att äggproduktion inte är så simpelt ändå.  Processen är 

till viss del semiautomatiserad men till större delar helautomatiserade med hjälp från operatörer när 

ett stopp uppkommer. 

På DAVA Foods har 24-packsflödet två olika varianter av ägg i sitt flöde där den ena är vita ägg och den 

andra är bruna ägg. Båda äggen hanteras på samma sätt i processen. Figur 9 beskriver flödet i ett 

flödesschema. 

 

Figur 9: flödesschema för 24-pack paketeringsprocessen 

4.1.1. Äggplacering 

Det första steget i processen är placeringen av ägg i paketet. Detta sköts av den stora infeeder även 

kallad för äggplacerare som ligger utanför avgränsningarna för projektet dock är själva placeringen en 

del av projektet eftersom det är en tidspåverkan på flödet. Äggen placeras i fyra olika rader och med 

sex ägg i varje rad. Hastigheten på placeringen av ägg påstås vara inställd till takten som flödet i nästa 

steg är inställd på. Denna maskinen är dock kappabel till att placera alla 24 äggen på under två 

sekunder eller snabbare dock blir risken för felplacering och trasiga ägg för stor. 

4.1.2. Pulsgivar matning till huvudflödet 

Det går två band från äggplaceringen ner till pulsgivarna som matar på paketen till huvudbandet. Dessa 

två band är taktade med hjälp av två pulsgivare som är placerade på botten av banden de är taktade 

för att släppa ett paket i taget från de två banden. Figur 10 visar första delen vilket är äggplaceringen 

samt de två banden som matar huvudbandet med paket som är den andra delen. 

 

Äggplacering
Byte av band 

till 
huvudbandet

Diagonala 
hjul för 

bandbyte
Lockplacering Inplastningsmaskinerna
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Figur 10: Bandbyte till huvudflödet 

4.1.3. Bandbyte med hjälp av diagonalt placerade hjul 

Efter en längre resa på huvudbandet är det dags att byta band igen, vilket görs genom att lägga en 

diagonalhjulräls som går från det ena bandet till den andra. Syftet med dessa diagonalahjulräls är att 

rotera samt placera äggpaketet i en bättre position innan locket läggs på i nästa station. Figur 11 visar 

hur bytet av band samt att en rotation sker när paketet träffar kanten på hjulen. 
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Figur 11: Byte av band samt rotation av paket 

 

4.1.4. Lockplacering 

Efter att paketet har roterats 90 grader i tidigare del kommer paketet till lockplaceringsmaskinen. 

Lockplaceringsmaskinen ser paketets första rad av ägg med hjälp av en givare och är därefter redo att 

placera locket. Lockplaceringsmaskinen är placerad mot ett band som är i en uppförsbacke, vilket 

innebär att när locken släpps drar paketet med sig locket på vägen upp. Locken till maskinen matas 

manuellt av personal, och när magasinet i bak på maskinen är slut kommer en blå lampa att tändas 

och meddelar operatören att fylla magasinet med mer lock. I figur 12 kan detta ses. 

  

Figur 12: Lockplaceringsmaskinen 
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4.1.5. Inplastningsmaskin 1 & 2  

Nästa station är de två inplastnings maskinerna. Efter att paketen har fått lock går var annat paket till 

en av de två inplastningsmaskinerna beroende på vilken maskin som är tillgänglig. Maskinerna är 

taktade så att de ska ta var annat paket. Maskinen har två delar, den börjar med att plasta in paket i 

plast. Detta är en simpel ”push and pinch” metod, vilket betyder att paketet puttas in i plasten och 

omringas av plasten, därefter nyps plasten sedan av med en arm. Nästa steg är ugnen som krymper 

plasten och omsluter hela paketet. Ugnen kan max producera 10 – 25 paket i minuten. Det som 

påverkar maskinen är vad den plastar in, vilket i detta fall är ägg som är ömtåliga och inte får bli 

tillagade i ugnen samt storleken på paketet. Maskinerna är placerade parallellt med varandra vilket 

illustreras i figur 13. 

 

 

Figur 13: Skiss av layout samt verkligbild av inplastningsmaskin 2 

 

4.1.6. Streckkodsmaskin 

Efter inplastningen kommer streckkodsmaskinen, och har som uppgift att placera streckkoden på det 

inplastade paketet. En givare ger signalen att ett paket är framme vid rätt position, i det läget trycker 

en arm på streckkodsklistermärket på paketet. Maskinen kan bara ta ett paket i taget samt att 

hastigheten som den kan placera streckkoden är begränsad. 
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4.2. Processbeskrivning av 10-packsflödet  

DAVA Foods paketeringsavdelning består även av två produktionslinjer som behandlar 10-pack ägg. 

Det är en komplex process som ser till att friska ägg i alla storlekar och former kommer till rätt plats. 

Processen är semiautomatiserad och består av fyra delar; en denester som förser linjerna med rätt 

kartonger, ett paketeringstransportband som består av en infeeder som placerar äggen rätt i 

respektive ask, en lockstängare som sluter kartongen och slutligen två transportband som förflyttar 

kartongerna till efterföljande process. 10-packsflödet hanterar även pakethanteringen för askar som 

rymmer 12 ägg samt 15 ägg. Figur 14 visar en översikt över paketeringsflödet.  

 

Figur 14: 10-packs paketeringsflöde (Omnia PX User Manual, 2018) 

4.2.1. Denester 

En operatör hämtar en hög 10-pack kartonger och laddar denesterns magasin. Denestern separerar 

det nedersta paketet och transporterar det till rotationsmaskinen som därefter vänder paketen rätt. 

Rotationsmaskinen transporterar slutligen paketen vidare till paketeringstransportbandet. Denna 

process är den enda som kräver kontakt med operatören, resten av flödet är helautomatiserat och 

behöver endast en operatör när ett stopp uppkommer. Figur 15 visar denestern och tillhörande 

rotationsmaskin.  

 

Figur 15: Denester & rotationsmaskin (Omnia PX User Manual, 2018) 
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4.2.2. Äggplacering 

Paketeringstransportbanden transporterar de tomma paketen till infeedern även kallad äggplaceraren 

som är en sorteringsmaskin som ligger utanför avgränsningarna för projektet som förser infeedern 

med ägg. Infeedern fyller därefter de tomma kartongerna med ägg i två rader med fem ägg i varje rad. 

Infeederns hastighet bestäms av den förinställda takten för flöden d.v.s. hur många ägg per timme 

infeedern ska släppa ner i respektive kartong. Infeedern är även utrustad med en sensor som 

dubbelkollar att äggen har kommit rätt i kartongen innan de slutligen transporteras vidare till 

lockplaceraren.  

4.2.3. Lockstängaren 

När de ifyllda kartongerna flyttas fram till lockstängaren, stängs kartongerna. Denna process tar ca 1 

sekund. En sensor kontrollerar att locken har stängts på ett korrekt sätt. Om så är fallet, förflyttas 

kartongerna ifyllda med ägg fram och stämplas med bästföredatumet innan de förs vidare på 

transportbandet. Om de inte stängts på ett korrekt sätt öppnas ett kasseringsband under 

huvudbanden till vilket de defekta kartongerna flyttas på. En operatör tittar därefter närmare på dessa 

defekta kartonger och bedömer om de ska kasseras eller om felet kan åtgärdas. Om så är fallet 

stämplar hen därefter manuellt den åtgärdade kartongen med bästföredatumet och ställer den på 

huvudbandet. Figur 16 visar lockstängaren.  

 

Figur 16: Lockplaceraren 

4.2.4. Transportband till roboten  

Transportbanden som visas i figur 17 transportera kartongerna vidare till roboten, som är utanför 

våra avgränsningar. Dessa transportband är även försett med två anordningar som säkerställer att 

locken är korrekt stängd. 

 

Figur 17: Transportband (Omnia PX User Manual, 2018). 
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5.  GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver insamlingen av den information och data som samlats in samt identifiering och 

analysering av förbättringsförslag till 24-packsflödet samt 10-packsflödet. 

