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Sammanfattning 
Skruf AB grundandes 2003 och är idag den näst största snustillverkare i Skandinavien med 
18% av marknadsandelar. Sen 2008 är företaget en del av Imperial Tobacco Group. 
 
Företaget har under senare tid haft problem med höga förluster i form av tobak. Detta i sin 
tur medför höga onödiga kostnader. Därför har ledningen på Skruf AB begärt studenterna 
på KTH att undersöka detta. 
 
Examensarbete går ut på att beskriva och kartlägga värdeflödeskedjan samt hitta förluster i 
produktionen. Förlusterna ska definieras i form av tobak och ingående material varefter 
förbättringsförslag skall presenteras för de tre största förluster.  
Endast företagets primary samt avdelning produktion i secondary har undersökts.  
 
Insamlade data bygger främst på primär- och sekundärdata. Sekundärdata som har 
använts är kurslitteratur, föreläsningar och tidigare studier utförda av företaget. 
Primärdata har samlats in med hjälp av intervjuer, dialoger och observationer. Stor vikt har 
lagts på det data som har samlats in på fyra skift i secondary och ett skift på primary. 
Insamlade data har analyserats med hjälp av DMAIC-metodologin. 
 
Examensarbete har resulterat i att det har ritats upp en processkarta samt en 
värdeflödesanalys har gjorts. Vidare har arbetet visat att de tre största förluster ligger i 
primary och uppkommer i uppstart, våg (checkweigher) och dammsugning av tallrikar. 
Förlusterna har analyserat och flera olika åtgärdsförslag har presenterats exempelvis, 
skapa standard för uppstart, inför möjligheten att återanvända dosor och lock på alla linjer, 
inför 5S och större prill-rulle. Det har även presenterats ytterligare två förbättringsförslag, 
vilka är upplärningstest och stärka linjeansvarigs roll. Detta i mål om att standardisera och 
minska variationen i företaget. 

Nyckelord 
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Abstract 
Skruf AB, founded in 2003 and is today the second largest snare manufacturer in 
Scandinavia with 18% market share. Since 2008, the company is part of the Imperial 
Tobacco Group. 
 
The company has recently had problems with high losses of waste in the form of tobacco. 
This in turn entails high unnecessary costs. Therefore, the management at Skruf AB has 
asked the students at KTH to investigate this problem. 
 
The thesis focuses on describing and charting the value flow chain as well as finding the 
losses in production. The losses are defined in the form of tobacco and input material, after 
which improvement proposals are presented for the three largest waste losses. 
Only the Company's primary and Department Production in secondary has been 
investigated. 
 
The collected data is based mainly on primary and secondary data. Secondary data includes 
reading literature, lecture materials and previous studies conducted by the company. 
Primary data have been collected using interviews, dialogues and observations. Great 
emphasis has been placed on data collected on four shifts in secondary and a primary shift. 
The collected data has been analyzed using the Six Sigmas DMAIC methodology. 
 
The thesis work has resulted in a process map drawn up and a value-flow analysis has been 
made. Furthermore, the work has shown that the three biggest waste losses are in Primary 
and arise during startup, weighing (checkweigher) and vacuuming of plates. 
The losses have been analyzed and several different action proposals have been presented, 
for example, creating startup standards, introduce the possibility of recycling the cans and 
lids, implementation of 5S and bigger paper rolls. Two further improvement have been 
proposed, these are practical tests and strengthening the role of the line manager. This in 
order to standardize and reduce the variation of processes in the company. 
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Ordlista  
Checkweigher  
Maskinernas våg.  
 
DMAIC  
Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera 
(Define, Measure, Analyse, Improve, Control är Six Sigmas arbetsmetodologi) 
 
Gemba walk  
En av leans 25 karaktärsdrag och innebär att gå dit där aktiviteterna sker och sök fakta.  
 
Golvet  
Fabriksgolvet där produkter produceras (operatör jobbar). 
 
Kylrummet  
Snuset från primary – avdelning lagras i kylrummet. 
 
L.A. 
Linje ansvarig  
 
LSS  
Lean six sigma  
 
Merz  
Företags maskiner från Tyskland. 
 
PDCA - cykel 
Planera. Genomföra. Kontrollera. Justera. 
(Plan Do Check,Act)  
 
P.L 
Produktionsledare  
 
Prillor  
Färdigpackade snusportioner  
 
Prillpapper  
Pappret i vilket snus lindas in. 
 
Spill vid inmatning  
Snuset som spills bakom maskiner i samband med påfyllning av en ny batch. 
 
VFA 
Värdeflödesanalys  
 
Waste  
Förluster  
 
5S 
Lean verktyg. 5S är: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till (skapa vana eller 
självdisciplin)    



 

Förord 
Denna rapport har utarbetats under VT2018 som avslutande kurs ML101X vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Examensarbete är en del av utbildning, Högskoleingenjör i 
Maskinteknik. Examensarbete har gjorts i produktionen på Skruf AB som ligger i Sävsjö. 
Det har varit väldigt lärorikt och spännande att få jobba med snus då det är en väldig 
speciell produkt.   
 
Vi vill tacka alla som har haft lusten att prata med oss. Stort tack till: 
 

• Personal på primary och secondary som har lät oss vara med på flera av deras skift 

och svarade på alla våra frågor 

• Vår handledare Samuel Sandkvist, Produktionschef på Skruf AB. 

• Vår handledare på KTH, Mikael Grennard. 

• Vahid Moore, CI-avdelning på Skruf AB. 
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1. Inledning 
Här presenteras projektets bakgrund, mål, avgränsningar och metod. 
 

1.1. Bakgrund 
 
Skruf är den näst största snustillverkare på skandinaviska marknaden idag. De senaste 
åren har företaget expanderat mycket på väldig kort tid. Företaget har ökat sin personal 
från 80st till cirka 200st nu i 2018. Detta har medfört att företaget inte har full kontroll 
över alla pågående processer i detalj enligt ledningen. Problemet som har uppstått är att 
verksamheten har höga förluster i form av ingående material och tobak. Om dessa förluster 
minskas så kan kostnader och hållbarheten i företaget påverkas märkbart. 
 
Ledingen på Skruf har bett två studenter från KTH att undersöka och kartlägga hela 
värdeflödekedjan samt spåra möjliga förluster. Därefter skall åtgärdsförslag presenteras 
till företaget.  
 

1.2. Mål 
 
Målet med detta arbete är att undersöka nedanstående målen: 

• Beskrivning av värdeflödeskedjan. 

• Kartläggning av förluster i värdeflödeskedjan. 

• Definiera förluster i form av tobak och ingående material. 

• Åtgärdsförslag för reducering av tre största förluster. 

Företaget förväntar sig att dessa mål ska leda till bättre insyn på deras processer samt öka 
deras lönsamheten. 
 

1.3. Avgränsningar 
 
Hanterbarhetsprincipen(Skärvad, 2015) appliceras under projekts gång. För att slippa 
risken med att projekten blir för omfattande har det gjorts några avgränsningar: 

• Examensarbetet kommer bara behandla förlusterna i form av tobak och ingående 

material i produktionsavdelningen. 

• Endast produktionsanläggningen i Sävsjö kommer att undersökas. 

• Inga avancerade ekonomiska kalkyler kommer att genomföras. 

• Åtgärdsförslag presenteras för de tre största förluststationerna. 

• Det tas ingen hänsyn till inköp av materialet.  

• Arbetet kommer att analysera flödet från råvaran till slutprodukt, alltså inga 

förluster analyseras utanför produktionsflödet. 
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1.4. Metod 
 
Arbetet inleds med uppföljningsmöte (UM0). Där diskuteras med handledaren vilka krav 
som KTH ställer på studenterna och examensarbetet. Efter UM0 sätts det upp en tidsplan. 
 
Olika metoder och verktyg kommer att användas för att samla data och analysera 
förlusterna i produktionen. En kort sammanfattning på hur arbetet kommer genomföras 
formuleras nedan: 

• Förstudie görs samt data samlas in från kurslitteratur bland annat. 

• Produktionsanläggningen studeras empiriskt med hjälp av intervjuer med chefer 

och personal samt observationer görs på olika avdelningar. 

• Förlusterna upptäcks som sedan mäts och analyseras med hjälp av kvalitetsverktyg 

såsom Ishikawa, och histogram bland annat. 

• Förbättringsåtgärder presenteras för de tre största förluster och potentiellt 

ytterligare förbättringsförslag kan komma att presenteras. 

• Studenterna kommer att använda sig av Six Sigmas DMAIC metodologi för att 

analysera de tre största förlusterna. Sista stegen i DMAIC som står för Control 

kommer att försummas på grund av tidsbristen. 

Studenterna har jobbat med Lean och Six Sigma innan. Dock så har studenterna inget 
större kunskap om Lean Six Sigma, som är en blandning av dessa två arbetssätt. Därför 
kommer studenterna lägga vikt på att samla in korrekt data och försöka tillämpa det, om 
möjligt. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Nedan förklaras företagets historia och hur företaget ser ut idag. 
 
 
Skruf startades år 2003 av barndomsvänner Adam Gillberg och Jonas Engwall. 
Verksamhetens utgångsidé var att tillverka kvalitativt svenskt snus och första snusdosan 
följaktligen såldes september 2003. År 2004 lanserades Skruf i Norge varefter Imperial 
Tobacco köpte 43,5% av Skruf Snus AB. Sedan 2008 ägs Skruf helt av Imperial Tobacco 
Group.  
 
Produktionen av Skruf ligger idag i Småland Sävsjö. Företaget är största arbetsgivaren i 
Sävsjö som anställer ca 200 personer och näst största snustillverkare i Skandinavien med 
18 % av marknadsandel. Idag ligger kapaciteten för produktionen på ca 9,5 miljoner dosor 
per månad och förväntas öka successivt. Skruf tillverkar i dagsläget 35 olika blandningar 
för olika marknader och målgrupper. 
 
Företaget kan delas in i tre olika avdelningar: 

• Primary: Här behandlas råvaran och är den avdelningen där själva snuset görs. 

Processer som tobaken går igenom är bland annat malning och blandning av 

ingredienserna. 

• Secondary: Denna avdelning består av tre små andra avdelningar. 

1) Dos- och lockinmatning: Här matas in dosor och lock för senare påfyllning av 

själva produkten. 

2) Produktionen: Här matas in själva snuset i dosorna och är den kärnpunkten i 

produktionen. 

3) Paketering: Efter att dosor har blivit påfyllda med produkten, så kommer det till 

denna avdelningen. Här delas dosorna i stockar och skickas sedan till 

slutstationen. 

Totalt består denna avdelning av elva produktionslinjer i dagsläget. 

• Slutstation: Den här avdelningen är den sista station produkten går igenom. Här 

läggs stockarna i kartonger, etiketter sätts och produkten fraktas iväg. 

Företaget håller på att växa succesivt. Skruf har byggt ytterligare en lokal bredvid den 
gamla som är ca 5000m2 och förväntas öka företagets kapacitet med 50%. Denna nya 
lokalen ska ge företaget möjligheten att automatisera, lägga till ytterligare sex linor på 
secondary och en större lager enligt ledningen. 
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3. Teoretisk referensram  
Kapitlet består av den teori som har använts i rapporten. 

”Lean is Continuous Learning” (George, 2010) 

3.1. Lean Six Sigma 
 

3.1.1. Lean 
 
Lean har sina rötter i tillverkningsindustri men är idag ett vanligt hushållsnamn. Lean 
används och kan användas överallt, allt ifrån den offentliga sektorn till den privata 
sektorn(Radnor et al., 2012). Lean används inom staten, sjukvården, tjänstindustrin och 
ända till små butiker(Eaton). 
 
