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Förord       
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom distansutbildningen LEAN 
Production(120p) på Högskolan i Kristianstad. Arbetet har utförts på Santa Marias fabriker i 
Landskrona under 2012 till 2014, rapportskrivning 2014-2015  
 
Under tiden 2008 till 2014 arbetade jag som Produktions- Teknisk chef på Santa Maria i 
Landskrona och Examensarbetet har i huvudsak utförts efter arbetstid. Jag vill tacka 
Platscheferna Joakim Lundgren och Jerker Sjöstrand som stöttat och supporterat arbetet. Jag vill 
även speciellt tacka kollegor Thomas Wiphagen, Elaine Nordqvist., Håkan Törn, Bengt Arne 
Larsson, Ralf Osietzki och Anna Johansson för hjälp i utredningar och positivt samarbete kring 
problemställningarna. 
 
Lean är lätt i teorin men svårt i praktiken enligt Toyoda och det var Bob Gruff som sade ” what 
does it take for lean to become part of the company’s culture? The answer is: a critical mass of people who both 
think lean and act lean”. En återkommande insikt efter att ha läst kurslitteraturen och andra LEAN-
handböcker och efter deltagande i företagsplanerade utbildningar med fokus på LEAN är att det 
verkligen förhåller sig så. För varje LEAN-bok eller inspirerande kapitel i t.ex. Ny verktygslåda 
för Lean Bicheno (2006) uppstår en aha-upplevelse för att allt är självklart och kopplingarna 
logiska. Vid omsättning i praktiken möter man däremot motstånd genom oinspirerade kollegor 
och medarbetare. Att leda, coacha och inspirera, DET är den verkliga utmaningen med LEAN. 
 
 
  
Petter Fetz 
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Sammanfattning 
Santa Maria är en del av den finska livsmedelskoncernen Paulig. Santa Maria är störst i Norden på 
Mexikansk mat (Tex-Mex) och ser där sin expansiva framtid. 1  
Santa Maria har fyra tillverkningsenheter i Sverige, i Mölndal finns kryddfabrik och 
chips/skaltillverkning, i Landskrona och Vadensjö finns två tortillafabriker.  
Tillverkning av Tortillabröd utan konserveringsmedel kräver avancerad ventilationsteknik och 
dyra, komplicerade maskiner. Som objekt valdes 10 tum vetetortilla, företagets näst största 
volymprodukt och en maskinlinje den produceras på.  
 
Arbetet vid en maskinlinje kan indelas i två olika kategorier, förebyggande och korrigerande. I det 
förebyggande cirkulerande övervakande arbete korrigeras potentiella problem innan de blir reella. 
Det korrigerande, är tvingande i form av larm, stopp, haveri eller krav att fylla på nödvändiga 
råvaror. Genom sammanslagningen och flytt av en linje vill företaget att Trågaren(den person 
som ansvarar för uppvägning av råvaror och bakning av produkt) arbete i i större utsträckning 
ska vara förebyggande och man vill uppnå besparingar genom att lageromsättningshastigheten 
ökas för att minska kapitalbindningen. 
 
I rapporten beskrivs lageromsättningshastigheten(DIS2), värdeflödesmätning (VSM3) och 
Spaghettianalysens förändring under projektets genomförande. Vissa delar av rapporten är 
avsnittsindelad enligt DMAIC4. 
Analyserna utfördes parallellt med projektet utan att vara en del av det och slutsatserna i 
rapporten relaterar till det faktum. Resultatet kommunicerades till fabriksledningen när 
sammanslagningen var klar. Värdet av arbetet och utredningarna var att lära delar av 
organisationen hur man utför värdeflödesmätning, Spaghettianalys och fördelen av att arbeta med 
DMAIC metodiken och visa förslag på förbättringar. 
 
Rapporten beskriver att Trågaren5 (Bagarterminologi för ansvarig i Bageriet)fått försämrade 
möjligheter att övervaka linjen. Maskinuppställning och arbetsplatsens utformning medför 
dubblerade förflyttningar. Lagerläggningstiden (DIS) för den produkt som granskats har 
försämrats något efter flytt och Värdesflödesmätning (VSM) av produktflödet genom 
anläggningen var oförändrad.  
Två förslag till förbättringar och en uppmaning har utarbetats: 
En programändring i uppvägningssystemet medför en halvering av trågarens besök till 
uppvägningsrummet. 
Genom att ta en tom silo i bruk för en ingrediens kan flera arbetsmoment elimineras. 
Uppmaning att använda värdeflödes- och spaghettianalys som framtida del i rotorsaksanalys av 
lagerläggningstiden och i projektarbete för att finna tidsreducerande åtgärder. 
 
  

                                                 
1 Något förkortad från: santamariaworld 2013 [online], http://www.santamariaworld.com/om-santa-maria/ [07 Aug 2013] 
2 DIS betyder days in stock och innebär hur länge produkter lagerläggs före/efter produktion 
3 VSM är en engelsk förkortning och betyder Value Stream Mapping.Översatt till Svenska blir det värdeflödesmätning. 
4 DMAIC Eng. betyder define, measure, analyse, improve och control 
5 Trågaren ansvarar för tortillalinjens första halva del, där ingredienser blir till deg, bullrivning, jäsning, varmpressning, gräddning, kylning och 

avsyning.  
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Summary 
Santa Maria is part of the Finnish food Company, Paulig. Santa Maria is the largest actor in the 
Nordic region of Mexican food (Tex-Mex)and sees its future expansion there6  
Santa Maria has four production sites in Sweden, in Mölndal the spice and taco chips/shell 
factories and in the south Vadensjö and Landskrona produce Tortillas. Manufacturing Tortillas 
without preservatives is a challenge which requires advanced ventilation technique and expensive, 
complicated machinery. For the analysis was chosen a 10” Wheat Tortilla, Santa Marias second 
largest best seller, and one machine it’s made on.  
 
Manual work on a Tortilla line can be separated into two categories, preventative and corrective. 
In the preventive errors and faults are corrected before they happen or lead to major stops. The 
corrective work is bound to alarms, stops or raw material running out and need refilling. By 
moving one line and merging two sites the management would like the Baker to get more time 
available for supervision of the line rather than added corrective tasks, the management also 
wishes to reduce costs tied up in inventory by reducing the amount of time raw material and 
finished goods stay in stock. 
 
In the report the days in stock (DIS7), value stream mapping (VSM8) and Spaghetti diagrams are 
shown during the move and merger. One part of the report is sectioned according to DMAIC9. 
All analysis was made in parallel to the project without being part of it and the results reflect on 
this fact. The result was communicated to the management when the merger/move was 
completed. The value of the work and analysis was to teach parts of the organization the skill of 
value stream mapping (VSM), Spaghetti diagram and the advantage of working with the DMAIC 
methodology and show suggestions of improvement. 
 
The report describes that the Trågare10 (baker) has in fact been given fewer possibilities to 
supervise and increased corrective work. The production line and the design of the workplace has 
caused double the movement tasks. Days in stock (DIS) for the product under review have 
deteriorated slightly after relocation and the value stream mapping (VSM) of the production flow 
through the production line was unaltered.  
Two improvement and one appeal was drafted. 
A small program change will reduce visits to the raw material room by 50%. By using a currently 
empty silo for one manual ingredient several tasks can be eliminated. 
Appeal to use VSM and Spaghetti diagrams in future root cause analysis of DIS and project work 
when trying to find improvements. 
 