5.1. Planering 

Studenterna började med att planera upp tillvägagångsättet av genomförande fasen för projektet, 

projektet har bara kunnat arbeta kring planerings delen av PDCA. Den delen innehåller 

datainsamlingen, målsättningen och de förbättringsförslag som hittats samt en analys av dem. Detta 

innebär att förbättringsförslagen som ges inte kommer att implementeras men däremot ger det 

företaget en bild på vad som möjligtvis borde implementeras i framtiden baserat på lösningarna som 

studenterna har funnit under analysen av processen. 

5.2. Observationer av 24-packsflödet 

I 24-packsflödet produceras två olika varianter, där den ena är 24-pack ägg och den andra 20-pack ägg. 

Dessa kommer i både vita ägg och bruna ägg. Kundorder kommer och en operatör längst ner i 

processen ställer in i vilken ordning som dessa paket ska paketeras. På 24-packsflödet körs oftast stora 

batcher av ägg därför vill företaget att det flödet körs utan några större stopp. Processen observerades 

under flera tillfällen både fysiskt på plast men också hemifrån eftersom studenterna kunde se 

processen i mobilen tack vare en WIFI-kamera som var placerad för att se hela processen och kunde 

ge en direktuppspelning av flödet.  

För att dokumentera de tider samt stopp som uppkommer oftast användes en tidtagare samt ett 

anteckningsblock för att anteckna det stopp som observerades samt att dokumentera hur lång tid det 

tog innan operatörerna åtgärdade problemet. Tabell 1 visar de medelvärdena på stopp som 

observerats under flera tillfällen samt medeltiden av hur lång tid de tog, summerat med antalet stopp 

att åtgärda stoppet. Tid och stoppuppföljning gjordes för att se vilka delar av processen som har 

övervägande problem. 

Throughput under en minut togs mellan varje maskin för att se om processen var dragande och rätt 

inställd. Innan inplastningsmaskinerna låg throughputen på 24 paket/min efter inplastningsmaskinen 

låg det på 21 paket/min. Vid bytet till huvudbandet låg det på 19 paket/minut. Detta innebär att 

inplastningsmaskinerna och banden inte är inställda till ett dragande flöde. Ett problem uppstår efter 

inplastningsmaskinerna därför att bandet är för kort vilket medför att den snabbare 

inplastningsmaskinen måste vänta på ett paket som kommer från den äldre inplastningsmaskinen. 

Under subjektiva observationer på operatörernas arbetsmoment upptäckte studenterna att 

operatörerna ej använde sig av ett standardiserat arbetssätt för att ställa om maskinerna i flödena som 

studenterna blev tilldelade att göra ett exjobbsprojekt kring. En senare intervju med tekniker visade 

på att maskinerna inte hade klara instruktioner eller standarder för omställning utan det var markerat 

på maskinen vilka mått den manuellt skulle ställas in på. Måtten som var markerade på maskinen var 

inte exakta eftersom operatörerna inte gjorde exakt likadana inställningar för varje gång en 

omställning gjordes. Erfarenheten hos operatören påverkade även hur välgjord inställningen blev. 
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Tabell 1: Stopptidstabell för 24-packsflödet 

 

5.2.1. Intervjuer  

I olika intervjuer eller diskussioner med operatörer samt tekniker fick studenterna en större och bättre 

bild av vad de ansåg vara stora problem med 24-packsflödet. I dessa intervjuer användes metoder som 

fem varför för att finna rotorsaker och därefter kunna finna lösningar till problemen. 

Intervjuerna var inte styrda på något mer sätt än att frågor som studenterna hade varit besvarade i 

diskussionerna. De största problemen som kom från intervjuer var att processens taktning inte var 

perfekt inställd och att processen är mer tryckande än dragande. Byte av band kan även ibland 

resultera i att ett paket hamnar snett och fastnar, inplastningsmaskinerna plastar in paketen med olika 

hastighet vilket gör det svårt att takta upp flödet eftersom bandet är programmerat att dela paketen 

växelvis mellan inplastningsmaskinerna. Lockplaceringsmaskinen är även svår att ställa in så locken blir 

felplacerade eller till och med missar.  

Intervju med vår handledare på företaget beskrev att flödets teoretiskt uppmätta throughput kan ligga 

på 30–36 paket/min. Detta ger en bild på att det är något som inte stämmer som det ska eftersom i 

observations delen beskriver studenterna att de mäter upp en throughput på runt 19–24 packet/min. 

5.2.2. Slöserier  

När observationer av processen genomfördes dokumenterades även vilka slöserier från Lean 

produktion som uppkom.  

Väntan: detta var ett problem eftersom det hände ofta att locken hamnade fel eller att paketen 

hamnade fel in i inplastningsmaskinerna. Det som tog längst tid att åtgärda var när paketen hamnade 

fel innan paketen fördes in i inplastningsmaskinen. Två ställen där paketen får vänta i onödan det ena 

är efter inplastningsmaskinerna på väg till streckkodsmaskinen, där är bandet innan 
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streckkodsmaskinen kort och resulterar i att den nya inplastningsmaskinen måste vänta på paket från 

den äldre inplastningsmaskinen. Det andra stället där paket ofta väntar i onödan är vid bytet från 

äggplaceraren till huvudbandet, där är det taktat så att bandet släpper växelvis ett paket för att det 

ska roteras 90 grader på huvudbandet innan paketet åker vidare. Detta resulterar i att ett paket får 

vänta på det andra paketet tills det att paketet har roterat 90 grader. Paketen kan även Ibland glida 

lite på väg ner från äggplaceraren tack vare de hackiga stopp och starterna som bandet gör, vilket 

resulterar i att det ena bandet till huvudflödet får vänta ännu längre då paketen inte längre har rätt 

positionering på bandet.  

Onödiga arbetsmoment: när paketet byter band till huvudbandet, roteras paketet 90 grader sedan 

vidare till bandbyte där de diagonala rullarna roterar paketet 90 grader igen innan de transporteras 

vidare. Dessa rotationer resulterar i att bandet blir långsammare för att lyckas med rotationerna så att 

paketen inte skadas. Ett annat onödigt arbetsmoment uppstår efter att paketen har fått ett fel placerat 

lock eller inget lock alls och puttas undan precis innan inplastningsmaskinerna så att de kan åtgärdas 

av operatören. Detta arbetsmoment är onödigt på grund av att felet beror på lockplaceringsmaskinen 

i tidigare steg. Ofta krävdes det att teknikern ställer in lockplaceringsmaskinen flera gånger om efter 

att en omställning har gjorts för att det inte blev riktigt bra och när det äntligen blev perfekt inställt så 

är det dags att ställa om igen till 20-packslocket och samma resa startade igen med flera om 

inställningar. 

5.3. Fem varför av 24-packsflödet.  

Under projektet användes rotororsakverktyget fem varför för att finna rotorsaken på de större 

problemen som upptäcktes. Det visade sig att det ena problemet som var att paketen hamnade snett 

innan inplastningsmaskinerna orsakades av lockplaceringsmaskinen. Detta betyder att även fast 

stoppet var vid inplastningsmaskinerna blev lockplaceringsmaskinen rotorsaken till problemet. Det 

innebär att stoppen kommer tillbaka till lockplaceringsmaskinen som beroende på hur väl inställningen 

har gjorts, orsakar stopp senare i processen. I figur 18 och 19 visar fem varför av de två problemen som 

leder till samma rotorsak.  
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Figur 18: Fem varför av inplastningsmaskinens rotorsak 

Utifrån inplastningsmaskinens fem varför kunde nästa fem varför som visade rotorsaken till 

lockplaceringsmaskinen beskriva rotororsaken till båda problemen. 