Den Lean som alla känner till idag har utvecklats och kommer från TPS Toyota Production 
System (Institute). Taiichi Ohno som var Toyotas produktionsansvarig anses vara 
grundaren till TPS systemet. Grundidé i Lean är att maximera kundvärde medans det 
minskas waste(Institute). Att minska och eliminera slöseri genom hela flödet istället för 
enstaka punkter, skapar processer som kräver mindre personalansträngning, mindre yta, 
mindre kapital och mindre tid att producera produkterna och tjänster. Detta jämfört med 
de traditionella tillverkningssystem(Institute). 
 
Risken med Lean idag är att folk fokuserar på själva verktygen i Lean istället för filosofin. 
Oftast försöker flera företag tillämpa Lean med hjälp av enstaka verktyg såsom 5S, VFA 
men får inte den effekt som de förväntat sig (John Bicheno, 2009). Istället ska fokusen ligga 
på det Toyota gjorde, vilket var att lägga fokus och sina resurser på hur de ska tillverka en 
produkt som kommer närmast till kundens önskemål(John Bicheno, 2009).  
 
 

3.1.2. Six Sigma  
 
Six Sigma fokuserar på att minska antal defekta produkter, variation och spridning(John 
Bicheno, 2009). Själva Sigma () nivån kommer att visa hur många defekter man kan 
förvänta sig för en viss process(John Bicheno, 2009). Det är också därför det antas vara ett 
väldigt kraftfullt sätt att beskriva prestationsförmågan på en process. Six Sigma kan 
appliceras på all sorts processer, vare sig det är i tillverkningsindustri eller tjänste-
industrin(John Bicheno, 2009). 
 
Oftast drivs Six Sigma i projekt och försöker förstå i nära hand vad kunderna behöver, 
analysera data korrekt och kunna använda statistiska analyser för att kunna förbättra och 
utveckla verksamheten (Pande et al., 2000).   
 
Det finns många fördelar med Six Sigma och stora utrymme att påverka ens verksamhet. 
Enligt (Pande et al., 2000) kan bland annat dessa punkter påverkas med hjälp av Six Sigma: 

• Kostnadsminskning 

• Förbättra produktivitet 

• Öka marknadsandelar 

• Företags kulturändringar 

• Minskade defekter 
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• Cykeltids reduktioner 

Six Sigma använder sig blanda annat av de sju olika kvalitetsverktyg, 5varför och DMAIC -
metodik för att analysera och lösa problemet(John Bicheno, 2009). Mer om DMAIC under 
rubrik 3.3. 
 
 

3.1.3. Lean Six Sigma LSS 
 
Lean Six Sigma (LSS) går ut på att blanda både Lean och Six Sigma. Lean är bättre på att 
sätta grunden för ständiga förbättringar, analysera och hålla koll den större bild av 
verksamheten, medans Six Sigma erbjuder bättre lösningar exempelvis med hjälp av 
DMIAC(John Bicheno, 2009).  
 
Som tidigare nämnt så är Lean väldigt bra på att eliminera spill/waste i flödet. Dock så har 
ändå flera företag som applicerar endast Lean problem med att få stora förbättringar eller 
bibehålla dem i längre sträckan. Enligt (George, 2010) är det för att Lean kräver låg process 
variation och saknar effektiva analysmetoder som kan hitta rotorsaker i problemen. Detta 
är helt tvärtom till vad Six Sigma är kapabel till. Six Sigma är väldig effektiv på att avslöja 
och eliminera rotorsaken till tidigare okända variationer(George, 2010).  Det är därför 
endast Lean applicering inte skulle funka optimalt. 
 
Även om Six Sigma är väldigt bra på att analysera rotorsaker och minska variationer, finns 
det inga specifika sätt att eliminera waste och öka effektiviteten med Six Sigma. Six Sigma 
saknar de verktyg som fokuserar på ständiga förbättringar, såsom Kaizen. Utan Lean skulle 
Six Sigma lida från försenat resultat, alltså förbättringar skulle ta tid, vilket skulle leda till 
att ledningen inte skulle se någon nytta i det. Ständiga förbättringar som är en central del i 
Lean saknas i Six Sigma också(George, 2010). 
 
Även om det finns många likheter mellan Lean och Six Sigma så är det väldigt olika saker 
som tidigare förklarat. Det är därför viktigt att veta när man ska använda sig till vilket 
tankesätt, speciellt om LSS ska användas. Six Sigma bör inte användas om verksamheten 
inte förstår hela flöden och processer. Lean ska vara startpunkten och därefter kommer 
utvärdering av flöden. Six Sigma bör användas stegvis därefter, och utnyttjas när det 
behövs(John Bicheno, 2009). Lean sätter den filosofiska bakgrunden och kulturen i 
verksamheten medans Six Sigmas kraftfulla verktyg ställer sig till specifika frågor och 
problem(John Bicheno, 2009).  

”Having only half of the tools can yield, at best, only half of the solution” 
(George, 2010). 

                                                          Lean                                                               Six Sigma 

Mål Skapa flöde & eliminera slöseri Förbättra kapabilitet & minska 
variation 

Applicering Oftast i tillverkningsindustri Överallt inom näringslivet 

Metod Metod och filosofiinlärning Strukturerad problemlösning m.h.a. 
statistiska metoder  

Tid* (ca) 1 vecka till 3 månader 2 till 6 månader 



 

 6 

 
 

 
 

3.2. Primär- och sekundärdata 
 
Det är viktigt att samla in rätt och korrekt data. Vidare är det viktigt att hålla kolla på att 
insamlade data är strukturerade uppställd och att data består av olika källor. Man kan 
därför dela in data i två olika kategorier. Dessa är primär- och sekundärdata.  
 

• Primärdata: Primärdata den data som samlas in själv(Mälardalens-högskola, 

2016). Dessa kan vara egna undersökningar och kan bestå bland annat av, 

djupintervjuer, enkäter och observationer (Industriell marknadsföring 

föreläsningar).  

 

• Sekundärdata: Sekundärdata är den data som redan finns tillgänglig (Umeå-

universitetsbibliotek) och som är någon annans författarens primärdata, alltså som 

någon annan författare har samlat in. Sekundärdata finns i olika slag och dessa kan 

till exempel vara kurslitteratur, tidskrifter, tidningar, nyhetsbrev och 

årsredovisningar(Mälardalens-högskola, 2016). Fördelar med sekundärdata kan 

vara att det sparas mycket tid vilket i sin tur innebär mindre kostnader. 

Kurslitteratur kan ge värdefulla tips så att man inte behöver uppfinna hjulen igen. 

Tidigare studier kan ge en anvisningar på vad som inte bör göras och kanske vad 

som är värt att lägga tid på. 

 

3.2.1. Kvalitet på primär- och sekundärdata 
 
I dagens samhälle finns det ett överflöde på information. Vilken person som helst kan hitta 
information som skulle kunna bekräfta dennes påstådda teori. Därför är det viktigt att vara 
källkritisk och använda pålitliga källor för att samla in data.  
 
Primärdata ger möjligheten att tolka informationen själv. Detta kan vara väldigt betydande 
men kan också ge bieffekter. Författaren kan hoppa fram till tidiga slutsatser som kan 
sedan styra projektens tillgångaväg(Mälardalens-högskola, 2016). Om man är däremot 
medveten om den risken och försöker motjobba det, då är primärdata den data har högsta 
kvalité enligt informationsdistans.  
 
Informationsdistans innebär att ju mindre avstånd det är mellan producenten av materialet 
och användaren desto högre kvalitét på informationen(Mälardalens-högskola, 2016).  
 
Att använda sekundärdata medför några risker också. Dessa kan vara att, använda 
information bara för att den är lättillgänglig. Informationen kan också vara ”tertiärkällor” 
vilket innebär informationen bygger på andra sekundära källor. Detta i sin tur kan förvrida 
informationen avsevärt(Mälardalens-högskola, 2016).   

Träning Lära sig genom att göra Kurser först, sedan inlärning 

Tabell 1, Jämförelse av Lean och Six sigma 



 

 7 

3.3. Värdeflödesanalys (VFA) 
 
Värdeflödesanalys är ett verktyg som användas av organisationer som vill förstå och 
förbättra sina processer, oftast från råmaterial till slutkund. VFA kan appliceras på både 
produkt eller en tjänst, och de värdeskapande och icke värdeskapande moment på dessa 
processer analyseras. Exempelvis inom tillverkningsindustri kan processen av en produkt 
analyseras med hjälp av VFA. Det kan göras genom att följa order från och med när den tas 
emot till dess leverans(Eaton).  
 
VFA kan också utföras för mindre processer som omfattar en eller två avdelningar inom 
organisationen. Om processens storlek minskar, då minskar kostnad för VFA också. 
Det finns flera olika sätt att genomföra VFA. Tre vanligaste sätt att genomföra VFA är bland 
annat att, VFA görs med processanalys för att identifiera eventuella slöseri, VFA görs med 
simbanor och VFA med symboler(Eaton).   
 
De tre saker som VFA strävar efter är följande: 

1. Förstå hur nuvarande processer fungerar (nuvarande tillstånd).  

2. Att skapa en förbättrad plan om hur processer ska fungera (framtida tillstånd). 

3. Att utveckla implementeringsplanen som tar organisationen från nuvarande 

tillståndet till framtida tillståndet. (Eaton) 

Första steg är att rita upp den nuvarande tillståndet som görs genom att samla ihop 
information om företaget.  Detta ger den information som behövs för att utveckla den 
framtida tillståndet. Medans den nuvarande tillståndet kartläggs kommer idéer om 
framtida tillståndet. På samma sätt kommer kartläggning av den framtida tillstånd peka ut 
viktig information om den nuvarande tillstånd som inte har upptäcks(Eaton, Bell, 
2005)(Eaton, Bell, 2005)(Eaton, Bell, 2005). 
Det sista steget är att förbereda sig och börja aktivt utveckla implementeringsplan som 
förklarar om hur framtida tillståndet ska uppnås.     
 
På samma sätt som alla bra modeller finns det vissa fördelar och nackdelar med VFA. 
Fördelar med verktyg VFA är att den ger en värdefull inblick när det gäller effektiviteten i 
verksamhets affärsprocess. Risken är att när tiden kommer för att börja kartlägga och 
förbättra processer, teoretiskt definitioner av värdeflöden möts med en mer komplex 
verklighet(Bell, 2005). 
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3.4. DMAIC 
 
DMAIC är en Six Sigma metodologi som används för att lösa problem. Denna metod är en 
variation av PDCA som är en förkortning för: Plan, Do, Check och Act samt är ett Lean 
verktyg (John Bicheno, 2009). DMAIC-metoden används för att ändra de redan etablerade 
rutiner inom ett verksamhet eller för att skapa nya(de Mast and Lokkerbol, 2012). Metoden 
har en väldigt stor och bidragande roll med att kunna tillämpa Six Sigma som en 
förbättringsåtgärd för olika processer inom ett flöde(de Mast and Lokkerbol, 2012).  
 
Six Sigmas metodologi DMAIC, är grundat och har utvecklats i praktiken. Den är byggd 
utifrån kvalitetssynpunkt, där statistiska metoder används för att säkra kvalitén. Detta i sin 
tur medför att den vetenskapliga analytiska förmågan att kritisera metoder och arbetssätt 
säkras(de Mast and Lokkerbol, 2012). 
 
DMAIC är en annan variant av PDCA cirkeln, dock så lägger DMAIC-metoden mer fokus på 
den jätteviktiga planeringsfasen(John Bicheno, 2009). DMAIC är en förkortning på engelska 
som står för: Define, Measure, Analyise, Improve och Control.  
Nedan förklaras varje steg lite ingående enligt (John Bicheno, 2009) och (Land, 2008).  
 