  

                                                 
6 A short version of the official webpage: santamariaworld 2013 [online], http://www.santamariaworld.com/om-santa-maria/ [07 Aug 2013] 
7 DIS means Days In Stock and implies the number of theorethical days goods sits in the warehouse 
8 VSM  means Value Stream Mapping, a tool for finding were value is added to a product and where it is not. 
9 DMAIC Means define, measure, analyse, improve och control and comes from 6-Sigma 
10 The Trågare is responsible for the first half of the machine line, where ingredients are turned into dough, divided into buns, proofed, hot 

stamped and baked in the oven before cooling vision inspection and stacking.  
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1 

1 Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till arbetet som leder till syfte och målsättning, även 
företaget och metoder som använts, redovisas. 

1.1 Bakgrund 
Santa Maria AB är ett företag i Landskrona med ca 100 anställda, huvudkontoret ligger i Mölndal 
och ingår i Worlds Foods and Flavourings divisionen inom Finska Paulig OY. Paulig arbetar med 
kaffe och smaksättning inom Europa och har ca 2000 anställda. På fabrikerna i Landskrona 
tillverkas tortillabröd som ingår i Santa Marias mexikanska ”Tex-Mex” koncept. 
Förbättringsaktiviteter (Lean) har pågått internt sedan 2010 varav flera framgångsrikt, däribland 
nyckeltal, visuell resultatpresentation, ordning och reda, rotorsaksanalyser och effektiva möten, 
uppföljning och rapportering.  
 
Paulig äger flera tillverkningsenheter för tortillabröd i Europa så den interna konkurrensen är 
hård. Man jämför kostnad per bröd och tar med direkta, indirekta och overhead kostnader. På 
fabrikerna i Landskrona tillverkas tortillabröd utan konserveringsmedel. Detta har möjliggjorts 
genom stora investeringar i hygienisk konstruktion och en avancerad ventilationsanläggning för 
ren luft i princip utan mikroorganismer. 
 
Kapitalbindningskostnaderna kan minskas genom att öka lageromsättningshastigheten och antalet 
stopp på linjen kan reduceras genom att Trågaren får mer tid att cirkulera och arbeta med 
förebyggande arbete istället för korrigerande. Tråget (bageriet) som är linjens första del styr 
kvaliteten på bröden, storlek, gräddning, vikt och vattenhalt.  
 
Ambitionen med sammanslagningen är rationalisering att allt tillverkas på samma plats, 
eliminering av dubbla lager, extra transporter och möjlighet att få leveranser till en plats istället 
för två. Företaget uppnår även vinster då all personal är på samma plats och kan 
produktionsplaneras på ett effektivare sätt. 
 

1.2 Problemformulering 
Två fabriker, en från 2008 och en äldre övertagen 1994 ligger 5 km från varandra. De ska slås 
ihop till en effektivare enhet. Utbyggnadsmöjligheter saknas i den gamla fabriken. I den nya 
fabriken kommer vissa manuella moment automatiseras och det skapar möjlighet för Trågaren 
(Bagaren) att fokusera mer på preventiva åtgärder längs linjen till skillnad mot mest korrigerande 
aktiviteter idag. Sammanslagningen medför investeringar och ökade avskrivningar så företaget är 
angeläget att även finna möjligheter att minska bundet kapital på lager. Ett förslag är att 
värdeflödesmäta råvaror och färdiga produkter för att finna underlag till en förbättrad 
lageromsättningshastighet. 
Det pågående förbättringsarbetet (LEAN)kräver även ytterligare träning i värdeflödesmätning, 
och Six-Sigmas arbetsmetodik (DMAIC) samt en genomförd spaghettianalys.Den äldre fabriken 
avyttras då expansionsmöjligheter saknas där. 

1.3 Syfte 
Syftet är att beräkna om förutsättningar har förändrats så att förebyggande arbete för 
yrkeskategorin Trågare ökats (förbättrats) och Santa Marias kostnader för lagerbundna varor 
minskats. Övningar i värdeflödesanalys, DMAIC och Spaghettidiagram bidrar till företagets 
allmänna LEAN-utveckling. 
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1.4 Målsättning 
Målet är att: 

 identifiera tid som Trågaren lägger på korrigerande arbete knutet till Trågets råvaruhantering 
efter sammanslagningen. 

 utreda om ledtiderna för tillverkning av Tortilla 10” vete har förändrats efter att två fabriker 
slagits ihop. 

 lära delar av organisationen att använda värdeflödesmätning( VSM11) och DMAIC modellen. 
Genomföra en Spaghettianalys som kan användas som referens till OPS(Santa Marias 
Operation Performance system. Genomför gruppövning av DMAIC och värdeflödesanalys 
samt bygg en modell och skissa in spaghettianalysen i den. 

1.5 Avgränsningar 
Vid beräkningar av tidsåtgång och lagerläggningstider kommer bara Tortilla (10” Vete) att 
analyseras. Det är företagets näst största produkt. Denna produkt tillverkas på fler linjer och fler 
produkter tillverkas på den aktuella linjen. Projektplanering av den nya fabriken var gjord innan 
arbetet påbörjades och därför kommer analysresultatet inte leda till avgörande förändringar utan 
verka som insikt för framtida projekt, analyser och systematiskt förbättringsarbete. När det gäller 
Trågarens arbete är det i princip bara de aktiviteter som binder honom till korrigerande åtgärder 
som är av intresse för undersökningen. Kartläggningen fokuserar därför på de uppgifter som 
relateras till råvaruhantering och arbete för råvaruförsörjning då detta har en avsevärd påverkan. 

1.6 Roller och ansvar: 
Uppdragsgivare: Navid Khosravi, Högskolan i Kristianstad, Jerker Sjöstrand Platschef Santa 
Maria AB. Joakim Lundgren Projektledare/Platschef Santa Maria AB 
Examensprojektledare: Petter Fetz 
Santa Marias deltagare: Håkan Törn(Trågare), Bengt Arne Larsson (Trågare), Anna 
Johansson(Material Flow Manager), Elaine Nordqvist(Skiftkoordinator), Ralf Osietzki(QC), 
Thomas Wiphagen(Processtekniker). 

1.7 Förkortningar och begrepp 
Det förekommer flera förkortningar och uttryck som kan verka främmande. Här följer en enkel 
lista. 
KPI (Key Performance Indikator)  = nyckeltal för verksamheten 
QC (Quality Control)  = avdelning för kvalitetsgranskning 
LEAN   =engelska för slimmad, trimmad energieffektiv 
VSM (Value Stream Mapping)  = värdeflödesmätning, (tillför/ej värde till ett flöde) 
DIS (Days In Stock)  = dagar I lager, lageromsättningshastighet 
Spaghettidiagram  = analys av transportvägar för operatör/produkt. 
DMAIC (DefineMeasureAnalyseImproveControl) =från 6 Sigma, problemlösningsmetodik 
Tortilla   =Tunt bröd av majs el vete med rötterna i Mexiko 
Trågare   =Yrkesnamn på person ansvarig för bageriet på linjen 
(RCA) (Root Cause Analysis)   =Rotorsaksanalys 
VOC (Voice of Customer)  =Vad är det kunden vill ha 
SIPOC (SupplierInputsProcessOutputsCustomer) =Hjälp vid definering av en process inom 6-sigma 
OEE (Overall Equipment Efficiency) =Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte 
Waste   = spill från produktionslinje, kasserad produkt 
TPS   = Toyota Production System, ursprung till LEAN 
TPM   = Totalt produktivt underhåll, spinoff från LEAN 
6-sigma   =Motorolas variant av LEAN, använder DMAIC. 