 

Figur 19: Fem varför av lockplaceringsmaskinens rotorsak 
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5.4. Observationer av 10-packsflödet  

Observationer av 10-packsflödet sker på avstånd för att inte störa pågående produktion, operatörerna 

och teknikerna på något vis. Studenterna observerar först hela processen för att erhålla en överblick 

av flödet i sin helhet. Den observerade processen hanterar paketeringen för 10-pack äggen, 12-pack 

äggen och paketering för 15-pack äggen. Dessa ägg kommer i både vita och bruna ägg och sorteras 

därefter i respektive kartonger. En operatör längst ner i processen hanterar ordrarna och bestämmer 

därmed vilka banor som ska paketera dessa ordrar. En tekniker matar in hur många ägg i timme dessa 

paketeringsbanor ska paketera, vilket bestämmer takttiden för hela flödet.  

Eftersom studenterna ej kunde åka till företaget varje dag och utföra observationerna, sättes en 

kamera upp med hjälp av teknikerna så att studenterna ska kunna observera produktionen i realtid på 

distans. Under dessa observationer upptäckte studenterna att locket öppnades ofta efter stängningen 

dels på grund av materialet på kartongen dels på grund av att paketen var redan defekta innan den 

kom till lockstängaren. Dessa stoppen utgjorde de flesta stopp och slöserier i processen samt att åtgärd 

av dessa fel tog ibland för lång tid. Tabell 2 visar vilka stopp som uppkom vid observationer och hur 

långt tid det tog för operatörerna att åtgärda dem. 

Under subjektiva observationer av operatörernas arbetsmoment upptäckes det att operatörerna 

böjde sig under infeedern för att komma åt flödena samt att när ett fel uppstod i flödet behövde 

operatörerna böja sig över flödet på ett ej ergonomiskt sätt.  

 

 

Tabell 2: Stopptidstabell för 10-packsflödet 
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Observationerna och studenternas uppfattning av vilka typer av slöseri som uppstår i processen 

skapade ett underlag för vilka frågor som studenterna behövde få besvarade i intervju delen för att 

kunna därefter verifiera framtagna hypoteser och inte dra för tidiga slutsatser. Denna hypotes 

behövde analyseras ytligare då det är oftast är svårt att hitta rotororsaken till ett problem enbart 

genom observationer.   

5.4.2. Intervjuer  

Olika intervjuer med operatörerna och produktionsledaren som även är våra handledare på företaget 

gav en klar bild på hur processen fungerar, dess styrkor och svagheter. Intervjuerna gjordes på ett 

osystematiskt sätt, då dessa intervjuer liknade mer vanliga samtal. Genom intervjuer med handledaren 

på företaget kunde studenterna få en uppfattning på vad han insåg vara orsaken till 10-packsflödet 

flödes olika stopp. Det största problemet som togs fram under intervjuerna var att denestern laddar 

oftast 10-pack kartonger fel, vilket gör att infeedern missar ibland kartongerna, vilket i sin tur även gör 

att lockstängaren inte stänger locken på ett korrekt sätt. Under samtal med operatörerna fick 

studenterna även reda på att sensorerna på paketeringsbanorna ibland även missar kartongerna, och 

detta blir oftast ett problem när ett paket ska kasseras för då kan den bli klämd mellan banden som 

höjs och sänks.  

Genom intervjuer med produktionsledare framkom det att förebyggande underhåll utförs för sällan 

och osystematisk. Produktionsledaren påpekade även att när de görs, dokumenteras inte dessa 

förebyggande underhåll korrekt. Bristande förebyggande underhåll medföra att det blir mer stopp i 

processen, särskilt i en produktionsmiljö där det uppkommer mycket spill som smutsar ned viktiga 

delar i processen.  

5.4.3. Slöserier  

Under observationsfasen av 10-packsflödet, observerade studenterna vilka typer av slöserier som 

uppstått vid denna process och dessa sorterades in de 7+1 slöserier som beskrivs mer ingående i 

avsnitt 2.1.4. Det gjordes därefter en sammanställning av hur dessa påverkar flödet, vilket kommer att 

visas nedan. 

➢ Väntan: Vid 10-packsflödet sker väntan när infeedern lagt äggen fel och de hamnar utanför 

kartongen. Fel i sig beror på oftast att denestern skickat en defekt kartong eller att det behövs 

att göra lite justeringar. Väntan uppstår då processen står still i väntan på åtgärd från 

operatören, vilket kan ta lång tid innan det utförs då operatören inte alltid upptäcker detta fel 

i tid på grund av att HMI- panelen som uppmärksammar operatören om ett fel är svårt att 

upptäcka från långt håll.  

 

➢ Onödiga arbetsmoment: Vid omställningar från 10-pack kartonger till 12-pack och 15-pack 

kartonger och tvärtom sker onödiga arbetsmoment då omställningen för denestern sker 

manuellt med en vridspak, vilket bidrar till att omställningen behöver ofta korrigeras innan ett 

optimalflöde kan erhållas.  
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➢ Defekter: Under observationerna upptäckte studenterna att det uppkommer mycket defekter 

vid 10-packsflödet, såsom defekta kartonger, då på grund av felaktiga omställning kan 

klämmas när de passerar infeedern. Defekter uppkommer även när infeedern släpper ner 

äggen i kartongerna och på grund av felplacerade eller defekta kartonger knäcks äggen.  

Kartongerna skadas även när dessa laddas i batcher in i denestern på grund av att de inte kan 

hålla sig i en upprätt position och därmed lutar på sidan. Detta medför bland annat att locken 

för kartongerna fastnar på paketeringsbanorna och därmed inte kan stängas korrekt.    

5.4.4. Ergonomi  

Under observationerna kollade studenterna på hur ergonomin sköts vid paketeringsbanorna. 

Studenterna insåg snabbt att ergonomin vid paketeringsbanor är väldigt bristfällig. Operatörerna och 

teknikerna vid pakethanteringen av 10-pack äggen måste böja sig rejält för att kunna gå under 

äggplaceraren som sträcker sig ovan alla paketeringsbanor och förser banorna med ägg. Teknikerna 

blir även utsatta, då de sköter om hela processen och måste därmed kunna snabbt ta sig överallt runt 

banorna. Detta blir oftast ett problem när det blir till exempel ett större stopp vid lockplaceraren och 

teknikern anser att denestern behöver ställas om. Teknikern måste därmed krypa under äggplaceraren 

för att kunna ta sig till denestern. Möjligheten finns för teknikern att ta en annan väg som är mer 

ergonomisk men detta kräver att teknikern går runt hela produktionen, vilket tar väldigt långt tid och 

därmed undviks. Vid mindre stopp som kan åtgärdas av operatörer är det oftast färre problem då en 

operatör står vid varsin ände av processen och den som är närmaste oftast åtgärdar problemen. Figur 

20 visar en bild som är tagen vid 24-packsflödet och på den visas hur denna böjning kan se ut. 

Detsamma gäller även vid 10-packsflödet flödet.       

 

Figur 20: Ergonomiska brister 

 



31 
 

5.4.5. Visuell styrning  

Visuell styrning med hjälp av ljud och ljussignaler uppmärksammar personalen om ett eventuellt stopp 

i processen och ger en tydlig bild på var i processen problem har uppstått samt hjälpen ansvarige att 

prioritera lämpliga åtgärd. Visuell styrning förklaras noggrannare i avsnitt 2.1.6. En Human-Machine 

Interface (HMI) panel vid 10-packsflödet uppmärksammar personalen var ett stopp har uppstått. Dessa 

HMI paneler sitter på äggplaceraren. Varje paketeringsbana har två egna HMI- panel, en på framsidan 

och en på baksidan. Under observationer insåg studenterna att det är svårt att se felmeddelandet som 

visas om ett stopp uppstår på långt håll, vilket medför att operatörerna inte upptäckter stoppet i tid 

och processerna är stillastående länge innan en åtgärd utförs. 