 
Figur 1, DMAIC-cirkeln enligt (John Bicheno, 2009) 

 
• Definiera (Define): Här definieras problemet. Del stegen är att identifiera vad som är 

viktigt för kunden och projektets omfattning, alltså rätta avgränsningar bör göras. 

Att välja rätt projekt innebär att det inte ska göras någon annan projekt parallellt 

utan projektgruppens fokus skall ligga på ett och samma projekt(Bicheno, 2009).  

Verktyg som kan användas på denna stadiet är: SIPOC analys, Pareto analys, Kano 

modell med flera. 

 

• Mäta (Measure): Frågor som ställs här kan bland annat vara, hur ligger vi till idag? 

Del stegen på denna fas är, att bestämma vad som ska mätas samt validera 

mätningssystemet. Här ska baslinjen definieras och förbättringar ska bestämmas. 

Six Sigma lägger stor vikt på att mäta data och därför är det viktigt att välja och 

1. Definera 
(D)

2. Mäta 
(M)

3. 
Analysera 

(A)

4. 
Förbättra 

(I)

5. 
Kontrollera 

(C)

DMAIC 
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definiera måtten korrekt. Det är också väldigt essentiellt att fundera om valda 

måtten är de rätta indikatorer på det som ska undersökas. Objektivitet är vital här, 

och ständiga frågan måste vara om samma person gör samma mätning, kommer 

denna få samma resultat? 

Verktyg: De sju kvalitetsverktyg bland annat, Histogram, Datainsamling, 

Fiskebensdiagram med flera. 

 

• Analysera (Analyse): I detta stadie borde projektgruppen ha koll på all data som 

samlades in på mätning fas. Insamlade data bör användas för att ta reda på varför de 

icke-värdeskapande aktiviteter sker såsom waste, dålig kvalité och förseningar. Här 

undersöks sambanden mellan de olika faktorer, och om några icke-värdeskapande 

aktiviteter har upptäckts så är det viktig att hitta rotorsaker till dessa problem för 

att sedan kunna eliminera det helt.  

Verktyg: Kreativ tänkande, 5varför, De sju kvalitetsverktyg, QFD med många flera. 

 

• Förbättra (Improve): Här löses problemet. Del stegen på denna fas är att bestämma 

lösningar och kunna förse med statistiskt bevis att lösningen fungerar. Därefter 

implementeras lösningen, exempelvis med ”Gemba walk”. Efter ett tag kan lösning 

undersökas igen för att kunna iterera lösningen och komma på ytterligare 

förbättringar.  

Verktyg: Pokayoke, Hypotesprövning, 5S metod, Kaizen, TPM med flera. 

 

• Kontrollera (Control): Det är väldigt viktigt att bibehålla och upprätthålla de vinster 

eller förbättringar som har gjorts. Ett krav är att det finns statistik data som visar att 

vinsterna upprätthålls och om det gör det så måste olika standard skapas. Olika 

tester måste göras för att säkerställa att metoderna fortfarande fungerar.  

Glöm ej att fira med projektgruppen! 

Verktyg: SPC, visuell managment, standardisering, TPM med flera(Bicheno, 2009). 

 
 

3.5. Kaizen  
 

Kaizen är ett japansk ordet som gjordes känd av Maasaki Imai då han skrev en bok om 
kaizen som blev en stor succé i väst. Kaizen innebär att sträva efter kontinuerliga 
förbättringar. Detta görs genom att aktiviteter och processer ständigt förbättras i form 
av att göra många små förändringar kontinuerligt. Enligt Imai, omfattar Kaizen flera 
element och anses som både filosofi samt förbättringsverktyg (Bicheno, 2009).  
Syftet med Kaizen är att minska slöserier i företaget, det vill säga att de moment som 
påför kostnader utan att det tillför något värde, bör elimineras.  
 
Frågan som kan ställas då är att, varför är Kaizen viktigt att använda? Kort sagt är det 
för att Kaizen har förmåga att generera resultat under en kort tid. Därför borde Kaizen 
vara det första alternativ att överväga när det ska göras en omgående 
kostandasminimering (George, 2010) 
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3.5.1. Kaizen-flagga  
 

Kända diagrammet ”The Kaizen flag” togs fram av Imai varefter den anpassades av 
Widely till hur den ser ut idag. Kaizen-flagga beskriver tre olika typer av aktiviteter som 
alla inom organisationer borde involvera sig i. Dessa tre aktiviteter är innovation, 
Kaizen och standardisering. Kate Mackle tidigare chef på British Kaizen Institute menar 
att innovation är för att säkerställa att inga slöseri tillkommer i framtiden, Kaizen görs 
för att få bort slöseri i dags läget och att standardisera görs för att slöseri inte 
uppkommer(Bicheno, 2009). 

 
Figur 2, Kaizen flagga enligt The Lean Toolbox 

 
 

3.5.2. Jämförelse mellan kaizen och traditionell projektmodells 
 
Båda Kaizens och traditionella projekts modell har en viktig roll inom Lean Six Sigma 
verktygslådan (George, 2010). I tabell 2 jämförs dessa två modeller.  
 
Tabell 2, Jämförelse mellan Kaizen och traditionell LSS projekt. 

 Traditionell 
projektmodell  
 

Kaizen 
projektmodell  

Kommentar 

Hur snabbt 
projektmodellen 
kommer fram till 
resultat.  
 

2–6 månader  1–2 månader   

Mål  Stora förbättringar  Små förbättringar  På grund av den 
komprimerade 

Fördelning av tiden

Standardisera

Utveckla 

och 

besluta

Nivåer

Ledning

Operatör

Analysera 

och förbättra
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tidsramar, Kaizen 
är den bästa 
modellen att 
använda för 
problem som är 
väldefinierade.   
 

Omfattning  Varierande  Det måste vara i 
mindre 
utsträckning.  
 

 

Typer av problem  Utmanande, 
Svårbehandlad 
problem som 
motstått att lösa 
från tidigare försök. 
   

Snabba lösningar  
 
 
 

Verktygsuppsättning  Fokus på Six Sigma  Fokus på Lean  Båda verktygen 
används ofta i 
många projekt, men 
Kaizen är den 
typiska Lean 
verktyg som 
används för att 
snabbt kunna 
minska slöserier.  
  

Informationsfrågor  Är användbar för 
allt slags 
information.  

Processcyklarna går 
snabbt, så att 
resultats data kan 
samlas in när nya 
lösningar testas.  
 

 

Projekt takt  Projekts gång kan 
vara heltid (om det 
är Black Belt); 
Projektteam träffas 
en eller två gånger i 
veckan under en 
månadsperiod.   

När projekten är i 
gång måste alla 
teammedlemmar ha 
möjlighet att vara 
med på heltid under 
den veckan eventet 
pågår.   
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3.5.3. Kaizen alternativmetod  
 
Några organisationer föredrar att sprida en händelse över flera veckor, men normalt ser 
formatet ut som följande.  
 

• Vecka 1: Samla och analysera data. 

• Vecka 2: Framställ idéer som ska väljas för implementering under Kaizen vecka.   

• Vecka 3: Kaizen vecka. Då ska implementering genomföras.  

• Vecka 4: Kontrollera och göra justeringar vid behov.  

Dock är alla av de veckorna inte på heltid. Exempelvis under vecka 3 försätter 
genomförande av implementering vid sidan av regelbundet arbete(Bicheno, 2009).  
 
 

3.6. Processkarta 
 
Kartan är ett gammalt och välanvänt ingenjörsverktyg.  Det som skiljer processkarta från 
andra kartor inom Lean är att den är användbar både för arbetsledare och operatörer 
såsom den är användbar för arbetsstudier och ingenjörer. Viktigaste är att operatörer lär 
sig att använda detta effektiva verktyg. Detta för att processkarta hjälper till att identifiera 
slösande aktiviteter och sammanställer hela processen. (Bicheno, 2009) 
 
Det är viktigt att det finns god kommunikation för att kunna genomföra processkarta. 
Alternativ som företag använder för att identifiera värdeskapande och icke värdeskapande 
aktiviteter är att det används gröna och röda klistermärken. Gröna klistermärken ska 
definiera värdeskapande aktiviteter och röda klistermärken icke värdeskapande. Utifrån 
det behövs det att identifieras flera röda Klistermärken än gröna för att minimera det 
slösande aktivister. (Bicheno, 2009).  
 
 

3.7. Fiskbensdiagram (Ishikawa) 
 
Ishikawadiagram som också kallas för fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram är ett 
verktyg som används för att koncentrera sig på ett problem. Syftet med verktyget är för att 
identifiera olika orsaker till problem. Det är ett sätt att identifiera orsaker som kan ligga 
bakom den variation som dyker upp konstant. Ishikawa är ett av de sju kvalitetsverktyg 
som enkelt kan användas inom förbättringsarbete. (Bergman, 2001) 
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Figur 3, Exempel på en Ishikawadiagram (7Ms principen) 

 
 
De olika metoder för Ishikawadiagram är 5Ms, 5M+1E, 7Ms och 8Ms. Figur… visar 
metodiken för 7Ms (Management, Människor, Metod, Miljö, Material, Maskin och Mätning) 
av Ishikawadiagram. Andra metoden är 5Ms (Metod, Maskin, Material, Människor och 
Management), 5Ms + 1E är en variant av 5Ms där miljörelaterade skäl betraktas och 8Ms är 
ekonomi. (Malinowska, 2010) 
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4. Genomförande 
I detta avsnitt förklaras tillvägagångsättet för projektet. Här förklaras bland annat 
hur processkarta, värdeflödesanalys och mätningar genomfördes. 
 

4.1. Introduktion 
 
Arbetet inleddes med att se över uppdragsbeskrivningen från Skruf. Här var det viktigt att 
förstå i djupet vad uppdragen gick ut på samt vad examensarbetet inte skulle innehålla, det 
vill säga avgränsningar. Författarna ansåg att det var väldigt viktigt att avgränsa rätt 
eftersom risken att skära ner på de essentiella ämnena är stor om inte hänsyns tages samt 
att risken för att projekten blir för omfattande finns också. Därefter diskuterades metoden 
på hur arbetet skulle genomföras studenterna emellan men även med handledaren på KTH. 
 
Nästa steg var att introducera sig till företaget. Författarna fick inbjudan av handledaren 
Samuel att följa med till de olika möten. Här blev det korta presentationer med personalen 
och vad de jobbade med. Detta skulle i senare skede förenkla arbetet med att leta upp olika 
chefer då något var oklart eller behövdes veta.  
 
Mycket tid har lagts på att lära känna hur företaget fungerar, hur processerna fungerar och 
hur produktionen går till. För att kunna förstå företaget på bästa möjliga sätt var 
studenterna närvarande på den dagliga Level 2 möte. På denna möten rapporterade 
produktionsledarna hur det hade gått för dem på sina linjer och om det fanns något 
problem så togs det åtgärder. Produktionsledarna hade också möjlighet här att be om hjälp 
för att kunna uppnå de tillsatta målen. På detta möte meddelades även hur mycket waste 
det var på varje linje och om något skulle sticka ut så diskuterades detta. 
Studenterna blev också inbjudna till andra möten såsom produktionsledningsmöte där 
olika beslut togs. 
 
I nästa stadie fick en kunnig anställd eller produktionsledare fick som uppdrag att visa 
författarna deras avdelning och förklara hur deras process fungerade. Då gjordes besök på 
bland annat, Primary- och Secondary avdelning. 
 