                                                 
11 VSM är en engelsk förkortning och betyder Value Stream Mapping.Översatt till Svenska blir det värdeflödesmätning. 

https://hkr.itslearning.com/Course/course.aspx?CourseId=1353
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs vilka tekniker som använts för analysen. 

2.1 LEAN 
Ursprunget till Lean skapades inom företaget Toyota genom Toyota Production System(TPS), de 
verktyg som finns idag har utvecklats under Toyotas ledning under nästan ett sekel. I systemet 
finns flera verktyg anpassat för olika specifika områden i ett företag, som exempelvis lagerstyr-
ning, ordning och reda, problemlösning, kartläggning av slöserier och styrning av planering. 
Verktygen i sig är effektiva var och en på sitt sätt men utan att förstå den grundläggande filosofin 
bakom Toyotas framgångar når man inte heller jämförbara resultat.  
  

TPS är ingen verktygssamling. Det är inte en uppsättning verktyg som just-in-time, 
produktionsceller, 5S(sortera, systematisera, städa, standardisera, se till[…]), Kanban 
[…] osv. Det är ett sofistikerat produktionssystem i vilket alla delar bidrar till helheten. 
En helhet som i sina rötter fokuserar på stöd och uppmuntran av människor att 
ständigt förbättra den process de jobbar i. (Liker, 2004, s. 34. Min översättning) 

 
Det viktigaste beteendet för framgångsrik lean är att på varje nivå är chefen ledaren, de förstärker 
hela tiden rätt användning av principer och verktyg genom användning. De förlitar sig inte på 
kurser eller böcker för att få personalen att lära sig utan genom vägledning och självdemonstra- 
tion, varje dag. (Bicheno, 2011, s. 6)  
 

“Att förstå teorin(med lean production) i huvudet är inte svårt. Det svåra är att komma 
ihåg den i praktiken.” (Taiichi Ohno, Grundare av Toyota Production System) 
(Bicheno, 2011) 

 
Diskussioner har förts om svårigheten att använda lean i processindustrin då material ej monteras 
ihop på en linje utan kan bestå av kemikalier eller livsmedel som förvandlas i en process. 
Produkten kan ha kort hållbarhet, variationer i konsistens eller varierande egenskaper beroende 
på naturlig säsongsvariation. Reich (Reich, 2013) anser att det har skrivits för lite om lean i 
process i livsmedelsindustri, Reich har dock implementerat lean tekniker, (värdeflödesmätning) 
framgångsrikt på en nougattillverkning med mindre justeringar och visat att det är möjligt.  
 
En tillverkningslinje har inte alltid buffertzoner eller mellanprodukter men en flask-hals brukar 
kunna identifieras. En flaskhals sätter takten på flödet och en förlorad timme i en flaskhals är en 
förlorad timme för hela systemet (Bicheno, 2011, s. 163)kan ej hämtas tillbaka. Genom att 
värdeflödesmäta sin process kan man bland annat identifiera var flaskhalsen är. 
 
Några viktiga principer inom lean är: (Bicheno, 2011, ss. 16-18) 

 Specificera värdet ur kundens perspektiv. Man bör inte välja vad som är 
praktiskt för maskinerna att tillverka om det inte motsvarar vad kunden vill 
ha. 

 Enkelhet, undvik komplexitet, försök använda standardiserade komponenter 
i flera olika produkter. Välj bort stora och automatiserade linje till förmån för 
de minsta och enklaste maskinerna som lever upp till kvalitetskraven. 

 Variationer finns i varje process och är en stor fiende till lean, arbeta 
metodiskt att identifiera olika variationer, vilka är naturliga respektive 
speciella händelser. Reducera avvikelserna och anpassa processens robusthet. 

 Gemba, gå dit problemet är och sök fakta. Använd ledarskap nära 
medarbetarna. Inte från kontoret. 

 Slöserier (Muda)finns i alla processer, lär organisationen att upptäcka det och 
sträva mot att minska det.  
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2.2 6-sigma 
6-σ(sigma) används både som symbol och ett mätvärde för processvariation. Processens 
prestanda motsvarande 6σ när variationen i en individuell process eller produkt karaktäristik ej 
ger mer än 3,4 defekter per miljon möjligheter. (Kroslid, Magnusson, & Bergman, 2003, s. 19).  
 
Six Sigma togs fram av pionjärföretaget Motorola som ett strategiskt initiativ 1986 med 
målsättningen att nå 6 sigma, 3,4 defekter per miljon möjligheter inom 6 år(99,9997% ok), 1986  
hade de 6 800 dpmo(defects per million opportunities). Målet var att bli lika bra eller bättre än 
motsvarande Japanska företag. 1987 lanserade företaget genom Mr. Galvin konceptet inom hela 
Motorola. 1992 hade man nått i princip alla mål och sparat $2,4 miljarder, varav $700miljoner 
1991. (Kroslid, Magnusson, & Bergman, 2003, ss. 320-323)  
 
6-σ systemet är en distinkt metod för processförbättring. Systematisk, lättanvänd och 
formaliserad. Den börjar med en Definera fas där den process eller produkt som behöver 
förbättras identifieras. Därefter följer fyra andra specifika faser Mäta, Analysera, Förbättra och 
Kontrollera. Översatt till Engelska blir de första bokstäverna DMAIC.  
Metoden fungera speciellt bra i kvalitetskritiska frågor, kritiskt för kvalité, kund, process, 
efterlevnad och den är anpassningsbar till alla typer av processer. En framgångsfaktor för att 
lyckas driva DMAIC-projekt är att organisationen själv driver utvecklingen alternativt 
tillsammans med en lokal konsult. Utländska konsulter från väletablerade företag ger inte alltid 
värde för pengarna som (Chen, 2014) påpekade. Stora och mellanstora företag med effektiv 
organisation lyckas bäst med sina DMAIC projekt.  
 
Define Definiera och avgränsa projektets omfattning och mål. Sätt en projektstruktur och 

identifiera vad, y, som ska förbättras.  
Measure Mät och identiera alla ”input” faktorer, xs, som kan påverka y. Samla in detaljerad 

data för både y och xs. Utveckla mätplaner och samla in data i enlighet till dem. 
Analyze Analysera handlar om att lära känna y bättre baserat på ny data som samlats in 

tillsammans med relevanta frågor och processutfall, fördelning och förutsägbarhet. 
Å andra sidan handlar Analys om att identifiera xs som påverkar y genom att 
använda statistisk analys. Om starka samband identifieras kan det vara nödvändigt 
att även identifiera och mäta fler xs som påverkar y. 

Improve Förbättra handlar mer om att formulera en lösning baserat på resultatet från 
Analys-fasen, vilka xs som påverkar y. Om olika lösningar finns bör man 
kostnadsutvärdera bästa lösningen. Sedan planeras genomförandet. 

Control I kontrollfasen ska vi verifiera att förbättringar i y har uppnåtts och att processen 
beter sig på ett förutsägbart sätt. Beräkna kostnadsbesparingar, arkivera resultaten 
och kommunicera det i organisationen. (Kroslid, Magnusson, & Bergman, 2003) 
Statistiska Verktyg som kan användas är förslagsvis Microsoft Excel och Minitab. 