5.4.6. Fiskbensdiagram 

Ett av de problemen som observerades är att lockstängaren ofta inte stänger locken på ett korrekt sätt 

vilket medför att paketen kasseras eller öppnas upp när de transporteras till efterföljande process. För 

att hitta alla möjliga orsaker till att detta uppstår undersöktes faktorer som bidrar till att denestern 

skickar defekta kartonger och dessa orsaker placerades under de fem huvudgrupperna: metod, 

människa, maskin, material och miljö. Orsak-verkan diagrammet även kallad fiskbensdiagram som 

användes beskrivs utförligare i kapitel 2, teoretisk referensram. Figur 21 visar orsakerna som fick 

studenterna anser har störst påverkan på problemet.  

 

 

Figur 21: Utförd fiskbensdiagram 
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5.4.7. Fem varför av 10-packsflödet.  

Studenterna valde att använda sig utav fem varför för att hitta rotororsaker till att locken fastnar på 

transportbanden. De fem varför som utfördes för 10-packsflödet visas i figur 22.   

 

Figur 22: Första fem varför av 10-packsflödet 

Studenterna valdes även att använda sig av fem varför metoden för att ta reda på rotororsaken till att 

sensorerna inte upptäckte att de defekta kartongerna inte hade transporterats hela vägen till 

kassationsbanden och därmed klämdes emellan transportbanden. Figur 23 visar denna fem varför som 

utfördes.  

 

Figur 23: Andra fem varför för 10-packsflödet 
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5.4.8. PDCA  

Demings hjulet användes som ett komplement till fiskbensdiagrammet och fem varför för att planera, 

genomföra, standardisera och förbättra processen och därmed minska dess relaterade stopp. Efter att 

studenterna utfört fiskbensdiagrammet och hittat rotororsakerna valde studenterna två grundorsaker 

som med tanke på den tiden studenterna hade skulle tas vidare i Do-fasen. Studenterna tyckte att den 

fuktiga miljön kartongerna förvarades i och det bristfälliga materialet på kartongerna skulle testas.  

Studenterna ville testa att byta ut de vanliga kartonger till kartonger som studenterna visste med 

säkerhet var ej felaktiga och följa de igenom processen och på så sätt avgöra om problemen med 

lockstängaren berodde på kartongerna fuktighet eller om materialet för kartongerna var bristfällig. 

När studenterna frågade produktionsledaren om lämplig tid för att planen ska testas i produktionen 

fick studenterna reda på att produktionsledaren tillsammans med teknikerna på företaget hade precis 

bestämt sig att testa byta ut de nuvarande kartonger till andra kartonger med annat material, vilket 

även löste problem med att lockstängaren inte stängde locken på ett korrekt sätt och visade även att 

den fuktiga miljön de förvarades i inte var rotororsaken för problemen. Detta bevisade även att som 

nämnt i avsnitt 2.1.1 att ibland används det enbart Do-fasen i PDCA.  

Detta projekt har därmed enbart befunnit sig i planeringsfasen där studenterna satt upp mål, samlat 

in relevant data och tagit fram lösningsförslag. På grund av tidsbrist har studenterna inte kunnat övergå 

till do-fasen med andra grundrotororsaker funna med hjälp av fiskbensdiagrammet och 

rotororsakverktyget fem varför och implementera dessa lösningar i produktionen.  

  



34 
 

 

6. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas och analyseras de förbättringsförslagen som har upptäckts under projektet. 

Idéer för hur vissa av dessa förbättringsförslag skulle kunna se ut. Först analyseras de 

förbättringsförslag som har kommit ur genomförandet och datainsamlingen sedan förslås de 

förbättringsförslag som enligt pick – charten borde fokuseras på. 

6.1. Mål & Syfte 

Projektet är gjort på DAVA foods i Skara som är ett paketeringsföretag av ägg. I kapitel 1 av rapporten 

ges de mål och syften som studenterna blev tilldelade under projektet på DAVA. Under uppstarten av 

projektet blev studenterna erbjudna att jobba med att analysera och finna förbättringsförslag till 

företagets 24-packflöde och 10-packflöde. Förbättringsförslag av hur operatörerna uppmärksammas 

av ett fel eller stopp i processen ska även ges. Framtagna förbättringsförslag kommer att behandlas i 

detta kapitel. Fördelar och nackdelar samt möjliga idéer för hur vissa av de förbättringsförslagen som 

tagits fram kan se ut teoretiskt. Förbättringsförslagen står i rubrikerna. En genomförlig ekonomisk 

analys gjordes ej på förbättringsförslagen dock har studenterna påpekat att vissa förslag skulle kunna 

betyda större kostnader beroende på företagets ekonomi. 

6.2. Analys av förbättringsförslag av 24-packsflödet  

Under genomförandet av projektet uppskattades de problemen som präglar 24-packsflödet. Under 

det arbetet användes olika metoder för att finna rotorsaker och felkällor vilket därefter kunde ge idéer 

till möjliga lösningar. 

Ett av de större problemen som visade sig påverka hur bra inplastningsmaskinen kunde utföra sitt 

arbete var lockplaceringsmaskinen. Detta innebär att om en eller flera lösningar kunde ges till 

lockplaceringsmaskinen blev då också inplastningsmaskinens arbete mer pålitlig. Problemet är att 

lockplaceringsmaskinens omställningar påverkar hur väl maskinen arbetar. Inställningen av 

lockplaceringsmaskinen saknar klara riktlinjer och standarder för att ställas in på ett korrekt sätt och 

detta resulterade i att flera om inställningar krävdes under produktionens gång. När maskinen var rätt 

inställd var det dags att göra en ny omställning till 20-packsflödet vilket resulterade i att den långa 

inställnings processen av maskinen började om igen.    

6.2.1. Robot istället för lockplaceringsmaskinen 

Ett av förslagen till lockplaceringsmaskinen är att byta ut maskinen helt mot en mindre robot som i 

detta fall behövs eftersom utrymmet är ett problem. Detta istället för att ha en extra lockplacerare 

som ej får plats samt att en extra omställning ej skulle krävas.    

Fördelar: detta skulle enligt layout förslaget i figur 24 ta bort större omställningar, istället skulle 

roboten med större säkerhet utföra arbetet korrekt samt att en knapp på en display enkelt kunna byta 

mellan 20 och 24-pack locken då robotcellen matas med de två olika locken i var sitt magasin som kan 

göras till den storlek som önskas eftersom en robotcell är så modulär. Operatören fyller på när en 

lampa lyser som varnar att magasinet börjar ta slut. Det är även en bra långsiktig idé. 
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Nackdelar: en ny robot skulle kunna innebära en större kostnad vid införskaffning beroende på 

företagets budget för denna sorts anskaffning av maskin och i det fallet vara (i ett kortsiktigt 

perspektiv) en sämre idé. Det är även mycket svårare att planera upp samt genomföra och tar längre 

tid att föra in i processen. 

 

Figur 24: Förslag på layout av robot 

 

6.2.2.  Standardisera omställningen av lockplaceringsmaskinen 

Ett annat förbättringsförslag av lockplaceringsmaskinen är att standardisera omställningen med färdig 

måttade verktyg som kan användas för att ställa in lockplaceringsmaskinen rätt från början vid 

omställningar under produktionen gång. 

Fördelar: detta är en simplare lösning, billigt och enkelt att utföra vilket gör att omställningen utförs 

snabbare och enklare.  

Nackdelar: denna lösning är bara en tillfällig lösning då problemet med omställning dock kvarstår samt 

att problemet med ett för litet magasin kvarstår. Det skulle också kräva att operatörerna lär sig det nya 

arbetsmomentet med de standardiserade verktygen. 
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6.2.3. Inköp av ny inplastningsmaskin 

24-packsflödet är mycket oregelbundet och kan klassas som ett tryckande system istället för ett mer 

eftertraktat system som är det dragande flödet. I en dragande process bestämmer maskinen i nästa 

steg hur hastigheten för maskinen eller bandet innan bör vara inställt så att maskinen enbart får de 

produkter den klarar av att tillverka under en specifik tid. Det finns två inplastningsmaskiner på DAVA 

Foods, där den ena är en äldre maskin och är därför långsammare än den nya maskinen. Eftersom 

banden som matar maskinerna fördelar paketen växelvis medför detta att den långsammare maskinen 

är den styrande maskinen när en utjämning av flödet utförs. Detta skulle kunna åtgärdas genom att 

köpa in och byta ut den äldre inplastningsmaskinen mot en ny likadan inplastningsmaskin som står 

bredvid. Därefter kan man vara säker på att båda maskinerna arbetar lika snabbt och fördelning av 

paketen blir därmed bättre. 