Allt detta gav studenterna den väsentliga och grundläggande kunskaper om företaget samt 
deras produktion. Denna information och kunskap skulle vara baslinjen för resterande 
examensarbetet. 
 
 

4.2. Processkarta 
 
Eftersom företaget inte hade en tydlig processkarta som förklarade alla aspekter i företaget 
och för att ha full förståelse för hela företaget samt processerna, valdes det att göra en 
processkarta. Det beslutades att processkartan skulle bestå av tre olika delar. Detta för att 
få ett helhetsperspektiv men också för att sedan kunna gå in detaljer och förstå alla delar 
genomgående.  
 
Processkartan gjordes genom att besöka företagets olika avdelningarna. För att förstå 
processen hade författarna i början till hjälp, produktionsledarna, handledaren men 
framförallt personalen som jobbade där.  
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Processkarta gjordes systematisk och strukturerad. Detta uppnåddes genom att följa hela 
flödet från att tobak kommer in till företaget till att det fraktas iväg. Det kan sägas att 
företaget är delade i tre olika delar och studenterna valde att först förstå och kartlägga 
första avdelning och sedan andra avdelning. Som ett exempel på det var att, först 
undersöktes primary-avdelningen där hela flödet följdes. Därefter skedde kartläggning på 
avdelningen och sedan skulle andra avdelningar undersökas och kartläggas. 
Medans flödet av tobaken följdes så antecknades varje process och avdelning för att sedan 
kunna skapa en processkarta.  
 
 

4.3. Värdeflödesanalys 
 
Efter att ha fått en bild av företagesflöde med hjälp av processkarta gjordes en 
värdeflödesanalys där syftet är att följa produktfamilj dörr till dörr. Det vill säga att det 
första som gjordes var att ta reda på tider, tillgänglighet, kassationer, material och 
informationsflöde i företaget. Gruppen intervjuade flera personal för att ta reda på 
informationsflöde. Det är viktigt att ha förståelse för hur information flödar till de olika 
avdelningar för att genomföra VFA.  

 
Figur 4, Definition av del olika symboler som har använts i VFA 

 

4.3.1. Produktionsplanering 
 
Det som anses vara huvudavdelning i VFA är produktionsplanering. Först intervjuades 
personal från produktionsplanering där gruppen fick information om exempelvis hur ofta 
företaget får order från kunder samt hur ofta de skickar order till leverantörer.  
 
Från produktionsplanering fick gruppen också information om hur ofta företaget får 
inleverans och mängden för varje leverans. Produktionsplanerare delar daglig information 
med varje avdelning för att hålla koll på vart varenda order ligger och också om det skulle 
uppstå något problem. Detta förväntas leda till bättre JIT.  
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4.3.2. VFA i detaljer för Primary-och Secondary-avdelningen 
 
Primary: Värdeflödesanalys började med att analysera och undersöka information för 
tobaks lager såsom hur mycket, samt hur ofta får företaget leveransen från leverantörer. 
Studenterna intervjuade avdelningschef på primary-avdelningen och fick fram information 
om bland annat cykeltiden och eventuella ställtider.  
 
Secondary: Som tidigare nämnts är secondary-avdelningen uppdelat i flera avdelningar. 
Utifrån processkarta så används samma uppdelning i VFA på följande sätt: 
Produktion, lock och inmatning och stockpackning.  
Studenterna intervjuade operatörer och produktionsledare samt tog tid med tidtagarur för 
att komma fram till cykel och ställtiderna.  
 
För att få fram cykeltid för stockpackning räknas tiden med hjälp av tidtagarur där tiden 
beräknas från att på etiketter och banderoller läggs på snusdosor tills att robotarna packar 
in snusstockar i kartonger. Hela denna avdelning är automatiserade vilket gör att maskiner 
körs kontinuerligt utan stopp. Robotarna befinner sig på slutstation där deras uppgifter är 
att slutföra slutpackning som ska vidare utleverans lager. Tiden som hela denna process tar 
på slutstation är olika beroende på hur det går för föregående station. Intervju med 
teknikansvarig på denna avdelning gjordes för att ta reda hur lång tid det tar för en batch 
att packas in. På sista steget gjorde gruppen en kort utfrågning med logistik ansvarig om till 
exempel hur ofta levereras produkter till kunderna.  
 
 

4.4. Primär- och sekundärdata  
 
Tidigt i projektets gång samlades in sekundärdata. Bland annat undersöktes olika 
examensarbete som hade tidigare gjorts på företaget. Detta för att se hur långt företaget 
hade kommit fram med problemet, vad och hur mycket som hade undersökts.  
 
Studenterna använde sig av kurslitteratur i början och under projektensgång, vars syfte var 
att ge inspiration på hur arbetet skulle planeras samt att se och hitta waste. 
Kurslitteraturen syfte var också att gå ut på de outforskade planer och hitta filosofier samt 
verktyg som studenterna inte hade använt tidigare. Detta för bredda kunskapsnivån men 
även för att säkerställa en hög kvalitativt projekt.  
 
Lean Six Sigma var en sådan filosofi. Även om studenterna hade tagit del av enbart Lean 
och Six Sigma enskilt i tidigare kurser så hade de inte påträffat på LSS och visade vara ett 
kraftfullt verktyg. 
 
Därefter samlades mer information från CI-departementet (Continuous Improvements) som 
jobbar med ständiga förbättringar och från primary-avdelningen. Dessa var exempelvis, 
tidigare studier, mätningar på waste samt hur waste rapporterades in idag på företaget 
jämfört med hur det egentligen borde rapporteras.  
 
Efter att flöden hade kartlagts samlandes in primärdata. Denna primärdata bestod av 
mätningar, observationer, checklistor, statistik data och med flera. Dessa beskrivs mer 
detaljer under 4.5 och 4.6.  
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4.5. Mätningar i primary-avdelningen 
 
Som tidigare nämnt så gjordes det antal mätningar för att undersöka olika aspekteter av 
produktionen. Målet var att identifiera de tre största förluster inom produktionen. Det 
gjordes mätningar i både primary- och secondary-avdelningen.  
 
Primary-avdelningen var startpunkten för mätningarna. Som tidigare nämnt, på denna 
avdelning matas tobak in där sedan ingredienserna blandas in. I slutet av avdelning fås det 
färdiga tobaksmjölet som sedan skall skickas till secondary. 
 
 

4.5.1. Intervjuer i primary 
 
Författarna började med att föra dialog med personalen som arbetade på primary-
avdelningen när de visade runt. De flesta intervjuer förutom en på primary-avdelning, 
gjordes i form av dialog utan någon förut bestäm tid. När någon undersökning behövdes 
göra, så gjordes det direkt genom att gå till primary-avdelningen direkt. Om personalen 
hade möjlighet, vilket de oftast hade så svarade de på frågorna. Intervju med 
produktionsledaren behövdes planera innan. Mötet bestämdes på den dagliga Level 2 
möte. 
 
Dessa intervjuer resulterade med att författarna fick en misstanke om vart de skulle leta 
efter för att upptäcka waste. Dock så var det viktiga att inte ta några hastiga beslut utan 
arbeta systematiskt. 
 
 

4.5.2. Observationer i primary 
 
Efter den ständiga dialogen med personalen gjordes det observationer för att upptäcka 
waste. Detta gjordes bland annat på ett helt skift och andra kontinuerliga besök till 
avdelningen. På skiften följdes personalen när de arbetade och blev utfrågade varför de 
gjorde vissa saker och moment.  
 
 

4.5.3. Statistiskt data i primary 
 
Intervjuerna och de ständiga observationerna resulterade i att författarna upptäckte flera 
områden där möjlig waste fanns. Dessa områden undersöktes på ett annat helskift som 
började 06:00 och avslutades 13:30. Studenterna var med hela skiftet och mätte waste på 
de olika områden. För att komplettera studenternas mätningar samlades även data från 
Skruf databasen. Mer om själva mätning på kapitel 5. 
 
 

4.6. Mätningar i secondary-avdelningen 
 
Efter att ha avslutat mätningar på primary-avdelningen börjades mätningar på secondary-
avdelningen. Secondary är produktionsavdelning. Här sätt tobak i prillor och dosor samt att 
locken sätts på dosorna.  
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4.6.1. Intervjuer i secondary 
 
Här gällde samma princip för intervjuer som i primary-avdelningen. De flesta intervjuer 
skedde på plats och oftast i dialog med operatörerna som jobbade på golvet.  
Det hölls även drop-in intervjuer med företagets CI (Vahid Moore) som hade sedan tidigare 
gjort mätningar på waste och hade stor kunskap om waste samt andra bedrifter på 
företaget.  
 
Intervjuerna med CI och operatörerna var väldigt viktiga på grund av den stora 
komplexiteten inom secondary-avdelningen.  
 
 

4.6.2. Observationer i secondary 
 
Observationerna skedde i två faser. Den första fas bestod av att förstå vad operatörerna 
jobbar med. Detta gjordes genom kontinuerliga besök och ständig dialog med 
operatörerna, vilket ledde till några möjliga waste parametrar.  
 
Efter den första fas av observationer och djupa intervjuer med Vahid upptäcktes det flera 
möjliga områden där stora waste kan förekomma. Den här fas är också orsak till de 
parametrar som sedan skulle undersökas vid senare skede.  
 
Det andra fas av observationer gjordes under operatörernas arbetsskfit. Detta gjordes i 
samband med de statistiska mätningarna. Det gjordes olika mallar för att kontrollera att 
alla misstänkta waste parametrar mättes korrekt och enligt standard. Författarna tyckte att 
det var väldigt viktig att ingen variation med sättet att mäta skulle förekomma. Målet var 
att om någon annan skulle göra mätningen så skulle de få samma resultat.  
 
 

4.6.3. Checklistor  
 
Som nämnt i observations delkapitlet gjordes det mallar för att kontrollera olika 
parametrar. Kvalitetsverktygen checklista kom till stora hjälp här. Checklistor användes 
flera antal gånger i samband med de statistiska mätningarna, till exempel när det skulle 
kontrolleras hur många dosor som kastas på varje uppstart. 
 

4.6.4. Statistiska mätningar i secondary 
 
De misstänkta parametrarna skulle mätas och det var viktigt att få statistikdata på detta. 
Dessa mätningar bestod av totalt fyra skift på två olika linjer. Dessa gjordes enligt följande 
schema: 

1. Från 13:30 – 23:00 Eftermiddagsskift, Linje 1 (SMA001). 

2. Från 23:00 – 06:00 Nattskift, Linje 2 (SMA002). 

3. Från 13:30 – 21:00 (skulle egentligen vara till 23:00 men det planerades tidig 

avslutning), Eftermiddagsskift, Linje 2 (SMA002). 

4. Från 06:00 – 13:300 Förmiddagsskift, Linje 2 (SMA002) 

Författarna var med på alla dessa skift och hade en ständig dialog med operatörerna under 
deras arbetsskift. Detta gav en stor insikt i varför vissa problem uppstår samt möjliga 
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orsaker till dessa problem, utifrån operatörernas syn. Det gjordes även observationer och 
andra små enkätundersökningar parallellt på dessa skift.  
 
 

4.7. Analys och förbättringsförslag 
 
Efter mätningar sammanställdes all data och delades i olika kategorier. Insamlade data 
analyserades på flera olika steg. Den första steg bestod av analys genom observationer, 
intervjuer och dialoger, alltså empirisk analys. Den andra analys fas bestod fokusera på de 
tre största förluster för att komma fram till rotorsaken och djupet. Detta gjordes med hjälp 
av Six Sigmas DMIAC-metodologi. 
 