2.3 DIS 
Lageromsättningshastighet, i detta fall Santa Marias modell, är total förbrukning per år i kronor 
dividerat med aktuellt lager, detta ger talet TR(transfer rate) som sedan 365 divideras med för att 
erhålla lageromsättningshastighet DIS. Ju lägre siffra desto fler gånger omsätts lagret vilket 
indikerar att kapitalbindningen minskar. Det finns säkerhetsnivåer som man inte vill gå under då 
man istället riskerar att nå kritiska nivåer att få hem material i tid. Riktvärden skiljer sig därför 
mellan t.ex. mjöl, 7 dagar och tryckt film16 dagar. Säsongsvariationerna kan medföra att 
säkerhetslagret för färdig produkt är 2 dagar strax efter jul och 2 veckors i maj månad. Detta är 
omständigheter att ta hänsyn till vid analysen.  
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2.4 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesmätning (VSM) åskådliggör skillnaden mellan tid som adderar värde till en produkt i 
jämförelse med tid som används till väntan eller onödiga förflyttningar. Metoden hjälper till att 
kartlägga både material och informationsflöden. Den går snabbt att lära sig eftersom den 
använder enkla symboler som visar olika steg eller skeenden (Bicheno, 2011).  
 

 
Bild 1 tv, exempel på symboler.  Bild 2 th, nuläge och önskat 
framtida läge.(Bicheno, 2011, ss. 102-103) 
 

Six-Sigmas strukturerade metodik (DMAIC) är ett 
verktyg för selektiv problemlösning baserat på 
värdering och påverkan. I mitten överst ritas 
planeringen, till höger kunden och till vänster 
leverantören. Nedanför anges de huvudsakliga stegen i 
processen, ett steg i varje box. I boxen fylls sedan i 
relevanta parametrar som produktens cykeltid, ställtid 
bemanning, tid osv. Mellan stegen anges lagernivåerna 
och om det är dragande eller tryckande. Nederst på 
pappret skrivs en tidslinje för att visa värdeskapande tid, här räknas ut värdeskapande och icke 
värdeskapande tid ut. Sedan kopplas flödet med pilar för flöde av varor och information. 
Symboler och funktion kan förändras så länge man i gruppen är överens om det. Liker föredrar 
en partsammansatt grupp av olika chefer som har möjlighet att samla resurser eller kan initiera 
utredningar. (Liker, 2004). Det finns olika sätt att utföra den på, post-it lappar, blyertspenna på 
stort papper, eller i program som t.ex. Minitab.  
Under värdeflödesanalysen analyserar man nuläge och identifierar sedan ett önskat framtida läge. 
Skillnaden mellan de två indikerar vad som behöver göras. 
 
I en organisation finns anledning att utföra värdeflödesmätning för att klargöra processen och 
flödeschemat, enligt Plenert finns en uppfattning hur processen är medan en kartläggning klargör 
att den är annorlunda än gängse uppfattning. För att finna genomförbara förbättringar måste 
processen kartläggas och bli känd. (Plenert, 2006, s. 243) 
 
Värt att notera är att värdeflödesmätning som ett sätt att reducera slöseri (Muda), har använts 
som verktyg sedan Motorola introducerade det 1986 trots att världen omkring oss har förändrats. 
Basu skriver i sin bok att vi idag även måste ta hänsyn även till de miljörelaterade konsekvenserna 
genom en optimering. En effektivisering av flödet eller minskning av batchstorlekar kanske leder 
till effektivare produktion men på bekostnad av att antalet giftiga kemikalier som används eller att 
miljöpåverkande transporter ökar.(Basu R. W., 2011).  
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2.5 Spaghettianalys 
Ett systemgranskningsverktyg kan hjälpa till at få en överskådlig bild av organisationen och hela 
försörjningskedjan som ett integrerat system. Lämpliga verktyg är flödeschema, spaghettidiagram 
och värdeflödesanalys. (Plenert, 2006) 
Gilbreth skrev 1920 om vikten och möjligheterna att skapa stora förbättringar genom att använda 
olika flödesscehma i sin processanalys. (Gilbreth, 1921) 
Spaghettianalysen är enkel i sin modell och därför lätt att implementera enligt (Bicheno, 2011). 
Utrustning som behövs ör papper penna och ett tidtagarur. Använd en enkel skiss eller en över-
siktskarta över flödet/lokalen. Notera hur flödet av produkter eller operatörer rör sig. Rita in 
linjerna mellan de olika stationerna i skissen/layoutritningen och notera tidsåtgången. Är det en 
komplicerad process underlättar det om man är flera stycken eller väljer ut en delprocess i taget. 

3 Metodbeskrivning 
Metoder för att nå resultat. För att nå målen användes inlärd kunskap från HKR’s utbildning 
inom Lean Production, tillgodogjord kunskap från Santa Marias förbättringsarbete i Lean (OPS), 
övrig litteratur i ämnet samt kurser i LEAN presenterat från Celerant konsultbyrå.  
 

3.1 DMAIC 
Användning av metoden DMAIC att redovisa utförda analyser har valts ur ett pedagogiskt syfte 
för nyckelpersoner inom Santa Maria. Därför kommer genomförandet av studier redovisas som 
huvudkapitel Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra, Styra upp användas som huvudrubriker. 
Under analysen skapades en projektgrupp med mål att genomföra Värdeflödesmätningen och 
DIS. Spaghettianalysen utfördes separat. 
 

3.2 Värdeflödesmätning 
Värdeflödesmätning genomfördes genom inledande samtal i grupprum med utdelade aktiviteter 
och mätningar som utfördes före flytten respektive efter att linjen tagits över av produktionen 
och den akuta inkörningsfasen passerats. Anteckningsblock och tidtagarur användes. 
Mätningarna utfördes under flera veckor då samma produkt inte kördes varje dag. Val av metod 
baserades på rekommendationer från tillgänglig litteratur. 

3.3 DIS 
Beräkning av lageromsättningshastigheten baserades på data som extraherats ur företagets 
materialflödessystem MOVEX. I systemet finns rådata om artiklar kostnader 
 

3.4 Spaghettianalys 
Spaghettianalysen över trågarens arbete utfördes med hjälp av ritningar, en modell av maskin-
parken(skala 1:50), intervjuer, kamera och tidtagarur. Då ändamålet och uppdraget var att belysa 
om skillnader i tillgänglighet till övervakande arbete så redigerades underlaget så att bara korri-
gerande arbete redovisas(se 1.5). Anledningen till detta är att resten av tiden är förebyggande 
arbete vilket per automatik ökar om det korrigerande minskar. Modellen byggdes av polyuretan-
skum i skala 1:50. Fabrikslinjen är 120m lång så modellen är drygt 60cm. Valet av material föll på 
hållbarhet, och möjlighet att skära i med brytbladskniv. I analysen visas även bilder med inritade 
spaghettilinjer för att belysa de faktiska förhållanden och skillnaden mellan de två arbetsplatserna. 
Genomförande med hjälp av DMAIC 

3.5 Riskanalys 
En riskanalys gjordes och finns redovisad som bilaga 2. 
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4 DMAIC, arbetsmetodik Define 
Projektgruppen valde att använda DMAIC modellen och delade upp ”före flytt” i Measure och 
Analyze och ”efter flytt” i Improve. Detta avsnitt berör följande delar: 

 Identifiera omfattningen av VSM analysen 

 Välj de område som är intressanta ur ett omlokaliseringsperspektiv samt de som har stor 
förbättringspotential 

 Avgränsa projektet och sätt mål för de olika faktorerna 

4.1 VOC, Intressentanalys och SIPOC 
För att identifiera kunderna och dess intressen gjordes en VOC. Voice Of Customer. (Bicheno, 
2011) (Basu, 2009). Se bilaga 4 och en SIPOC, se bilaga 6 

4.2 Identifiera faktorer och parametrar 
Santa Maria är intresserad om lagerhållningen(DIS) av råvaror efter flytt har förkortats och 
därmed förbättrats. 
Det är även viktigt att utreda om arbetssituationen för Trågaren blivit bättre eller sämre. Får 
Trågaren mer tid att övervaka linjen? 