Fördelar: enklare att jämna utflödet, processen kommer att gå snabbare, eftersom båda maskinerna 

ser och fungerar likadana blir underhåll samt standardiserat arbete enklare. Det är ett bra förslag i 

långsiktigt. 

Nackdelar: En ny maskin skulle kunna innebära en större kostnad för företaget beroende på deras 

budget samt ekonomi och att detta skulle kräva ett stort arbete för att byta den äldre maskinen med 

en ny maskin. 

6.2.4. Jämna ut flödet med den ny inplastningsmaskinen 

Att jämna ut flödet går att göra utan att behöva köpa in en ny maskin och för att göra det skulle istället 

bandet behöva programmeras om för att veta vilken maskin som kan ta ett paket och därefter gå vidare 

med att jämna ut flödet. Denna lösning går utifrån att en ny maskin är införskaffad dock går samma 

förslag att göra även med den äldre maskinen men det som beskrevs tidigare i texten skulle behövas 

göras först. Det som menas med att jämna ut flödet är att byta från ett tryckande till ett dragande 

system.  

För att göra detta krävs cykeltider av alla maskiner samt längden av transportbanden för att se vilken 

hastighet de behöver vara inställda på för att försäkra att rätt antal paket är vid nästa maskin när 

maskinen vill ha ett paket. I ett dragandesystem gäller att maskinen som kommer i nästa steg av 

processen styr hur mycket maskinen och banden i tidigare steg bör producera. Detta innebär att till 

exempel infeedern som är den delen som placerar äggen i askarna skall vara inställd på rätt antal askar 

i timman beroende på hur många askar nästa process som är lockplaceringsmaskinen klarar av. Detta 

försäkrar att överproduktion och lager på banden inte byggs upp i onödan.  

Fördelar: detta skulle minska på slöserier och göra det enklare när ändringar görs i systemet eftersom 

allt finns tydligt dokumenterat på en och samma plats. Produktionens throughput skulle förbättras så 

länge maskinerna fungerar som de skall. 

Nackdelar: detta skulle betyda att ett stort administrativt arbete skulle krävas och många strukturer i 

arbetet skulle påverkas vilket gör arbetet ännu större samt att det tar lång tid att införa. 
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6.2.5.  Förläng band efter inplastningsmaskinerna  

En noterad flaskhals som upptäcktes vid throughput uppmätningen samt intervjusamtal med tekniker 

var att efter paketet blivit inplastat åker de ut på en band som tar paketet till en streckkodsmaskin. 

När paket kommer ut från den nya inplastningsmaskinen måste den vänta vid olika tidpunkter på 

paketen som kommer från den äldre inplastningsmaskinen eftersom bandet som går in till 

streckkodsstämlaren är kort.  

Detta resulterar i att en onödiga slöserier med väntan uppstår eftersom maskinen stannar. För att 

motverka detta grundades förbättringsförslaget att förlänga bandet efter inplastningsmaskinerna till 

streckkodsstämlaren för att försäkra att det finns plats på bandet. 

Fördelar: väntan efter maskinen skulle försvinna och detta gör att maskinen aldrig stannar slöserier 

och flödet skulle därför bli bättre. 

Nackdelar: det är väldigt trångt vilket betyder att en mindre ny layout av alla maskiner och 

transportband skulle behövas göras på ett redan litet utrymme vilket är svårt och tar lång tid.  

6.2.6.  Ta bort onödig rotation av paketen och dela på bandet  

Ett slöseri i form av onödigt arbetsmoment som upptäcktes när paketet färdas på huvudbandet är att 

paketet roterar 180 grader helt i onödan. Eftersom paketet redan är i rätt position från äggplaceraren 

behövs då inte att paketet roterar runt till motsatt lågkant. Detta kan åstadkommas genom att sätta 

mindre band på botten delen av de två banden som går från äggplaceraren till huvudbandet. Genom 

denna lösning skulle huvudbandet rent teoretiskt kunna öka sin hastighet utan rotationen mellan 

banden. Det bandet som blir implementerad med detta förslag kan då skicka ut paketet på 

huvudbandet utan att behöva vänta på en mjuk rotation av paketet. Taktningen av denna del i flödet 

skulle då också bli enklare eftersom väntan på att paketet som kommer från den banan som ligger 

längst bort inte längre blir så stor. Figur 25 visar de två stegen där paketet roterar 90 grader åt gången. 

Fördelar: banan i sig skulle få en bättre, enklare och mer kontrollerad taktning, det skulle göra att 

transporten av paketen kan gå snabbare. Det skulle till och med gå att skicka ut båda paketen på 

samma gång då försvinner väntan av paketet helt. Ganska enkelt förbättringsförslag att implementera. 

Nackdelar: kräver kunskap om programmering, processen blir mer komplicerad med flera rörliga delar 

så ifall något behöver lagas eller bytas kan det bli svårare att åtgärda. Det blir fler band som måste 

underhållas. 
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Figur 25: Onödiga rotationer av 24-pack 

6.2.7. Skapa en ny layout med två banor från äggplaceraren  

Ett annat större projekt för att förbättra flödet på 24-packsflödet är att göra en ny layout av systemet 

där det finns två huvudbanor och två lockplaceringsmaskiner som leder in i var sin inplastningsmaskin. 

I figur 26 visas ett exempel på hur den layouten skulle kunna se ut. 

Fördelar: de två banorna behöver inte vänta på varandra. Taktningen till inplastningsmaskinerna blir 

lättare att ställa in och skapar ett dragande flöde eftersom de är separerade.  

Nackdelar: kan vara väldigt kostsamt beroende på företagets budget, hela produktionen skulle vara 

tvungen att stannas för att bygga om allt. Det finns redan nästan inget utrymme därför skulle det 

krävas att alla andra flöden också ändrades vilket tar ännu mer tid. 

 

Figur 26: Exempellayout av en extra bana 
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6.2.8. Byta rollerbandbytaren till motoriserat band  

I ett samtal med tekniker påvisades ett problem som uppstår väldigt sällan men ändå är närvarande. 

Detta problem uppkom aldrig när studenterna observerade flödet dock finns det ett förslag för 

förbättring samt säkerställande att det inte händer igen. Förslag är att byta ut de diagonala rollarna 

som visas i figur 25 till ett roterande band som styrs av en enkel elmotor. Detta tillsammans med en 

plåt på motsatt sida som är böjd i samma rörelse som paketet, skulle säkerställa att paketet inte åker 

av banan eller fastnar efter band-bytet genom att stå i kanten på näst kommande bands sidoplåt. Detta 

tillsammans skulle ta bort 90 graders rotationen som sker. Studenternas första förslag var att göra 

banan rak hela vägen men det skulle betyda extremt stora layoutförändringar vilket inte är målen och 

syftet med projektet. 

Fördelar: det skulle säkerställa att paketet får ett mjukt byte av banan samt att utan en rotation kan 

paket färdas snabbare och om det behövs ta stöd från den böjda plåten på andra sidan så att den 

guidas rätt och aldrig hamnar snett och stoppar flödet. 

Nackdelar: om den böjda plåten är för tight så kan paketet fastna mellan det motoriserade bandet och 

plåten. Om det motoriserade bandet slutar att rotera kommer paketet att få det jobbigt att glida och 

byta band. 