På DMAIC föreslog författarna åtgärdsförslag för de tre största förluster. Här presenterade 
två ytterligare förbättringsförslag som minskar alla upptäckta waste parametrar och kan 
appliceras på alla avdelningar i företaget. Stor fokus har lagts på Lean Six Sigma under 
projektens gång och därför har Kaizen och DMAIC applicerats i var sitt lämpliga område. 
Detta för att kunna göra ständiga förbättringar, skapa standarder som i sin tur ska minska 
variationer.  
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5. Analys 
I denna kapitlet presenteras det data författarna har kommit fram till. Här analyseras 
insamlade data med hjälp av empiriska observationer och DMAIC-metodologin. Sedan 
presenteras de tre största förluster som förekommer i produktionen samt olika 
förbättringsförslag presenteras. 
 

5.1. Processkarta 
 
Författarna har ritat upp processkartan genom att besöka olika avdelningar inom företaget. 
Nedan presenteras de tre olika processkartor som har ritats upp.  
 

5.1.1. Hela företaget 
 
För att få ett helikopterperspektiv på företaget bestämde författarna att göra en enkel 
processkarta på hela företaget. Se figur 5.  
 
På primary-avdelningen behandlas råvaran, alltså tobaken. Här matas tobaken in i form av 
antingen tobaksblad eller tobaksstjälk. Slutresultat förväntas vara tobak som skall 
behandlas i secondary-avdelningen. 
 
Efter att ha fått in snus från primary-avdelningen så matas det in i var sin linje i secondary-
avdelningen. Snuset behandlas och slås in i prill-papper där man får tobaksprillor. Sedan 
läggs prillorna in i dosor och locken sätts på. Här finns även en linje för lös-snus. 
Slutstation består av färdigvarulager och härifrån sker utleveranserna.  
 
 

 
Figur 5, Övergripande processkarta på hela företaget 

 
 

5.1.2. Primary-avdelningen 
 
Eftersom första kartans avsikt var att ge ett helikopterperspektiv på hela företaget så är det 
viktigt att veta processerna i detalj också. Nedan har primary-avdelningens process ritats 
upp och förklarats mer i detalj. 

Primary

Secondary

Slutstation
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Figur 6, Processkarta på primary-avdelningen 

 
Tobaksblad och tobaksstjälkar från olika leverantörer bevaras i primary-avdelningens 
tobakslager. Det är här företages materialflöde börjar. Från tobakslagret hämtas tobaken 
med en truck och matas in i rivaren. Detta för att tobakens rivningsprocess kan påbörja.  
 
Här går tobaksblad eller tobaksstjälk igenom olika moment innan den fortsätter vidare till 
silo för lagring. Som ett första steg rivs tobaksblad i mindre delar. I det andra steget rivs 
tobaksblad igen om det inte revs tillräckligt innan. Eventuellt metall från tobaken slängs 
och beräknas därför som waste. Det tredje steg och sista steget avslutas med att tobaken får 
pulverform, så kallat finriven.  
 
Ibland förekommer metall i den finrivna tobaken och därför måste det slängas. Det 
tobakspulver som är utan metall går vidare till silo lagringen. 
Nästa steg är silo lagring, här lagras allt tobakspulver från rivaren i väntan för att föras 
vidare till mixer. Det är flera olika silor där varje tobakssort får eget silo. Det är på grund av 
att olika sorter av tobak får inte blandas ihop innan recept. 
 
Nästa steg är silo mixer där alla snusrecept blandas för bland annat white, brown och 
lössnös. När snuset är färdigblandat går den till provning. Här kontrolleras om snus 
uppfyller fukt- och pH-kravet. 
 
Efter att ha mätt fukt och pH-värdet skickas snuset till kylen vilket är lager för allt snus som 
har gått igenom hela primary-avdelningen. Här får snuset bevaras max en vecka, annars 
måste utgångsdatumet ändras. Här hämtas det snuset som ska användas i produktionen. 
 
 

5.1.3. Secondary-avdelningen 
 
Secondary-avdelning består av tre olika små delavdelningar. Se figur 7.  
 
 
 
 
 

Tobakslager Rivare
Silo 

(lagring)

Silo (mixer) Kylning
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Produktionen i dagsläget har elva linjer, varav sex stycken är Merz, fyra som är GD och en 
linje för lös-snus. Uppställningen för maskiner ser ut som följande.  
 

 
Figur 8, Uppställningen för maskinerna idag på secondary-avdelningen 

 
När det är dags att börja producera, går operatören till kylrummet där det hämtas den 
batch snusmjöl som ska användas. Batch matas in i mixern på linjen, där de sex maskiner 
på exempelvis linje 1 startas. Operatören sätter in prill-papper i varje maskin. Snusen 
börjar matas in till maskinens tallrikar där sedan med hjälp av maskinen görs 
snusprillorna.  
 
Snusprillorna sätts in i dosorna och sedan sätter maskinen locken på dosorna. Varje station 
har en bana från avdelning lock- och dosinmatning. Denna avdelning ligger en våning upp 
och skickar de dosor och lock som kommer användas i produktionen. Varje dosa ska 
innehålla 24-st prillor. Dessa dosor åker vidare till checkweigher, alltså vågen. Vågen 

Line 5
SMB 001

Line 1 
SMA001

Line 2
SMA002

Line 3
SMA003

Line 4 
SMA004

Line 9
SMA005

Line 6
SMC001

Line 7
SMC002
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Line 11
SMC004 SMA = Merz
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packning 

Lock- & 
dosinmatning 

Figur 7, Processkarta för secondary-avdelningen 
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kontrollerar om dosorna håller sig till de angivna toleransgränserna. Toleransgränserna är 
vikten på dosan och består av övrestyrgräns (ÖTG) och undrestyrgräns (UTG). 
 
På avdelning lock- och dosinmatning jobbar operatörerna med att mata in de korrekta 
dosor och lock för varje linje. Dessa byts beroende på vilken sorts tobak samt produkt som 
ska produceras. 
 
Alla färdiga snusdosor åker på banan och hamnar på stock-packning avdelning. Här börjar 
etiketter och banderoller sättas på doserna. Därefter packas stockarna vilka kan vara olika 
beroende på order. Därefter packas flera snusstock som skickas vidare på banan till 
slutstation. 
 
På slutstation sker packning av snusstockar från föregående avdelning med hjälp av 
robotar. Här packas det snusstockar i kartonger för att skicka vidare det till lagret som är 
företages utleverans.    
 
 
 

5.2. Värdeflödesanalys (VFA) 
 

 
Figur 9, Värdeflödesanalys för Skruf AB 

 
 

5.2.1. VFA i primary-avdelningen 
 
De tre snus sorter som produceras i primary-avdelningen är white-produkter, brown- och 
lössnus. Processen i primary för alla tre produkter pågår i 65 timmar. Sedan bevaras 
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produkterna i kylrummets lager upp till sju dagar, dock kan förlängning ske. Om batch 
förvaras mer än en vecka måste utgångsdatumet justeras enligt produktionsledaren 
(Wallin). 
 
Var annat år ställs maskinerna om för att byta filten, denna process tar 60 minuter. 
Maskiner ställs inte om i primary–avdelningen eftersom det används samma metod och 
verktyg för alla material. Däremot förvarings silorna rengörs innan ny tobak fylls på. Om 
tobaken sitter fast tar det längre tid att rengöra annars tar det 15 minuter.   
 
Tabeller nedan demonstrerar processtider för både white – produkter, brown- och lössnus 
produkter. Varje process är annorlunda beroende på produkten som bearbetas. Det 
dokumenterades tiden för fermenteringen, kylning, blandning (mixing) och provtagning.    
 
  

Aktiviteter   Tid (Minuter)  
Fermentation 1 450  
Kylning  350  
Mixing  120 
Provtagning  60 
Total  990  

Tabell 3, Tider för whiteprodukter 

Aktiviteter  Tid (Minuter) 
Fermentation 1 450 
Fermentation 2  800 
Kylning  270 
Mixing  120 
Provtagning  60 
Total  1700 

Tabell 4, Tider för brownprodukter 

Aktiviteter  Tid (Minuter)  
Fermentation 1  750  
Kylning  300 
Mixing  120  
Provtagning  60 
Total  1230  

Tabell 5, Tider för lössnus 

 
 

5.2.2. VFA i secondary-avdelningen 
 
Intervjuer med flera arbetare samt produktionsledare resulterade i att, tiden för att 
färdigställa en batch fastställas till, ca 14 timmar. En förklaring till detta är att det 
produceras fyra till fem snusvagnar vid ökad utnyttjandegrad per ett skift.  
 
Framtagning av white fresh – produkter beräknades till 22,35 minuter inklusive 
förberedning. Andra produkters framtagning är tre minuter både för inhämtning och 
påfyllning. Lock och dosor ta cirka 40 minuter att utnyttjas till tanken når minimumgräns 
varefter måste det fyllas på mer, men det sker i obestämda tider.  
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Avdelning för stockpackning som tidigare nämnt är där maskiner sätter på etiketter och 
banderoller på snusdosor. Denna process tar två minuter därefter tar det cirka åtta 
minuter på rullband tills den når slutstationen. På slutstationen sker packning på två 
timmar för en order. Produkterna levereras till kunder dagligen från måndag till torsdag, 
måndagar levereras mest då flesta kunder beställer. Produkterna finns alltid på 
utleveranslager förutom om det har uppstått något problem i produktionen.  
 
 

5.3. Mätningar i primary-avdelningen 
Här redovisas och analyseras hur waste upptäcktes på primary-avdelning samt vilket 
data författarna har samlat in. 
 
 

5.3.1. Intervjuer i primary 
Som beskrivit innan, hade författarna ständig dialog med arbetare på primary-avdelning. 
Efter dessa intervjuer och dialog kom författarna fram till att det fanns waste i primary. Om 
det matades in en batch av tobak på 200kg så skulle ungefär 10 kg av detta bli waste enligt 
arbetarna på primary-avdelning. Författarna valde att undersöka vidare. 
 
Dessa waste uppkom för att rivningsmaskiner rev tobaken för mycket eller för lite så att 
den inte kunde köras mer.  
 
 

5.3.2. Observationer i primary 
 
Efter att ha intervjuat arbetarna valde författarna att göra en lång samt andra små 
kontinuerliga observationer. I dessa observationer valde studenterna att följa med 
arbetarna på deras arbete och se hur de jobbar. Syftet var också att undersöka den tidigare 
nämnda waste som uppkom enligt arbetarna.  
 
Det waste som hade upptäckts på intervjuerna var två olika ställen: aspiration samt 
metallpåsen. Observationerna ledde till att valde gruppen att intervjua produktionschefen 
på primary-avdelning för att vidare undersöka dessa. Anledning till att detta waste uppkom 
var för att maskiner i rivare antingen rev tobaken för mycket eller för lite. Det resulterade i 
att den inte kunde köras mer och därmed spottades ut som waste. I metallpåsen låg 
tobaken som innehöll spår av metall och därmed spottades ut.  
 
I dessa observationer upptäcktes även en rutin som kan anses som en gömd waste. Rutinen 
görs varje gång efter att en ny batch har körts. Det innebär att varje gång en batch har körts 
och är klar, måste det tas prover för att kontrollera fukt- samt pH-värde.  
 