4.3 Processflödet 
För att få en överblick av processen gjordes ett flödesdiagram och en kartläggning av processen. 
Ursprunglig linje T4 i gamla fabriken 
Processen består av ett automatiskt uppvägningssystem som ser till att rätt råvaror transporteras 
till degblandaren(maskin). Operatören(Trågaren) som sköter bagerimaskinen avgör när det är 
dags att starta en degblandning. Efter att processens har startats måste produkten(degen) 
användas inom 30 minuter. Från blandningen transporteras deg till bagerimaskiner som river små 
bullar, pressar och gräddar dem i ugn för vidare transport och packning. 
Innan packningen kan genomföras kyls bröden ner, räknas och staplas automatiskt i högar som 
sedan manuellt läggs i fack i en termoformningsmaskin. De livsmedelsgasfyllda påsarna vägs, 
märks, kontrolleras med avseende på läckage och packas slutligen i kartong, förses med etikett, 
därefter läcksöks hela kartongen i en speciell maskin och staplas på pall utanför hygienzonen. All 
tillverkning fram till stapling på pallar sker i helt ren miljö och utan konserveringsmedel. Bilaga 5 
 
Efter flytten till ny fabrik 
Den stora skillnaden är att blandningen av deg är automatiserad och uppvägningarna till en 
buffertbehållare görs oftare och i mindre batcher. Packningsavdelningen har förändrats med 
avseende på maskinernas individuella uppställning. Främsta förändringen är transportbanornas 
sträckning vilket senare redovisning av VSM påvisar. 

4.4 VSM avgränsning. 
Vid VSM, värdeflödesmätning, valdes inledningsvis hela produktionskedjan i analysen, från 
beställare till leverans till kund, med fokus på tråg och materialtransport. Det visade sig att 
analysen blev onödigt stor och oöverskådlig med så många steg. En förenkling kunde motiveras 
då hela produktionen sitter ihop i stora delar utan buffert eller långa banor mellan (<2m). De 
delar som valdes representerar naturliga produktionsavsnitt12:  
1) Lagerhantering 
2) Uppvägning 
3) Trågning 
4) Packning 
5) Emballering 
6) Lager och leverans  

                                                 
12 Orsaken var även att SM inte vill visa exakt hur de olika tidssatta stegen utförs. Översikten blev även bättre med en förenklad bild 



Petter Fetz Högskolan i Kristianstad 

8 
 

4.5 Spaghettianalys 
Trågaren hinner arbeta och cirkulera på linjen utifrån den tid som ges mellan uppvägningarna. Ju 
mer tid uppvägningen tar i anspråk desto mindre kan läggas på att styra kvalitetsparametrar och 
hålla en jämn drift på linjen. Trågaren är ständigt i rörelse så ett spaghettidiagram som innefattade 
all förflyttning blev oöverskådlig. För detta projekt och denna analys valdes därför uppvägning 
och transport till och från de aktiviteterna. (korrigerande) 

4.6 Tidplan 
En övergripande tidplan skapades som sedan fick revideras på grund av förutsedda förseningar, 
se under punkt 0, projektstart. Planen som bilagts rapporten är den reviderade. Se bilaga 3 

4.7 Mål för DMAIC projektet 
Kartlägga och fastställa om arbetsmiljön för Trågarna har blivit bättre, kan de lägga mer tid för 
övervakning av linjen och mindre tid på spring med råvaror?  
Santa Maria vill även se en förbättrad lagerhållning av material till processen. I detta fall till den 
valda produkten, som innehåller bland annat: mjöl, film, wellpapp, salt, bakpulver. 
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5 DMAIC, arbetsmetodik Measure 
Detta avsnitt berör följande delar: 

 Beräkning av DIS 

 En granskning av Trågarens arbete och detaljer från mätningarna. 
 

5.1 Measure verktyg och Calculating DIS (Days In Stock) 
Genom beräkning presenteras här Days in stock (DIS) som medelvärde. I detta fall mer än ett 
helt år. 
 
Tabell 1, ingredienser och lagerhållning till tortilla 10” bröd. 

 
(Tabellen är redigerad som bildfil av sekretesskäl) 
Totalt för den produkt vi valt(3129) är DIS 7,813 

5.2 Trågarens arbete, arbetsuppgifter och tidsram. 
Trågaren ansvarar för drygt 70 m av en linje som är nästan 120m meter lång. Bageriet omfattar 
blandning av ingredienser, knådning, delning och pressning, gräddning, kylning, syning och 
stapling innan personal och maskiner i packen färdigställer återstående arbetsmoment. 
Vid tillverkning av Tortilla uppstår variationer i processen då bröd blir för stora, för små eller har 
andra defekter. Ibland orsakar felan stopp på linjen och då måste Trågaren snabbt rensa undan 
för att inte få ett haveri. 
Genom att mäta den tid som Trågaren lägger på att fylla på råvaror, sköta blandningen och 
övervaka linjen kan data analyseras och ligga till grund för förändrade rutiner eller förändring av 
maskinella förutsättningar. 
Vid normal linjehastighet så behöver Trågaren blanda 3 degar per timme, dvs var 20e minut. En 
del råvaror vägs upp automatiskt, mjöl, salt och olja. De råvaror som vägs upp för hand är 
mindre råvaror som t.ex. natriumbikarbonat (bakpulver). 
Genom en spaghettidiagramsanalys över ”att blanda deg” så konkluderades att trågaren utnyttjar 
de pauser som återkommer mellan de tvingande arbetsmomenten att även patrullera längs linjen. 
Trågaren hann ibland gå iväg med en spillvagn med och prata med packpersonalen. I samtalet 
stämde man av att checkvågen för färdig produkt visade rätt värden. 

  

                                                 
13 WikiHow 2014 [online], http://www.wikihow.com/Calculate-Days-in-Inventory/ [06 Feb 2014] 
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5.3 Trågarens runda 
Trågaren utför återkommande arbetsmoment var 20e minut. 

I. Trågaren går till, eller befinner sig i uppvägningsrummet 
II. Recept kontrolleras (om det är ny batch). 

III. Natriumbikarbonat vägs upp i en hink. 
IV. Hinken töms i en sändebehållare i uppvägningsrummet 
V. En klarknapp aktiveras. 

VI. Trågaren förflyttar sig till blandningsutrustningen 30 meter därifrån. 
VII. En ny deg startas och Trågaren har nu drygt 15 minuter till förfogande att patrullera på 

linjen. Normalt går Trågaren förbi ugn, kylbana, staplare, vision. Rundan är 48 meter lång. 
Trågaren kan även fortsätta några meter till packen för att stämma av med 
packpersonalen gällande storlekar på bröd och vikt, via skärmar kan tråget övervakas från 
packen.  

VIII. Trågaren återgår till tråget för att tippa ut den deg som är klar. Därefter börjar processen 
om. 
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6 DMAIC, arbetsmetodik Analyze 
Detta avsnitt berör följande delar: 

 Beräkning av transportsträckor för Trågaren. Chematiska skisser och beskrivningar  

6.1 Metoder 
Under första delen, ANALYZE, av projektet användes intervjuer av personal, Minitab 16, 
spaghettidiagram, tumstock och ritningsunderlag. 