6.3. Analys av förbättringsförslagen på 24-packsflödet 

För att analysera de förbättringsförslag studenterna tog fram behövdes en riktlinje för vad studenterna 

anser att företaget borde fokusera på i en möjlig framtida implementation av de förbättringsförslagen 

som har identifierats. Detta gjordes genom att skapa en pick-chart av alla förslagen som gavs i tidigare 

stycken i kapitlet om resultat. Pick-chartens syfte är att dela in alla förslagen i fyra olika grupper som 

är möjligt, genomför, avfärda och utmana.  

För att förtydliga vilket förbättringsförslag som alla numren i pick-charten hör till, har nedanstående 

lista gjorts. Numren som visas i figur 27 korresponderar till det förbättringsförslagen numrerade i 

denna lista. 

 
1. Robot istället för lockplaceringsmaskinen 

2. Standardisera omställningen av lockplaceringsmaskinen 
3. Inköp av ny inplastningsmaskin 

4. Jämna ut flödet med den ny inplastningsmaskinen 
5. Förläng band efter inplastningsmaskinerna 
6. Ta bort onödig rotation av paketen och dela på bandet 

7. Byta rollerbanbytaren till motoriserat band 

8. Skapa en extra huvudbana till inplastnings maskinerna  
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Figur 27: Pick-chart av förbättringsförslagen för 24-packs flödet 

  

Stor Insats 

Liten Insats 

Liten Effekt Stor Effekt 

Möjligt 

( 7 , 2 )

Genomför

( 5 , 4 )

Avfärda

( 8 )

Utmana 

( 1 , 3 , 6 )
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6.4. Analys av förbättringsförslagen av 10-packsflödet 

Under observationer och intervjuer av 10-packsflödet upptäcktes problem i processen som sedan 

användes som underlag i ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammet och rotororsaksverktyget fem 

varför användes sedan för att hitta rotororsaker till stoppen som uppstår i processen, vilket även gav 

upphov till idéer om lösningsförslag för framtida arbeten. Dessa förbättringsförslag kommer att 

placeras sedan i en pick- chart för kunna välja ut vilka förbättringsförslag som bör implementeras i 10-

packsflödet. Nedan följer de förbättringsförslagen som tog fram. 

6.4.1. Nya askar 

Ett lösningförslag som studenterna tog fram i processen var att byta ut de nuvarande askar mot nya 

typer av askar. Lösningsförslaget kunde implementerades av produktionsledaren och teknikerna innan 

studenterna testade och utvärderade den själva.  

➢ Fördel: Fördelen med detta lösningförslag är att de nya askar reducera stopp som orsakas 

av att lockplaceraren inte stänger locken på ett korrekt sätt då dessa askar stängs bättre. 

 

➢ Nackdel: Nya askar medför att omställningar blir svårt att utföra och risken att äggen 

landar fel ökar jämfört med de gamla askar. Det kommer ta en stund innan teknikerna 

hittar ett optimalt omställningsläge som funkar för hela processen.  

6.4.2. Ombyggnad av denestern 

Den första fem varför utfördes för att finna grundorsaken och en lösning för att locken fastnar på 

transportbandet. Förbättringsförslaget till att stötta upp paketen i magasinet skulle kunna vara att 

bygga någon form av V-formade metall rör som paketen kan luta sig på men ända vara enkelt för 

montörernas påfyllning av dessa kartonger. Figur 28 visar hur dessa kartonger viks i dagsläget när de 

har laddats i denestern. 

 

Figur 28: Kartonger efter de matats in i denestern 
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➢ Fördel: Håller kartongerna upprätt, och minskar risken till att kartongerna skadas i 

denestern. Denna lösning medför även att det blir lättare för operatörerna att fylla på 

denestern.   

➢ Nackdel: Kräver att operatörerna lär sig ett nytt sätt att ladda magasinet samt ny 

dokumentation av det nya standardiserade arbetssättet.  

 

6.4.3. Förebyggande underhåll  

I den andra fem varför som utfördes för 10-packsflödet uppmärksammades även där att de smutsiga 

sensorerna var en av de orsakerna till att de defekta paketen fastnade emellan transportbanden på 

väg till kassationstransportbanden. Rotororsaken för dessa problem visade sig bero på att det utförs 

för få tidsbestämda förebyggande underhåll. Ett tidsbestämt förebyggande underhåll skulle därmed 

minska dess stopp.  

Under samtal med produktionsledare fick studenterna reda på att ett projekt om att införa ett 

förebyggande underhålls schema var redan igång, och utifrån detta schema kunde studenterna se att 

bland annat rengöring för de optiska sensorerna och reflektorer skulle utföras varje 40e timme.  

➢ Fördel: Ett förebyggande underhåll som omfattar rengöring, inspektion, justeringar, 

smörjning och reparationer för alla processen delar, stabiliserar processen samt bidrar 

till ett jämnare flöde.  

➢ Nackdel: Ett förebyggande underhåll tar långt tid att utföra och kräver att alla arbeten 

dokumenteras noga för att följa vad som har gjorts och inte. Upplärning av personal 

skulle då krävas för de nya underhållstiderna. 

 

6.4.4. Standardiserat arbetssätt  

På grund av att denesterns omställningar är svåra att utföra och tar för lågt tid innan den görs rätt, 

anser studenterna att en optimal lösning är att standardisera arbetssättet för hur omställningen utförs 

genom att dokumentera noga vilkas steg som krävs för att önskade omställning ska erhållas. Detta 

även visas i fiskbensdiagrammet, då människa, metod och maskin pekar på att ett standardiserat 

arbetssätt skulle underlätta för operatörer att utföra arbetet snabbare samt säkerställa att 

omställningen görs rätt från början. En liknande lösning som det standardiserade arbetssättet för 

lockplaceringsmaskinen i 24-packsflödet där en färdig måttad verktyg kan användas för att se till att 

det blir rätt och görs rätt samt likadant från början. 

➢ Fördel: Ett standardiserat arbetssätt medför att rätt omställningar går snabbare att utföra. 

Korrekta omställningar medför även att det blir färre stopp i processen. Standardiserat 

arbetssätt är även enkla att upprätthålla efter implementation.  

 

➢ Nackdel: Att införa ett standardiserat arbetssätt är oftast tids/resurs-krävande eftersom alla 

operatörer behöver lära sig en ny standard samt nya riktlinjer.  Det är även tidskrävande att 

planera ett nytt standardiserat arbetssätt.  
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6.4.5. Nya ljusfyr  

Under observationerna och intervjun med operatören visades sig att operatörerna och teknikerna har 

svårt att upptäcka ett stopp på grund av att enbart en HMI panel uppmärksammar personalen vid ett 

eventuellt stopp i processen. Ett lösningsförslag som togs fram är att sätta upp ljusfyrar på infeedern 

som sträcker längst paketeringsbanorna där ljusen visar de olika tillståndet processerna befinner sig i.  

➢ Fördel: En ny ljusfyr som uppmärksammar stoppen i processen och som placeras på en väl 

synlig plats medföra att personalen uppmärksammas snabbare om ett stopp, och därmed 

kortare ned stopptider då lämpliga reparationer kan utföras på ett snabbt.  

 

➢ Nackdelen: processen måste stå still när dessa ljusfyrar installeras samt att programmering 

och ombyggnation av systemet kräver stor kunskap vilket kan innebära att man behöver hjälp 

utifrån företaget. 

 

 

6.4.6. En layoutförändring  

Vid den ergonomiska utvärderingen blev det tydligt att ergonomin vid processerna är bristfällig och 

behöver åtgärdas. Ett lösningförslag studenterna tog fram är en layoutförandring genom att höja 

infeedern som går ovanför paketeringsbanorna. 

➢ Fördel: En layoutförändring skulle medföra att teknikerna inte behöver böja sig för att kunna 

ta sig till paketeringsbanorna. Vilket även reducerar risken för förslitningsskador och därmed 

sjukskrivningar.  

➢ Nackdel: En layoutförändring skulle kunna medföra stora kostnader beroende på företagets 

ekonomi, och kan även kräva mycket arbete innan detta implementeras. En layoutförändring 

kräver oftast ett produktionsstopp, vilket i sin tur kan medföra stora produktionsförluster.  