5.3.3. Statistik data i primary 
 
Intervjuerna samt observationer ledde till att det upptäcktes waste i tre områden: 

1. Aspiration 

2. Metallpåsen 

3. Prover för att kontrollera fukt- och pH-värde 
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Batch-rapport som ligger i Skrufs databas begärdes från produktionsledare. Denna rapport 
visar på hur mycket tobak som matas in i rivare och hur mycket som matas ut till silorna. 
Med hjälp av denna rapport togs det stickprov på 58 batcher där tobaken matades in i 
rivare och kom ut i silon. Därefter räknades ett medelvärde för hur mycket waste som 
uppkom genom inmatning i rivare och utmatning till silon. Medelvärdet beräknades till  
10 kg/batch. Se bilaga 1.. Detta bekräftade arbetarnas påstående om waste på 10 kg per 
batch. Fördelning var dock okänd på denna waste, vilket i sin tur innebar att det inte fanns 
information om hur mycket av waste var i aspirationen och hur mycket det var i 
metallpåsen. Därför ansåg författarna att det är viktigt att spåra denna waste. 
 
I samband med projektets mål där de tre största förluster skulle hittas, var det nödvändigt 
att undersöka samt bekräfta dessa waste. Därför valde författarna att vara med på ett 
helskift från 06:00 – 13:30 för att kunna mäta det.  
 
För att kunna mäta waste i tre områden, var det viktigt att hålla en standard. Detta för 
säkra kvalitén på data samt öka tillförlitligheten. Med detta i åtanke skapade författarna en 
standardmall som skulle användas vid mätning. Denna bilaga fylldes i varje gång en ny 
batch matades in till rivaren. På detta helskift (Fm) gick det åt 9 batch.  
Resultatet presenteras i tabellen nedan. 

 
 
 

Denna mätning visade att en stor andel av waste förekommer i aspirationen. Totalt blev det 
11,4kg i aspirationen medans bara 1,6kg waste förekom på grund av metall.  
 
För vidare undersökning samlades in den officiella batch rapporten från Skrufs databas. 
Detta jämfördes sedan med den insamlade data för att se vart resterande waste 
förekommer. Det finnes att det är waste kvar i silo. 
 

Datum Batch 
Vikt* 

Silovikt
* 

Totala 
Waste* 

Waste i 
Asp+metall* 

Waste kvar i 
Silo* 

2018-04-17 200 197 3 0,4 2,6 

2018-04-17 200 192,5 7,5 1 6,5 

2018-04-17 200 192,5 7,5 0,4 7,1 

Tid   
Batch vikt kg 
(Netto) 

Aspiration 
(kg) Metall (kg) 

Skillnad/batch 
ASP. 

Skillnad/batch 
metall 

  Startvikt - 5,2 20,4 - - 
06:17 Batch 1 200 5,6 20,4 0,4 0 
06:50 Batch 2 200 6 21 0,4 0,6 
07:42 Batch 3 200 6 21,4 0 0,4 
08:36 Batch 4 180 6,8 21,4 0,8 0 
09:20 Batch 5 180 11,6 21,6 4,8 0,2 
10:02 Batch 6 200 14 21,6 2,4 0 
11:05 Batch 7 200 15,2 21,8 1,2 0,2 
11:50 Batch 8 180 15,6 21,8 0,4 0 
12:16 Batch 9 180 16,6 22 1 0,2 
              

        
Summa 
Waste 11,4 1,6 

Tabell 6, Waste mätning på primary 
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2018-04-17 180 179 1 0,8 0,2 

2018-04-17 180 178,5 1,5 5 -3,5 

2018-04-17 200 193,5 6,5 2,4 4,1 

2018-04-17 180 192 -12 1,4 -13,4 

2018-04-17 200 180 20 0,4 19,6 

2018-04-17 200 188 12 1,2 10,8 

* = kg           

Tabell 7, Waste mätning i förhållande till batchrapporten 

 
Ibland brukar silovikt vara mer än den batchvikten som matas in. Detta för att silo kan i 
vissa fall samla eller förvara tobak från föregående batch. 
 

Prov för att kontrollera fukt- och pH-värde  
Det waste som upptäcktes när det tas prover på varje batch mättes också. Detta gjordes 
genom att författarna tog tre stickprov när arbetarna tog dessa prov. Dessa vägde som 
nedan: 
Stickprov Vikt (g)

1 83

2 52

3 74

Medelvärde/batch 69,7  
Tabell 8, Vikten för fukt- och pH-mätningar (stickprov) 

 
Medelvärdet per batch blev 70g varje gång det togs ett prov. Det måste uppmärksammas 
att dessa prover togs väldigt försiktigt då arbetarna visste att författarna skulle väga waste.  
 
Genom dialog med arbetare kom studenterna fram till att värde på dessa prover varierade 
betydligt och att det inte fanns någon standard vikt för hur mycket det ska tas när prov 
gjordes. Ibland kan dessa prov ligga på 70g däremot kan det vara 200g också, enligt 
arbetarna. Det som däremot behövs för att kunna utföra de två proven är maximalt 16g. 
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Figur 10, Waste som förekommit då fukt- och pH prover har tagits 

 

5.4. Mätningar i secondary-avdelning 
Här redovisas och analyseras det data som har samlats in på secondary-avdelning. 
 

5.4.1. Intervjuer i secondary 
Efter att ha avslutat mätningar på Primary-avdelning, började författarna jobba med att 
hitta waste i Secondary. Det bokades möte med företagets CI avdelning där bland annat 
deras arbete på Waste diskuterades. Andra möten med operatörer har skett i ständig dialog 
på golvet. 
 
 

5.4.2. Observationer i secondary 
 
Som nämnt i kapitel 4 delades observationer i två följande faser. 

1. Fas 1: Förstå linjens processer och hur operatörerna arbetar. 

2. Mellanfas: Intervjuerna med CI avdelningen samt operatörer och ständiga 

observationer resulterar i att författarna upptäcker waste i produktionen på 

secondary. 

3. Fas 2: Observationer görs för att kontrollera waste och samla in data på dessa. Görs i 

samband med de statistiska mätningarna.  

I första fasen jobbade författarna med att följa hela flödet i produktionen och förstå det. I 
denna fas fördes det ständig dialog med operatörerna, vilket också ledde till möjliga waste 
parametrar för att undersökas senare. Författarna dokumenterade processerna på linjen 
samt om det hittades något waste.  
 
Efter att ha förstått processerna gjorde författarna kontinuerliga observationer i secondary. 
Dessa observationer samt de intervjuer med företagets CI-avdelning, vilka hade undersökt 
waste på secondary-avdelningen ledde till flera waste parametrar upptäcktes. Dessa waste 
var bland annat:  
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Waste som upptäcktes Inom projektets 
avgränsningar 

Papper NEJ 
Kvalitets-waste JA 
Lock och dosor JA 
Etiketter och banderoller NEJ 
Centrala dammsugare  JA 
Uppstart JA 
Spill vid snusinmatning JA 
Våg (checkweigher) JA 
Kylning - 
Labb JA 

Figur 11, Waste som upptäcktes i secondary 

 
 

5.4.3. Vidare analys av de upptäckta Waste 
 
Här analyseras de upptäckta waste och förklaras varför författarna valde och avgränsade 
att mäta vissa parametrar. 
  
Papper: Exempelvis prill-papper. Detta rymmer inte inom projektets avgränsningar och 
därför valde författarna att inte vidare undersöka denna waste. 
 
Kvalitets-waste: Rymmer inom projektets ramar. Det finns två typer av kvalitets-waste.  

1. Kvalitetskontroll: Vart 15:e minut ska en kvalitetskontroll göras. Här ska en dosa 

plockas från linjen, kontrolleras och sedan ska dess värden matas in i databasen. 

Dessa inspektioner ska säkerställa att prillans vikt stämmer samt kontrollera några 

andra avvikningar på prillan såsom, brända prillor, tomma prillor eller inte 

tillräckligt fuktigt enligt standard. På ett skift medför detta kvalitetskontroll totalt 

32-dosor. 

2. Labb eller Q-Gate: Det tages totalt 24 dosor bland annat som referensdosor och labb. 

Som tidigare nämnt måste kvalitetskontrollen göras vart 15:e minut och rapporteras in i 
databasen. Författarna upptäckte att dessa kontroller ofta försummas. Vissa operatörer gör 
kvalitetskontroll vart 15:e minut men rapporterar inte det, medans vissa operatörer gör 
det två gånger varje kvart utan att rapportera. Genom observationer kom författarna fram 
till de flesta operatörer struntar i att göra kvalitetskontroll utan dessa kvalitetskontroller 
görs ofta då det redan har upptäckts någon kvalitetsavvikelse.  
 
 
Författarna även upptäckte att det inte följs någon exakt standard för hur många dosor det 
ska kontrolleras vid kvalitetskontroll. Enligt vissa operatörer bör fem dosor kontrolleras 
vid kvalitetskontroll medans vissa ansåg att en räckte.  
 
Lock och dosor: Lock och dosor rymmer projektens avgränsningar då dessa är en del av den 
hela dosan i produktionen. Dock så avgränsas bort Lock- och dosinmatnings avdelning i 
secondary, då enbart lock och dosor behandlas där. 
 



 

 30 

Gruppen lade märke till att väldigt många dosor efter kvalitetskontroll samt uppstart 
kastades. Vidare diskussioner med CI-avdelning ”Vahid” visade att ledningen hade bestämt 
sig att dessa dosor skulle återanvändas. Efter dialog med operatörer visade det sig att få 
operatörer var medvetna om detta och följde riktlinjen, vissa var medvetna med ”orkade” 
inte att återanvända dem medans de flesta var omedvetna om detta.  
 
Etiketter och banderoller: Rymmer inte projektets avgränsningar och vidare undersöks inte. 
 
Centrala dammsugare: Ibland kan vissa kvalitetsavvikelse upptäckas på prillorna. Detta 
medför oftast dammsugning av hela tallriken där själva tobaken ligger. Dammsugaren 
används också för att dammsuga brända prillor när maskinen stannar samt för att rengöra 
maskiner 
 
Författarna ansåg dammsugning av tobak som en waste och därför valdes det att mäta 
detta. Istället för att använda centrala dammsugare för att rengöra tallriken och prillor fick 
operatörerna använda sig av vanlig dammsugare på alla fyra skift. Här valde gruppen att 
dela mätningen i två delar, där tobak och prillor mättes enskilt.  
 
I vissa fall dammsugs hela tallriken och komponenterna i tallriken demonteras för att 
rengöras. Prillorna dammsugs då maskinen stannar på grund av brända prillor samt för att 
dammsuga andra prillor runt om maskinerna. 
 
Uppstart: Rymmer inom projektens avgränsningar. Om maskinen stannar på grund av 
något problem såsom, brända prillor, dålig kvalité på produkten, brist på lock eller dosor 
måste maskinen startas om efter justering av avvikelsen. Detta innebär att dosor fyllda 
med prillor kastas för att säkerställa kvalité när maskinen startas. Någon direkt standard 
på hur många dosor som ska kastas vid varje uppstart har inte påträffats av författarna.  
 
Författarna valde att mäta denna waste genom att fördela det i två nedanstående 
kategorier: 

• Prillor 

• Dosor  

Spill vid snusinmatning: Då en ny snus-batch matas in till linjen, börjar bandet rulla där snus 
ligger. Författarna upptäckte under ständiga observationer, att det spills snus (tobak) 
under- och vid sidan av maskinen. Det upptäcktes även att oftast brukar den använda batch 
inte tömmas helt, vilket också medför waste.  
 