6.2 Trågarens arbetsmetodik i siffror. 
Genomsnittstiden mellan uppvägningar varierar och ligger ej stabilt på 20 minuter. Se bilaga 1. 
Variationerna beror på tekniska stopp och oförutsedda händelser eller avvikelser i kvaliten. Ur de 
data som tillhandahölls räknades ut att en batch deg vägde i genomsnitt 501kg. Uträkningar 
gjordes i Minitab 16 med anvisningar i ur (Henderson G. R., 2011) 
 
Genomsnittstid för en batch är 29,5 max hastighet är 20 minuter.  
Tabell 2,sträckor som Trågaren går. 
Händelse Tid Antal meter  Antal gånger på ett 

skift 
Totalt 
meter 

Uppvägning i sändebehållare 
och transp. till blandaren 

27s gång 
192s uppv 

30m 16,5 495m 

Manöver av blandaren 624s bl    

Återgång från tråg till 
uppvägningsrum 

27s gång 
 

30m 16,5 495m 

Totalt för uppvägningen 14,5 min   990m 

 
 
 
 
 
 

 
Bild 3, tv uppvägningsrum, röd linje är gångväg, t.v modell. 
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7 DMAIC, arbetsmetodik Improve  

7.1 Metoder 
 
Under avsnitt IMPROVE använde vi data som samlats in under ANALYZE och linjen(T4) 
flyttades maj 2013 5 km söderut i den nya fabriken. Installationen och drifttagning tog 6 veckor 
och planen var att linjen skulle komma igång med 50% kapacitet inom 2 veckor. Uppstarten 
försenades och upptaktning till full hastighet drog ut på tiden. Det dröjde till november 2013 
innan tillräckligt många problem lösts och nya mätningar kunde genomföras 
och en ny mätning kunde göras. 
 

7.2 Trågarens arbetsförutsättningar i nya fabriken. 

 Trågaren förflyttar sig efter förändringen bort från linjen för att väga upp 

 Det är kortare till uppvägningsrummet, 17 m mot 30 m i gamla fabriken  

 Det nya uppvägningsrummet är mindre 

 Det har tillkommit svårstädad utrustning. 
 

7.3 Förändring i Layout 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12, Den gamla fabrikslayouten, 30 m till uppvägningsrummet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13, Den nya fabriken, 17 meter till uppvägningsrummet. 
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7.4 Spaghettimätningar. 
I den nya fabriken var avsikten att Trågaren skulle kunna väga upp automatiskt och lägga mer tid 
på linjen, att cirkulera, finjustera och övervaka för att snabbt kunna sätta in åtgärder om något 
fastnade, försämrades eller stannade. 
Arbetssituationen har tyvärr blivit försämrad då Trågaren får förflytta sig fram och tillbaks två 
gånger för att göra samma jobb som bara tog en runda tidigare. Utöver den ökade belastningen så 
har frekvensen av rundorna fördubblats. 
Efter intervju med Trågare Bengt Arne Larsson och Håkan Thörn så behöver de först hälla upp 
råvaran i sändebehållaren och därefter gå tillbaka till linjen, när systemet är klart att ta emot 
råvaran så får Trågaren återigen halvspringa in i uppvägningsrummet för att aktivera en ”sänd”-
knapp.  
Övriga ingredienser vägs upp automatiskt men det finns möjlighet att använda en plats i 
storsäckssystemet utanför zonen. Den platsen är just nu reserverad för en produkt med 
grahamsmjöl som inte används för tillfället. Detta blir ett förslag till förbättring. 
Vid kontakt med den svenska återförsäljaren av utrustningen finns indikationer på att en 
omprogrammering av uppvägningsprogrammet kan utföras så att man kan väga upp och trycka 
på ”sänd”-knappen i ett moment. Då skulle rondering till uppvägningsrummet halveras och den 
tiden kunde läggas på övervakning istället. 

7.5 Trågarens runda efter flytt till ny fabrik 
Trågaren utför ett återkommande arbetsmoment var 12e minut. (idealfallet) 

1. Trågaren går till, eller befinner sig i uppvägningsrummet 
2. Natriumbikarbonat vägs upp i en hink. 
3. Hinken töms i en sändebehållare i uppvägningsrummet 
4. Trågaren förflyttar sig till blandningsutrustningen 17 meter därifrån.  
5. En klarknapp aktiveras på uppvägningssystemet 
6. Trågaren får nu vänta tills utrustningen frågar efter den uppvägda bikarbonaten innan han 

kan gå in i uppvägningsrummet och trycka på ”sänd”knappen. Trågaren hinner oftast 
INTE gå en runda ut på linjen förrän efter han aktiverat ”sänd”knappen. 

7. Därefter börjas processen om 

7.5.1 Trågarens arbetsmetodik i siffror. 
Trågaren förflyttar sig oregelbundet beroende på vad som händer på linjen. Ju ”friare” desto mer 
tid till övervakning och fintrimning av maskiner. Genomsnittstiden är i idealfallet ca 12 minuter 
men i själva verket varierar den beroende på tekniska problem och linjehastighet. I genomsnitt 
väger en batch deg 208,3kg. Se bilaga 1 bild 2. Tiden som blir över till förebyggande arbete blir 
således försumbar. 
 
Tabell 2, Genomsnittstid för en uppvägning är 16,5 och målet är 12 minuter.  

Händelse Tid Antal meter  Antal gånger på ett 
skift 

Totalt 
meter 

Uppvägning i sändebehållare  264s    

Transport till mixerpanel 15,4s  17 29 494m 

Väntan på knapptryckning 12s    

Gå från mixer till uppvägning 
för att trycka på knapp 

15,4s 17m 29 494m 

Väntan 22s    

Tillbaka till tråget för kontroll 
av linjen 

15,4s 17m 29 494m 

Väntan på signal 38s    

Gång till uppvägningsrum för 
att väga upp nästa uppvägning 

15,4s 17m 29 494m 

TOTALT för uppvägning 397,6s   1976m 
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7.6 Days in stock 
Tabell 3, ingredienser och lagerhållning till tortilla 10” bröd. 

 
Bildfil redigerad för att inte avslöja ingrediensers inbördes förhållande i recept. 
Det har sjunkit från 7,8 till 7,72. En ytterligare mätning utfördes och redovisas under Control. 

7.7 VSM 
VSM analysen på hela tillverkningen blev mycket komplicerad, i den första upplagan så skapades 
17 steg. Avgränsningen mellan de olika mätningarna blev maskinmässig trots att alla står i en enda 
lång rad utan egentlig buffert emellan. Målet var fokuserat kring att mäta DIS så för 
presentationens skull sammanfattades de 17 till 6 steg istället. Se Bilaga 7 och bilaga 8 
 
Tabell 4, sammanfattning av förändringar i VSM-flödet före och efter förändringar. 
 Före flytt Efter flytt Diff 
Icke värdeskapande tid 19,1289 dagar 19,9953 dagar 0,8664 dagar längre 

Processtiden (nödvändig utifrån den 
uppställning och layout som 
finns/fanns) 

29,4894 minuter 28,9894 minuter 0,5 minut kortare 

Värdeskapande tid 16,55 minuter 12,55 minuter 4 minuter kortare 

Här bör Santa Maria undersöka på hela lagersortimentet om det har uppnåtts en positiv och lägre 
DIS. Ur perspektivet som denna utredning berör, får lagerhållningen anses oförändrad.  
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8 DMAIC, arbetsmetodik Control 

8.1 Metoder för uppföljning 
Efter flytten till den nya fabriken har informationsflödet i organisationen förändrats, mest till 
följd av att allt nu är samlat på en plats. Det är lättare att prioritera mellan olika linjer och fördela 
resurser på ett effektivt sätt. Mätning av DIS görs på månadsnivå och många kvalitets och 
prestandabaserade KPI (Key Performance Indicator) görs på timme, skift och veckonivå. 
 