 

6.5. Pick- Chart av förbättringsförslagen för 10-packsflödet. 

En pick- chart användes för att rangordna vilka förbättringsförslag företaget bör implementera i 

processerna. Dessa lösningförslag delas i 4 olika delar i pick- charten. I Possible (P) läggs de 

lösningförslagen som kräver en liten insats och ger en liten effekt. I Implement(I) läggs de 

lösningsförslag som kräver en liten insats men ger en stor effekt. I Challenge (C.) läggs de 

lösningsförslagen som ger en stor effekt men kräver en stor insats och slutligen i Kill (K) läggs de 

lösningsförslag som anses ge en liten effekt men kräver en stor insats för att implementera. I figur 29 

visas den utförda pick-charten för 10-packsflödet.  

1. Nya askar. 

2. Ombyggande av denestern 

3. Förebyggande underhåll  

4. Standardiserat arbetssätt  

5. Nya ljusfyrar 

6. En layoutförändring 
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Stor Insats 

Liten Insats 

Liten Effekt Stor Effekt 

Figur 29: Pick-chart av förbättringsförslagen för 10-packflödet 
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7.  DISKUSSION 

Kapitel 7 Diskussion kommer behandla hur genomförandet av projektet gick, diskussioner kring de 

förbättringsförslagen och de valda metoderna som studenterna använde i projektet samt hur företaget 

håller sig till hållbar utveckling.  

7.1. 24-packsflödet  

Unders genomförandet av projektet skapades en bättre nulägesbild av processen tillsammans med 

handledaren på företaget för att se hur hela processen gick till. För att få en mer detaljerad förståelse 

av det projektet studenterna blev tilldelade gjordes observationer, tidtagningar samt samtal med 

tekniker och operatörer för att finna de problem som orsaker stopp eller saktar ner flödet i helhet. I 

kapitel 4 nulägesbeskrivning beskrivs i mer detalj, hur processen fungerar samt vad som styr delar av 

processen studenterna blivit tilldelade för att ge en klar bild på hur dess delar fungerar.  

Eftersom studenterna inte hade mycket tid att göra projektet på, behövdes det en plan för att göra 

datainsamlingen så effektiv som möjligt. Därför delades arbetet upp för varje student, och på det sättet 

kunde den värdefulla tiden utnyttjats bättre. 

De två flödena som studenterna blev tilldelade delades också upp för att underlätta arbetet och 

effektivisera studenternas tid. Den ena studenten fokuserade därför mer på 24-packsflödet medan 

den andra studenten fokuserade på 10-packsflödet. 

I genomförande kapitlet beskrivs de problemen som präglar 24-packsflödet mest och när studenterna 

gick in på varför dessa fel uppkommer i mer detalj visade det sig att många av felen senare i flödet är 

påverkat av lockplaceringsmaskinen. Därför blev det första fokuset av problemen inriktat på den 

maskinen. Flera förbättringsförslag gavs på den maskinen vilket beroende på företagets ekonomi 

kunna innebära en mindre kostnad men också vad som skulle kunna kosta mer beroende på företagets 

ekonomi. Förbättringsförslagen skulle då istället vara en långsiktig lösning för den delen, därför gavs 

förslaget att byta ut lockplaceringsmaskinen till en robot.   

Motargument finns alltid på förslag som kommer kosta pengar men samtidigt är det viktigt att se hur 

processen skulle påverkas på långsikt av en kostsam lösning. Processen som finns idag på DAVA Foods 

är redan relativt bra då deras produktion fortsätter att stegvis bli bättre och bättre. Det finns många 

duktiga tekniker och chefer på DAVA som alltid strävar efter att hålla ett stadigt fortsattförbättrande 

av produktionen. Mycket av delmålen som är satt på DAVA Foods uppnås såsom användningsgrad av 

maskinerna till effektivare produktionsflöden. 

För att se till att de förbättringsförslagen som getts ger bäst resultat behövs en bra planering samt hög 

kompetens av automation och teknik. Det är också viktigt att företaget även har koll på ekonomiskt 

försvarbara beslut så att inte förbättringar görs som slösar på budgeten ifall det finns billigare sätt att 

göra det på. Förslagen måste dock vara tillräckligt övertygande att förbättringsförslagen ger stora 

förbättringar på effektiviteten av flödet innan investeringar görs vilket är oklart eftersom ett vidare 

arbete på hur mycket processen skulle gynna företaget av de förslagen som getts inte finns med i 

denna rapport. En ekonomisk utvärdering skulle då även behövas för att klargöra vad implementation 

av dessa förslag skulle kosta. 
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7.2. 10-packsflödet 

Analysen av 10-packsflödet började med att observera nuläget för att därigenom ska förståelse hur 

processen för 10-pack äggen utfördes. Studenterna anser att observationerna som gjordes var 

tillräckliga för att skapa en förståelse för hur processen fungerade. En nulägesbeskrivning av 10-

packsflödet presenterades därefter i kapitel 4 avsnitt 4.2. Olika intervjuer med operatörerna och 

produktionsledararen utfördes dels som ett komplement för observationerna och för att bekräfta det 

vi observerade. Under observationer för 10-packsflödet kunde observatörerna upptäckta att 

denestern orsakade de flesta stopp i processen. Studenterna observerade även att HMI- panelen som 

uppmärksammade när ett stopp inträffat inte var tillräckligt synlig för operatörerna och undersökte 

därmed ett lösningförslag som kunde medföra att personalen uppmärksammades bättre när ett stopp 

hade inträffat. 

De produktionstekniska verktyg som fiskbensdiagrammet och fem varför hjälpte studenterna att hitta 

rotororsaker till de stoppen som uppstådd i processen. Studenterna upptäckte bland annat med hjälp 

av fiskbensdiagrammet att materialet på kartongerna kunde vara rotororsaken till att locken inte 

stängdes korrekt. Studenterna identifierade därefter förbättringsförslag för att eliminera slöseri, 

minsta stopp i processen och uppmärksamma personalen bättre när ett stopp inträffade.  

Utifrån de förbättringsförslagen som togs fram för 10-packsflödet, implementerades de nya askarna i 

processen under projektets gång, vilket studenterna tyckte var beklagligt då studenterna inte hann 

implementera dessa förbättringsförslag själva. Dock på plussidan kunde studenterna få reda på att 

deras förbättringsförslag förbättrade processen. Förbättringsförslagen om att införa ett systematiskt 

förebyggande underhåll är även under planeringsfasen hos DAVA Foods och är tänkt att införas så 

snart som möjligt.  

Utifrån resterande förbättringsförslagen anser studenterna att ombyggnaden av denestern samt 

installation av nya ljusfyr kräver lite insats och skulle ge stora effekter för äggpaketeringsprocessen hos 

DAVA Foods vid implementation. Studenterna anser även att ett standardiserat arbetssätt för hur 

omställningarna för denestern görs skulle även nyttja DAVA Foods, då det inte finns ett standardiserat 

arbetssätt i dagsläget. Studenterna anser även att implementationen av en ny layout i produktionen 

skulle medföra stora inventeringar därför tycker studenterna att förbättringsförslaget inte bör 

implementeras utan ha gjort mer förundersökningar.  

 

7.3. Valda metoderna 

Under detta projekt valdes olika metoder för att genomföra studien. Studenterna valde att använda 

PDCA för att planera upp arbetet, observationer och intervjuer för att analysera nuläget samt samla in 

relevanta data. Därefter användes rotororsaksverktyget fem varför och fiskbensdiagram för att hitta 

rotororsaker till funna problem för att hjälpa studenterna att identifiera lämpliga förbättringsförslag. 