Checkweigher (Våg): Precis innan dosan ska till avdelning ”stockpackning” måste den 
kontrolleras. Som tidigare nämnt görs detta med hjälp av en våg ”checkweigher”. 
Checkweigher kontrollerar bland annat att dosan uppfyller toleranskravet, det vill säga att 
dosan måste ligga inom en viss förutom bestämd vikttolerans. Det kontrolleras även ifall 
dosan innehåller något spår av metall.  Om ifyllda dosan innehåller spår av metall eller inte 
ligger inom toleransgränserna kasseras det av vågen (checkweigher). Författarna har valt 
att dela in denna mätning i tre olika kategorier: 

• Prillor 

• Dosor 

• Lock 
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Figur 12, Waste som samlades på ett skift 

 
 
 

5.4.4. Statistiska mätningar i secondary 
 
Som beskrivits i kapitel 4 valde författarna att göra mätningar på flera olika skift. Totalt har 
fyra mätningar gjorts på två olika linjer. Den första mätning gjordes på linje 1 (SMA001). På 
linje 2 (SMA002) gjordes totalt tre mätningar, det vill säga på förmiddag (fm), på 
eftermiddag (fm) samt natt. Detta motsvara en heldag på Skruf AB.  
 
Mätningar har nedbrutits i flera kategorier för att få en klarare bild på vart waste sker mest 
Nedan presenteras det data som författarna har samlat. 
 

Från 13.30 – 23.00 (EM-skift), Linje 1 (SMA001). 
Här presenteras den första mätning som författarna gjorde. Det är den enda mätning 
författarna gjorde på linje 1.  

 
Figur 13, Waste på första mätning linje 1 
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Det upptäckes fort att på detta skift låg den största waste på uppstart. Då varje waste 
parameter såsom uppstart är uppdelade i flera kategorier, exempelvis uppstart prillor och 
uppstart dosor, sammanställs data i nedanstående modell tabell. 
 

Waste Vikt (kg)

Checkweigher + upp. msk 6 7,350

Uppstart 7,160

Dammsugning 4,360

Kvalitetskontroll 3,340

Spill vid snunsinmatning 2,305

Labb 1,08  
Tabell 9, Sammanställt data på waste första från skift 

Största waste förekommer på checkweigher. Dock så måste det påpekas att den första waste 
innehåller delar av uppstarts prillor från maskin 6. Detta på grund av ett missförstånd 
mellan författarna och operatören. Det att konstateras att det största waste förekommer på 
uppstart eftersom stora delar av waste från uppstart ligger i checkweigher. Den näst störst 
waste förekommer icheckweigher och tredje störst blir dammsugning av tallrikar och 
prillor.  
 
 

Från 23.00 – 06.00 (Natt), Linje 2 (SMA002) 
Detta är den andra mätning som genomfördes. Här mättes waste på SMA002 istället. Detta 
för att kunna få värden från andra linjer också. Det bestämdes att köra totalt tre skift på 
denna linje. Detta för att observera och upptäcka variationer på de olika skift. 
 

  
Figur 14, Waste från andra mätning 

 
Som på första mätning, ligger det högsta värde på uppstart prillor. Den andra är också från 
uppstart medans den tredje är dammsugning av tallrikar och maskiner. Waste på 
kvalitetskontroll inte lika högt som föregående skift.  
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Waste Vikt (kg)

Uppstart 20,290

Checkweigher 6,070

Dammsugare 4,250

Kvalitetskontroll 1,225

Labb 1,08

Spill vid inmatning 0,905  
Tabell 10, Sammanställt data från andra mätningen 

 
Tabellen ovan visar tydligt att det största waste som förekom på detta skift var på uppstart. 
20,29kg waste var på uppstart medans 6kg var på vågen (checkweigher) och 4,25kg på 
dammsugare. 
 

Från 13.00 – 21.00 (EM), Linje 2 (SMA002) 
Tredje mätning skulle ha pågått tills 23.00 men istället avslutades 21.00. Detta visas på 
data som presenteras nedan. 

 
Figur 15, Waste från tredje mätning 

 
Som tidigare fall, är den högsta waste på uppstartprillor på denna mätning också. Tabellen 
nedan visar som i tidigare fall att den högsta waste är på uppstart som ligger på ungefär 
10,4kg, näst högst på checkweigher som ligger på 10,3kg och tredje högst på dammsugare 
som ligger på 4,8kg. I förhållande till andra mätningar kommer checkweigher ganska nära 
uppstart i på denna mätning.  
 

Waste Vikt (kg)

Uppstart 10,390

Checkweigher 10,305

Dammsugare 4,850

Spill vid inmatning 2,355

Kvalitetskontroll 2,080

Labb 1,08  
Tabell 11, Sammanställt data på waste från tredje mätning 
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Från 06.00 – 13.00 (Fm), Linje 2 (SMA002) 
Den sista mätning gjordes på förmiddagsskiften. Vågen som tidigare använts fungerade 
inte i slutet av skiftet, varav resulterade i att författarna använde en annan våg. Den nya 
vågen hade tendensen att avrunda siffror till två siffror. 
 

 
Figur 16, Waste från fjärde mätningen 

 
De intiala värden från ovanstående visar att waste från uppstart prillor och spill vid 
inmatning är lika mycket. Även om det stämmer för sig, blir den totala waste för uppstart 
mycket högre än spill vid inmatning. Efter sammanställning av data fås nedanstående 
tabell.  

Waste Vikt (kg)

Uppstart 9,0

Checkweigher 8,5

Spill vid inmatning 6,5

Dammsugning 4,5

Kvalitetskontroll 2,5

Labb 1,1  
 
Tabell 12, Sammanställt data från fjärde mätningen 

Resultatet visar som de flesta föregående tabeller. Uppstart är där mest det sker mest 
waste. Checkweigher och spill vid inmatning kommer andra och tredje.  
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5.5. De tre största förluster  
Nedan sammanställs all data från primary- och secondary-avdelningen i en graf för 
att identifiera de områden där de tre största förluster förekommer.  
 

  
Figur 17, Waste data sammanställt från primary- och secondaryavdelningen 

 
Figuren ovan visar att uppstart är den parameter som medför högsta waste med 46,84kg. 
De andra största waste är det som är kvar i silo och den tredje störst blir därav 
checkweigher. Det måste påpekas att värden på secondary motsvarar totalt fyra skift 
medans värden på primary motsvarar endast ett skift.  
 
De tre största förluster blir således: 

1. Uppstart  

2. Waste som är kvar i silo 

3. Checkweigher 

 
 

5.5.1. Avgränsning i de tre största förluster 
 
Tobaken som blir kvar i silorna anses vara den näst största förlust. Dock så väljer 
författarna att avgränsa bort detta. Detta på grund av att författarna anser att ju längre 
produkten kommer in i produktionen eller i produktionskedjan, desto högre blir kostnaden 
för produkten. Här räknas med personalkostnaden, processkostnaden, materialkostnaden 
och så vidare. Eftersom waste som är kvar i silo är precis i början av produktionsflödet så 
är det naturligt att anta kostnaden blir inte lika högt.  
 
Andra anledningen till denna avgränsning är den komplexiteten som kommer med att 
undersöka silo. Att undersöka varför tobak blir kvar i silo kan vara ett annat enskilt projekt 
som behöver självklart undersökas enligt författarna, men på grund av tidsbristen väljer 
författarna att avstå från det.  
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Figur 18, nya waste data sammanställt från primary- och secondary-avdelningen 

 
 
Den nya avgränsningen medför att de tre största förluster omskrivs till följande: 

1. Uppstart  

2. Våg (Checkweigher) 

3. Centrala dammsugare 
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5.6. Förlust 1 Uppstart. 
Alla förluster kommer att analyseras med hjälp av DMAIC metodologi som används i Six 
sigma projekt. Nedan analyseras den största waste som uppkommer. 
 

5.6.1. Definiera (Define) 
 
Varje gång en maskin stannar på en linje, måste det göras uppstart. Det vill säga att 
maskinen startas om när den stannat av någon anledning. I samband med uppstart 
kontrolleras ett antal snusdosor för att säkerställa kvaliteten.  De snusdosor som 
kontrolleras slänges omedelbart därefter.  
 

5.6.2. Mäta (Measure) 
 
Det är viktigt att veta hur vi ligger till avseende waste parameter. Därför är det viktigt att 
det läggs stor vikt på att samla in och analysera data.  
 
Den totala waste för uppstart på fyra skift ligger på, 46,84kg enligt insamlade data.  
Prillorna utgör större delen av de två kategorier som författarna har valt att dela in waste i. 
Prillorna står för 33,64kg waste av 46,84kg. Detta motsvarar: 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 =
33,64

46,84
≈ 72% 

 
Kvar blir 13,2kg waste i uppstart dosor som står för: 100% − 72% ≈ 28%.  
 

Waste på 4-skift Vikt (kg)

Uppstart prillor 33,64

Uppstart dosor 13,2

Checkweigher prillor + upps. 6,13

Checkweigher prillor 13,02

Checkweigher dosor 5,805

Checkweigher lock 7,27

Dammsugning tallrik 16,615

Dammsugning prillor 1,345

Spill vid inmatning 12,065

Kvalitetskontroll dosor 1,135

Kvalitetskontroll prillor 8,01

Labb 4,32  
Tabell 13, Insamlade data på fyra skift, nedbrutna i olika kategorier 

 
Genom kontinuerliga observationer i secondary-avdelningen upptäckte författarna att det 
inte följs någon standard för antal dosor som kastades vid varje uppstart. Författarna valde 
att ta stickprov genom att anteckna hur många dosor operatörerna kastade vid olika 
tidpunkt. Detta framgår av nedanstående tabell och beräknas att i snitt kastas det 3,14 på 
varje uppstart.  
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Figur 19, Antal dosor som kastas varje uppstart 

 
Författarna valde göra flera observationer eller kontroll. Figur 20 visar hur många dosor 
som kastas vid varje kontroll. Detta bevisade den förgångna observationen att det kastas 
ungefär tre dosor varje uppstart. Totalt gjorde författarna fjorton kontroller. 

 
Figur 20, Antal dosor som kastas på varje maskin 

 

5.6.3. Analysera (Analyse) 
 
Som tidigare nämnt, står prillorna för 72% av waste, medans kastade dosor står för 28%. 
Författarna kom tidigt fram till att ett av problemen möjligen är att det finns stor variation i 
produktionen. Då varje operatör kastade olika mängd av dosor enligt figur 19 och 20 (med 
prillor i), kan det konstateras att variationen beror på två saker: Att det inte finns någon 
standard eller brist på information i flödet till operatörerna.  
 
Författarna väljer dock att inte nöja sig med dessa två orsaker och väljer att leta efter flera 
orsaker samt komma fram till rotorsaker. Detta görs med hjälp av fiskbensdiagram där 7M 
används som stöd. 7M används för att kunna analysera flera möjliga aspekter som orsaker 
problemet. Nedan presenteras analysen som har konstruerats av författarna.  
Författarna har valt att bortse från 7:e M som står för mätning, då data har redan har mätts 
på kapitel 5.6.2. 
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Figur 21, Analys av waste på uppstart m h a fiskbensdiagram 

 
1. Maskin  

• Rengöra tallriken: Varje gång tallriken rengörs stannar maskinen. Tobaken 

dammsugs då små hål i tallriken täpps. Detta kan ske dels för att det är en dålig snus 

batch eller att slangen täpps. Detta i sin tur leder till att flera dosor kastas när 

maskinen startas upp igen (uppstart). 

• Akut underhåll: Ibland behöver det göras akut underhåll för att prillor fastnar eller 

bränns i maskinen. Maskinen stannar och efter åtgärd görs det uppstart. 

 
2. Metod 

• Uppstart skift: När ett skift startar måste det göras uppstart vilket innebär att flera 

dosor kasseras för att kontrollera kvaliteten. Det kan också förekomma flera 

uppstarter när skift överlämnas till ny personal, alltså vid skiftbyte. 