8.2 Days in stock 
DIS fortsätter att minska för vissa komponenter men öka för andra. Gröna siffror är förbättring, 
röda en försämring. Totalt sett är det en försämring. 
 
Tabell 5, sammanfattning av DIS före, efter och uppföljning.

 
 
Tabell 6, Medelvärdet är något högre till följd av lagerbyggnad av färdigvara inför Melodifestivalkampanjen. Även 
om man räknar bort den lagerbyggnad så är DIS inte bättre efter flytten. 
-juni-13     aug-okt13   okt-dec 13 

7,28 9,72 7,35 

Resultatet pekar inte på en varaktig förbättring. ( Anm. ny input från Santa Maria juni 2015 visar 

inte på förbättrade värden) 
 

8.3 Ägare av processförändringarna 
Ägare av förändringen är produktionen och dess produktionschef.  

8.4 Data och fortsättning 
Data till projektet har överlämnats till OPS Champion Thomas Wiphagen för förmedling till 
berörda personer. 

8.5 Redovisning 
Redovisning av förslag kring utnyttjande av grahamssilos för förenkling av Trågarens 
arbetsuppgifter har förmedlats till TEAM-ledare Mikael Olsson-Lindblad 
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9 Konklusioner 
Att använda DMAIC som ett instrument att analysera ett ”före-efter” scenario med flera 
delområden blev något krystat i upplägget. DMAIC lämpar sig bättre för arbete med en specifik 
problemställning. I detta fall gav metodiken nödvändig guidning även om resultaten för DIS och 
VSM i sig var nedslående. Gruppen fick nödvändig träning i DMAIC för att fortsätta på egen 
hand med andra framtida problemställningar. 
DIS mätningen visade att skillnaden mellan gamla och nya fabriken ej medförde de förbättringar i 
lageromsättningshastighet som man hoppats på. Skillnaden efter 6 månader var en 1% ökning 
vilket kan betraktas som inom felmarginalen. 
Spaghettianalysen belyste en försämring för Trågaren från en uppvägning per halvtimme till en 
varje kvart (29,5  till 16,5min). Sträckan som Trågaren går blev längre trots att avståndet var 
mindre (från 30 till 17m) på grund av att antalet repetitioner ökade (sträckan ökade från 990 till 
1650m/skift).  Före flytten hade trågaren 15 minuter varje halvtimme att arbeta förebyggande, nu 
blev tiden så knapp alltså 2x15min per timme och efter flytt reducerades detta till 6 minuter 4 ggr 
per timme menTrågaren upplevde att det oftast inte fanns någon tid alls. En avsevärd försämring. 
Värdeflödesmätningen som framgångsrikt genomfördes i grupp i utbildningssyfte gav ett 
oförändrat resultat. Icke värdeskapande tid blev 0,8 dagar längre, värdeskapande tid blev 4 
minuter kortare. En försämring totalt sätt med 0,4% vilket faller inom felmarginalen. 
Modellen i skala 1:50 byggdes och placerades ut på ritningen i skala 1:50 på golvet till ledningens 
belåtenhet.  

10 Rekommendationer för nästa projekt 
Santa Maria bör fortsätta att analysera DIS för enskilda produkter och jämföra med den 
övergripande sammanställningen, det kan finnas flera enskilda dåliga värden som kan åtgärdas.  
Värdeflödesmätning av processen kan nu göras på ett enklare sätt när allt kartlagts. Genom att 
mäta enskilda förändringar kan man snabbt se om värde- och icke värdeskapande tider förändras. 
Företaget har fått den utökade 17-stegs VSM Exelfilen tillhanda för linjen och den bör kunna 
justeras för övriga linjer. 
Vid sammanslagningsprojektet har tagits många och omfattande beslut, det är givetvis svårt att ha 
överblick på alla detaljer men för framtiden föreslås att övrigt projektarbet kompletteras med 
förslagsvis VSM, DIS och Spaghettimätning. Genom att genomföra analyserna så vinner man 
insikt i processflödet, arbetsmetoder och skapar en positiv personlig kontakt med nyckelpersoner 
i verksamheten  
 
CONTROL delen i ett DMAIC genomfört projekt blir kvittot med eller utan positiva effekter. 
Projektet kan ha genomförts enligt konstens alla regler14 men det är i sin tur ingen garanti att 
resultatet blir det förväntade. Genom CONTROL delens korrekta genomförande får 
organisationen vetskap om projektet, resultatet och vad vi lärt oss under resans gång. Enligt 
litteraturen The pragmatic Approach15 är 1/3 lyckade projekt med starkt bidragande förbättringar 
till företagets resultat. 1/3 är taktiska förbättringar och slutligen 1/3 är misslyckande ekonomiskt. 
(Kroslid, Magnusson, & Bergman, 2003) 
I boken “The Pragmatic Approach” anges även16

: 
1) När lösningen implementerats skall den övervakas för att säkerställa att förväntat resultat 

uppnåtts. Det kan ta lite tid innan processen stabiliserats. 
2) Beräkna kostnadsbesparingen, data som beräknats under punkt 1 kan användas för att 

beräkna den ekonomiska effekten. Det är viktigt att man redovisar faktisk besparing i 
pengar och använder ett konservativt räknesätt. 

                                                 
14 Studentlitteratur, Six Sigma, The pragmatic approach, 2009, 59. 
15 Studentlitteratur, Six Sigma, The pragmatic approach, 2009, 24. 
16 Studentlitteratur, Six Sigma, The pragmatic approach, 2009, 186-188. 
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3) Uppdatera flödeschema, processrekommendationer och ritningar. Hela projektet ska 
sparas i en databas för framtida referens. En ordentlig presentation ska göras till 
ledningen för företaget. 

 
Jag rekommenderar därför, efter att ha läst både projektboken ”att leda och arbeta i projekt” samt 
”Six Sigma the pragmatic approach”, att man i ett avslutningsskede av projektet planerar in 
följande tre arbetsmoment. (Lööw, 2009) 
 
Ett) Resultat hur själva projektarbetet gått. Hänvisning till Monica Lööv17 sidan 106 där redovisas 
vilka delar som bör ingå i projektrapporten. Till exempel Syfte och mål, projektorganisation, 
genomförande metodik och teknik, riskanalys, intressentanalys osv. med fokus på projektarbetet. 
Detta blir därmed en kvalitetssäkring av projektarbetet och en bekräftelse att man drivit projektet 
på ett korrekt sätt. Det kan finnas projekt som utförts på rätt sätt utan att någon förbättring nås. 
Då är det viktigt att ha ett väl underbyggt arbetsmaterial att luta sig mot när presentationen ska 
göras till företagsledningen. 
 
Två)Resultatbeskrivning och måluppfyllelse genom de verktyg som använts. Motsvarade 
resultatet uppdragsgivarens krav. Här räknar man ut kronor och ören vad de införda 
förbättringarna medfört. I samband med denna presentation kan man även påvisa 
kvalitetsförbättringar. Detta blir därmed en kvalitetssäkring av resultatet. 
 