För att analysera och prioritera de förbättringsförslag som togs fram, användes en pick-chart. Pick – 

charten användes för att kunna bedöma varje förbättringsförslag utifrån vilken effekt det skulle ge om 

förbättringsförslagen implementerades samt hur stor insats skulle krävas för att implementera dessa 

förbättringsförslag.  
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7.4. Hållbar utveckling på DAVA Foods 

Observationer av 10-packsflödets operatörer visade på att deras ergonomi under arbetet påverkades 
mycket när ett stopp uppkom och det behövdes att åtgärdas. I figur 20 visas en bild på hur trångt och 
långt ner operatörerna behöver böja sig för att komma in till flödet. När operatörer gör dessa böjningar 
flera gånger under en dag påverkas de negativt övertiden. Förslitningar i rygg och leder på grund av 
dessa repetitiva rörelser kan leda till ohälsa i framtiden därför anses det som något företaget borde 
tänka på mera och implementera på ett bättre sätt. 
 
I ett ekologiskt perspektiv som har med energikonsumtion att göra observerades att även när 
processen står stilla eller väntar på en pågående omställning roterar vissa transportband i onödan. 
Detta ur ett ekologiskt perspektiv är inte bra för miljön då energi går åt för att rotera banden men inga 
produkter blir gjorda. 
 
Genom att arbetstagarna bidrar till företagets lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv kan detta knytas 
till den sociala delen av hållbar utveckling där effektivisering och förbättring av arbetstagarnas 
framtida anställningar försäkras.   
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8. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras slutsatser av det arbetet som gjorts på DAVA Foods i Skara. 

Uppdraget handlade om att, på DAVA Foods i Skara, identifiera och analysera förbättringsförslag på 

24-packsflödet samt 10-packsflödet som teoretiskt kan öka throughputen. Lösningar som kunde hjälpa 

till med att varna operatörerna på ett bättre sätt vid stopp eller fel i processen på 10-packsflödet skulle 

också hittas.  

8.1. Slutsats för 24-packsflödet 

Arbetet resulterade i totalt fjorton förbättringsförslag, åtta för 24-packsflödet och sex för 10-

packsflödet. Utifrån pick-charten delades förslagen in i fyra delar, två förslag hamnade på ”möjligt”.  

Det ena förslaget var att skapa ett standardiserat arbetssätt till exempel som mått-brickor till att ställa 

in det exakta måttet som locken har. Detta för att underlätta omställningen mellan olika lockstorlekar. 

Detta underlättar att operatören ställer in lockplaceringsmaskinen rätt.  

Det andra förslaget på ”möjligt” var att byta ut det diagonala rollerbandet som roterar och styr paketet 

ut på en ny bana mot ett motoriserat band med en plåt böjd längs med paketets rörelse på motsatt 

sida av det motoriserade bandet. Denna åtgärd ska göra en säkrare och mjukare övergång för paketet.  

Den andra delen av pick-charten är ”kill”. I denna hamnade en total layoutförändring eftersom det 

skulle innebära stora stopp och det skulle kunna vara mindre ekonomiskt försvarbart helt beroende på 

om företaget anser det. En layoutförändring kan ändå vara ett långsiktigt mål då den kommer att 

behövas göra i framtiden, både för utrymmes skull men även för vissa ergonomiska aspekter som 

beskrivs i 10-packsflödets slutsats.  

I den tredje delen ”genomför” hamnade två förslag. Det första handlade om att förlänga banden 

mellan inplastningsmaskinen och streckkodsmaskinen eftersom detta utrymme skapar en flaskhals där 

paketen blir stillastående. Detta resulterar i att den ena inplastningsmaskinen får vänta på den andra 

väldigt ofta. Det andra förslaget var att jämna utflödet, eftersom flödet är mer tryckande än vad det 

är dragande. Företagets tekniker har bara försökt att öka antalet ägg till den nivån att de kan vara säkra 

på att nästa steg i processen hinner med, men de har inte gjort en mer genomgående analys av flödet 

för att se exakta cykeltider och därefter skapa ett mer pålitligt dragandesystem.  

I den fjärde och sista delen ”utmana” på 24-packsflödet hamnade tre förslag. Det första var att byta ut 

lockplaceringsmaskinen mot en robot, eftersom undersökningar av processen visade att det var 

lockplaceringsmaskinen som orsakade flest produktionsstopp, vilket påverkade senare processer. 

Anledningen till att en robot skulle vara ett bra alternativ är att en omställning inte skulle behövas, 

utan bara en signal som säger till roboten vilken paketstorlek som körs på bandet. Magasinet på 

lockplaceringsmaskinen är även ett problem då hela processen stannar när det blir tomt och det är 

operatörernas uppgift att fylla på det med jämna mellanrum. Med en robot kan magasinen bli större 

men även båda locken kan lagerhållas vilket gör att när en omställning sker behöver inte operatörerna 

lyfta ur och byta locken varje gång.  

Det andra förslaget var att köpa in en ny inplastningsmaskin eftersom den gamla maskinen saktar ner 

processen. Paketen går växelvis mellan de två inplastningsmaskinerna och paketen kan inte välja den 

snabbare maskinen vilket resulterar i att den snabbare maskinen får vänta på den äldre.  
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Det tredje och sista förlaget var att ta bort onödiga rotationer av paketet samt att dela på det bandet 

som matar till huvudbandet. Anledningen till detta är att onödiga arbetsmoment tar onödig tid samt 

att om bandet skulle vara delat kommer den delen av processen kunna styra flödet till huvudbandet 

bättre utan risk för att paketen högre upp på bandet blir påverkade. Därefter skulle banden kunna höja 

hastighet eftersom rotationen inte längre bestämmer den.  

 

8.2. Slutsats för 10-packsflödet 

Sex av de totalt fjorton förslagen var skapade för 10-packsflödet och även dessa var placerade i en 

pick-chart för att beskriva vilka förslag som företaget borde överväga först. Självklart skulle ett vidare 

arbete behövas då dessa enbart är förslag byggda på observationer av flödena och inte ger en bild av 

hur mycket processen skulle påverkas i verkligheten.  

I den första delen ”möjligt” hamnade ombyggnad av denestern, då en observation gjordes på paketen 

som ligger i magasinet. Det som upptäcktes var att de böjer sig och klämmer andra förpackningar i 

mitten på böjen. Paketen som var utsatta för tryckkrafter hamnade ofta fel eller stängdes dåligt senare 

i processen. En ombyggnation i form av att sätta upp plåtar eller metallrör som är V-formade så att 

paketen kan luta mot dem för att räta upp sig skulle kunna lösa problemet.  

I den andra delen ”kill” hamnade förslaget layoutförändring. Förslaget utgick från ett ergonomiskt 

perspektiv då operatörerna behöver kröka och böja sig igenom trånga utrymmen för att åtgärda fel. 

Detta är inte bra på lång sikt för operatörerna och därför borde företaget ha det i bakhuvudet när en 

ny layout av produktionen behöver göras, inte bara för ergonomin utan även för att utrymmet är 

begränsat.  

I den tredje delen ”genomför” hamnade förebyggande underhåll i syfte att försäkra att de många 

mekaniska delarna i flödet fungerar som de ska samt att sensorer är i gott skick då miljön de befinner 

sig i ofta är fuktig. Med en bättre underhållschecklista med kortare intervaller skulle flödet gynnas 

långsiktigt. Det andra förslaget som hamnade i genomför var även att byta ut askar till nya askar som 

stängde på ett bättre sätt.   

I den fjärde och sista delen ”utmana” hamnade att köpa in en ny ljusfyr. Förslaget grundas på att när 

ett stopp uppkommer på 10-packsflödet kan det dröja flera minuter innan en operatör 

uppmärksammar stoppet eftersom enbart en liten display strax ovanför flödet visar att ett problem 

uppkommit. Operatörer från andra delar av produktionen kan också uppmärksamma stopp men även 

det sker inte genast.  Därför skulle en ljusfyr enkelt visualisera exakt var och när ett stopp uppkommer. 

Det andra förslaget i ”utmana” delen är implementera ett standardiserat arbetssätt genom att 

standardisera måttsättningen så att operatörernas omställningar av de olika variationerna på askar 

som 10-packsflödet behandlar både blir korrekt och snabbt inställda från början. 
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