Tre)Lärdomar till nästa projekt (del av ständiga förbättringar och GAP18analys). Förbättringar 
kommer vanligtvis genomföras efter projektets avslut och behöver följas upp för att säkerställa 
effekthemtagningen. Man bestämmer en tidpunkt i projektet när uppföljningen ska göras. Ett 
viktigt syfte med uppföljningen är erfarenheter och input till uppföljningsprojekt. 
 
Kvalitetsresultat 
En förbättrad kvalitet innebär inte nödvändigtvis ett förbättrat ekonomiskt resultat men medför 
långsiktiga fördelar då variationer minskar och större kontroll på levererad vara uppnås. Detta 
mäts med fördel genom Processkapabilitetstest. En jämnare kvalitet medför andra positiva 
effekter som kan användas i marknadsföring. 
 
  

                                                 
17 Liber. Monica Lööw, Att leda och arbeta i projekt, 2012, sidan 106. 
18 GAP betyder identifiering av klyftan mellan krav och nuläge. 
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12 Bilaga 1, Histogram över tid mellan uppvägningar 
Nr (1) Före flytten 

 
 
 
 
 
Nr (2) Efter flytten, histogram av tid mellan uppvägningarna. 
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13 Bilaga 2, Riskanalys 
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14 Bilaga 3, tidplan 
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15 Bilaga 4 VOC 
 
 

Pergite - Pergite (T4)     

Voice of Customer VOC.     

Kund Placering Kundkrav 

Material flow manager Lokalt i Vadensjö Detaljerade prognoser från Sälj 

Production planner Lokalt i Vadensjö Bra underlag från MfM till detaljplan 

Produktion Lokalt i Vadensjö Körbar plan med få omställningar. 

    Hög tillgänglighet till maskiner 

    Råvaror i tid till produktion 

Trågare i produktion Lokalt i Vadensjö Råvaror finns tillgängligt 

    Hög teknisk tillgänglighet 

Produktionspersonal som packar Lokalt i Vadensjö lågt spill = mindre slitsamt jobb 

Lagret internt Lokalt i Vadensjö Lågt spill=mindre slitsamt jobb 

Produktionschef Lokalt i Vadensjö Låg nivå och låg variation på WASTE 

    Hög teknisk tillgänglighet 

Teknikavdelningen Lokalt i Vadensjö Lågt spill = mindre UH (mindre slitage). 

    Tillgänglighet för FU och UH 

Kungsbacka lager Centralt i Kungsbacka Leveranser i tid 

Ekonomiavdelningen Huvudkontoret Centralt i Kungsbacka Låg kostnad per bröd. 

SM planeringsavdelningen HK Centralt i Kungsbacka Hög planföljsamhet 

Säljavdelningen Centralt i Kungsbacka Bröd godare än konkurrenten 

    Leverans enligt kundens önskemål 

Extern kund, externt Externt Smakfullt bröd 

    Attraktiv och hel förpackning 

    Tilltalande form och gräddning 
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16 Bilaga 5, flödesschema 
 

  

FÖRE EFTER 
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17 Bilaga 6, SIPOC 

 
Figur 1 

 
  

Supplier Input Process Output Customer

Externa Kunder och 

grossister Beställning från Movex. Forecast och prognos. Produktionsorder Övergripande produktionsplan Material flow manager

Material flow 

manager Lagersaldo och planerad förbrukning enligt plan Råvaror, beställ saknade justerat lagersaldo Production planner

Production planner efterfrågan enligt plan, krisartiklar, nykörning av underkända ordrar. Planering av körordrar Vecko köroder till produktionen Produktionen

Lager och logistik

Mjöl, Premix, H2O, salt, Na2CO4, recept, olja och dess viskositet, 

glycerin och dess viskositet, temperaturer på råvaror. Säsongsvariation 

på mjöl, vattenkvalitet. Uppvägning av råvaror material till produktionen. Trågare

Trågare

RÅVAROR. mixer hastighet, storlek på degen, kW/kg deg i 

blandningen, Mixertid. Personal Blanda råvaror och gör deg

DEG, Spill (deg som fastnar). 

Oblandade råvaror.

DEG, Degkonsistens och temperatur, knivtryck, nya-gamla kolvar, 

mattspänning, smörjning av maskinen, knivkondition, trumhastighet, 

trumrotation, trumutformning, rivmattehastighet, degens position i tratt, Riv till bullar

Degbullar inom vikt spec och 

temperatur, bullar utanför spec, 

spill, 

 BULLAR. luftfuktighet, luftcirkulation, temperatur, tid, yttorka, bullkorgens 

kondition Vila i vilbana

vilade bullar inom tidsram med 

utvecklat gluten, spill

BULLAR. loaderplattans rörelse och positionering av bullar, snablars 

position, bullens position i snablar och loaderplatta, loaderklaffars 

synkning, temp och kondition på matta, presstid, presstryck, 

pressplattans temperatur uppe och nere. Dischargeplattans temp, 

pressbelt delay, meschbelt hastighet och synkronisering, flipperrullens 

kondition, Pressa bullar

funktionspressade bröd med rätt 

storlek, spill. Opressade bullar

PRESSADE BULLAR. Ugnsbandens kondition, temperatur på rack 

1,2och3. totaltid i ugn, kondition på vändare, luftflöde till skorsten, 

värmekoefficient i banden. Grädda i ugn

välgräddade bröd, vikta bröd, 

ogräddade bröd, spill.

GRÄDDADE BRÖD. Bandens kondition, temperatur, fukt tid, bröd kasar 

ihop, radie på vändare, Kyl i kylbana

godkända bröd, felorienterade, 

ihopkasade och vikta bröd, spill, 

BRÖD. visionprogram, kalibrering utförd, lysrörets kondition, 

synkronisering utblåset. Inspektera i vision godkända eller underkända bröd

BRÖD. positionering, taktning, felräkning, remmarnas kondition, fläkt till 

stigarband, fingrarnas kondition, Stapla i stacker

godkända högar med rätt antal 

bröd, godkända högar med fel 

antal bröd, felaktiga högar.

BRÖD I HÖGAR. godkända högar och underkända högar. Spill, 

synkronisering 4:1 och 4:2, skydd som tar i högarna. Transport till pack

godkända högar och underkända 

högar. Spill

Produktionspersonalen som 

packar

Produktionspersonalen

BRÖD I HÖGAR. godkända högar och underkända högar. Spill, 

djupdrag i Multivac, Operatör, verktygstemperatur, förpackningsform, 

svetslistens kondition, skrivarefilmkvalitet, inställning multivac. Storlek 

på bröden(inom spec). packa i Multivac

bröd i påsar enligt spec, påsar 

utanför spec, spill, påsar med fel 

antal, fel vikt föroreningar, för hög 

vattenhalt.

PÅSAR, vågens kondition, metalldetektorns inställning. Påstestens 

inställning.

Påstest, våg och 

metalldetektor

transport, stretch fabric (bow 

rollers)

PÅSAR, centrering på bana och taktning. NOR-REG

karonger med rätt antal, felaktiga 

kartonger.

Produktionen KARTONGER, med korrekta påsar utan läckage, påsar med läckage. Leakmatic OK och underkända kartonger Lagret internt

KARTONGER, robotens sensorer OK, Packa på pall PALL, kraschade kartonger Lagret internt

Lager och logistik PALLAR, plastfilm, etiketter och kantstöd. leverera till kund Produkt.

Kungsbacka, extern kund, 

ekonomiavdelningen, 

planeringsavdelningen

Pergite - Pergite (T4)
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18 Bilaga 7, VSM analys före flytt 
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19 Bilaga 8, VSM analys EFTER flytt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