• Följer inte standard: Författarna har under observationer inte påträffat någon 

standard för hur många dosor som ska kontrolleras efter varje uppstart. Om det 

finns en standard går det att fastställa att personalen antingen inte har tagit del av 

informationen eller saknar rätt kunskap för att utföra det. 

 
3. Människor 

• Maskin obemannad: Det har observerats flera antal gånger att maskinen kan 

komma att vara obemannad. Detta sker antingen då en operatör tar rast och låter 

maskinen köras eller operatören sätter sig på stegen. Eftersom operatören inte 

övervakar maskinen kan det bidra till att maskinen stannar.  

 
4. Management 

• Ingen återanvändning av dosor: Detta orsakar inte uppstart men medför väldigt stor 

onödig kostnad till företaget. Nästan alla dosor kastas vid uppstart och 
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kvalitetskontroll även fast de ska enligt riktlinjer från ledningen återanvändas. 

Intervjuer visade att de flesta operatörer är inte medvetna om denna riktlinje. Det 

måste påpekas att det finns även flertal operatörer som är medvetna om riktlinjen 

men väljer att bortse från det. 

 

5. Miljö 

• Stress: Författarna anser att operatörer ibland kan vara stressade, oftast de som är 

nya. Prillor, prill-papper, dosor och tobak kan hittas på hela linjen. Operatörer 

städar sällan under skiftets gång. Det har observerats att ibland ligger papperskorg 

och vagnar på själva linjen när operatörer jobbar. Medans linjen är igång måste 

operatörerna lägga tillbaka exempelvis vagnen. En stressad miljö kan leda till att 

operatören inte jobbar effektivt.  En bidragande faktor är att linjer städas bara vid 

storstädning och vid skiftöverlämning. 

 

6. Material 

• Väntar på lock: Om maskinen stannar på grund av brist på lock så måste maskinen 

startas upp igen. Det uppkommer för att personalen på ”Lock- och dosinmatning” 

inte har hunnit fylla på lock.  

•  Slut på prill-papper: Då prill-papper tar slut måste en ny prill-rulle sättas in. Efter 

att ha satt in en ny prill-rulle måste det göras uppstart.  

• Väntar på dosor: Maskinen stannar om det saknas dosor. Det uppkommer då 

personalen på ”Lock- och dosinmatning” inte hunnit fylla på lock. Oftast brukar dock 

dosorna fastna i banan vilket innebär ytterligare uppstart. 

• Batch byte: Varje gång en batch bytes måste de resterande dosor kasseras, vilket är 

oftast över tio dosor. Vid en ny batch måste även det göras uppstart för att 

kontrollera kvalitet i början. 

Vissa orsaker som beskrivet ovan kan likna varandra men uppkommer av olika orsaker. De 
flesta orsaker till uppstart har hittats i delkategorin material.  
 
 

5.6.4. Förbättra (Improve) 
 
Här läggs stor vikt på Kazien, det vill säga ständiga förbättringar. Det är viktigt att applicera 
Kaizen, för att små förbättringar idag kan leda till stora besparingar i framtiden. Nedan 
presenteras flera åtgärdsförlsag. 
 
 

1. Graf 19 och 20 visar att varje gång en observation görs eller ett stickprov har tagits, 

har det antal dosor som kasserats vid uppstart varierat. Även om medelvärdet för 

antal dosor som kastats är 3st. vilket kan beaktas som låg, anser författarna att det 

fortfarande inte ska vara godtagbart på grund av variationen. Operatörerna följer 

inte någon standard, vilket innebär att det kan kasta hur många operatören än 

känner för. Resultatet för hur många dosor ska kastas måste därför vara 

förutsägbart med en viss felmarginal. Förbättringen bör därför vara att skapa en 

standard. Ledning bör undersöka hur många dosor som ska kontrolleras varje 
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uppstart och instruera operatörer att agera enligt standarden. 

 

2. Författarna upptäckte under observationerna att ofta när personal ska överlämna 

skift, brukar alla maskiner stoppas för att städa och väga waste. Detta enligt 

författarna ska inte behövas göras då det bidrar till minst 6-uppstart på ett skift. En 

möjlig lösning är att endast en person ska väga waste och städa. Detta kan bidra 

med 4 mindre uppstart samt att arbetet standardiseras, vilket företaget borde 

sträva efter. 

 

3. Kastade dosor står för 28% av waste medans det ska ligga på 0%. Instruktioner från 

ledning är att återanvända dessa men det har ledning inte lyckats med. Detta på 

grund av brist på uppföljning enligt författarna. Det upptäcktes att ledningen hade 

fattat beslut men var omedvetna om beslutet följdes eller inte. Den som tar beslut 

ska ha hand om att följa upp beslutet och för att kontrollera om det ger den resultat 

som önskas.  

 

4. Återanvändning av dosor för alla linjer: I dagsläget har författarna kommit fram till 

att bara tre linjer på Merz ger möjligheten till att återanvända dosorna. Det bör ökas 

till alla linjer. 

 

5. Det observerades att dosorna fastnar högre upp på banan då svängning på banan är 

väldig brant. Detta medför flera uppstarter och operatörerna löser detta med att slå 

banan med en hammare. Detta ska löses med att göra svängning i banan lite plattare 

så att dosorna kan lättare glid ner. Detta kommer minska antalet uppstarter. 

 

6. Varje gång prill-pappret tar slut måste en ny prill rulle sättas in. Detta medför extra 

uppstart. Om prillpappret var dubbelt så stor som den är idag, kommer den minska 

prill-uppstart med 50%. 

 

7. Författarna anser att ostädat miljö eller linje medför problem bland annat som 

säkerhetsrisker, ohygienisk arbetsmiljö, stress och möjligtvis sämre kvalité på 

produkter. Alla dessa aspekter kan minska operatörens arbetseffektivitet. Därför 

anser författarna att 5S borde implementeras på varje linje som kontinuerligt 

uppdateras. 5S ska tas fram av operatörerna själv för att kunna se värde i den, 

medans produktionsledare ska kontinuerligt uppmuntra uppdatering samt 

förbättring av det. 

 
 

5.7. Förlust 2.  
Den andra största förlusten eller waste kommer från vågen (checkweigher). Som tidigare 
kommer DMAIC användas för att analyseras problemet. 
 

5.7.1. Definiera (Define) 
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När dosan är fylld med prillor och locken har satts på, går den igenom sist steget vilket är 
checkweigher. Checkweigher godkänner snusdosan enligt toleranskravet, vilket är övre- och 
undreviktgräns. Checkweigher kontrollerar även om dosan innehåller spår av metall. Om 
dosan inte godkänns, kommer checkweigher spotta ut den från rullande band. Detta 
innebär att prillorna, lock och ofta dosorna kasseras. Enligt observationer har dosorna 
kastats varje skift förutom den första. 
  

5.7.2. Mäta (Measure) 
 
Författarna valdes att sortera snusdosorna i tre olika kategorier. Här sorterades waste 
genom att prillor, lock och dosor vägdes separat. Tabell 13 visar att 19,15kg av detta waste 
är prillor, vilket är ≈ 59% av waste. Lock står för 7,27kg waste och motsvarar ≈ 23% av 
waste medans dosorna står för ≈ 18% av waste. Sammanlagt waste som mättes på 
checkweigher under fyra skift var ≈ 32,2𝑘𝑔 
 

5.7.3. Analysera (Analyse) 
 
Problemet analyseras och kartläggs för att få en tydligare bild på dess orsakerna.  
Författarna väljer att analysera problemet genom att göra en vågrät hierarkisk orsak-
verkansdiagram. Diagrammet ger författarna möjligheten att analysera varje problem i 
flera olika steg.  
 

 
Figur 22, Vågrät hierarkisk orsak-verkansdiagram 

Författarna anser att alla de rödmarkera rutor har korrelation med hur operatören jobbar.  
• Tallriken behöver rengöras: Så kallade ”white-prillor” förekommer för att tallriken 

behöver rengöras.   

• Kvalitetskontroll görs sällan: Oftast varier prillornas vikt med en liten marginal. 

Operatörer är inte uppmärksamma och gör ingen kvalitetskontroll för att 

kontrollera vikten enligt standard. Detta medför att dosans totala vikt ökar och 

uppfyller inte övre toleransgränsen. 

• Maskinen fel inställd: Ibland behöver maskinen justeras med en liten marginal. 

Dosor spottas ut 
av checkweigher

Tomma prillor

Täppt i slangen

Tallriken 
behöver 
rengöras

Tyngre prillor

Kvalitetskontroll 
görs sällan

Maskinen fel 
inställd

Innehåller metall

Metall på kläder

Metall från 
maskin 
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• Metall på kläder: Försumbart waste förekommer på grund av att checkweigher 

spottar ut vissa dosor då dessa har något spår av metall. 

 
Som tidigare nämnt står dosorna för 18% av waste enbart i denna kategori. Författarna 
upptäckte att det fanns direktiv från ledning att återanvända dessa dosor. Genom dialog 
med operatörerna märkte författarna att antingen var de flesta operatörer inte medvetna 
om detta eller var osäkra om de skulle göra det eller inte. 
 
Det måste påpekas att ibland läser checkweigher fel och godkänner inte vissa dosor. 
Författarna experimenterade detta fenomen genom att ställa tillbaka en dosa som inte 
hade godkänts innan. Efter att ha gått igenom checkweigher en gång extra godkändes 
dosan. 
 
  

5.7.4. Förbättra (Improve) 
 
Författarna anser att mycket av waste som förekommer här kan minskas om operatörernas 
arbetssätt förbättras.  
 

1. Kvalitetskontroll: Författarna har observerat att det inte görs kontinuerliga 

kvalitetskontroller. Observationerna som gjordes på fyra skift, har visat att 

operatörerna aldrig har kunnat göra de totalt 32 kvalitetskontroller som enligt 

standard ska göras vart 15:e minut på ett skift. Enligt författarna är detta en av de 

stora orsakerna till hög waste på checkweigher. Om kvalitetskontroll inte görs 

kontinuerligt går det inte att upptäckta avvikelser på prillan, förens checkweigher 

som kanske spottar ut dosan på grund av vikt avvikelse. Denna avvikelse kan vara 

att prillor väger lite mer än vad de borde. 24 prillor i en dosa kan öka dosans totala 

vikt så att den kasseras av checkweigher. Författarna rekommenderar att om inte 

tillräcklig kvalitetskontroll görs på en viss maskin eller linje, borde operatören 

meddelas första gången. Om inte operatören har åtgärdat detta, bör hen sättas 

tillbaka på upplärning. Detta för att säkerställa standard och att operatören blir mer 

skicklig. 

 

2. Tomma prillor förekommer på grund av att det är täppt i slangen samt att tallriken 

behöver rengöras. Det är svårt att avgöra när slangen börjar bli täpp, förutom vissa 

operatörer som kan känna av det med handen (subjektiv tillståndskontroll). 

Författarna anser dock mängden hur många dosor som kastas beror på operatören. 

Om operatören gör kontinuerliga kvalitetskontroll och är uppmärksam kan hen 

upptäcka problemet i tidigare stadie. Detta kommer att resultera i att dosorna inte 

kommer spottas av checkweigher utan att operatören kommer att hinna stoppa 

maskinen, åtgärda och göra uppstart. 

 

3. Återanvändning av lock: På fyra skift stod lock för 7,27kg waste vilket motsvara 

motsvarar ≈ 23% av den totala waste på uppstart. Författarna anser att dessa lock 

borde återanvändas. 
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5.8. Förlust 3.  
Den tredje största förlusten är dammsugning. Här tillämpas likaså DMAIC. 
 

5.8.1. Definiera (Define) 
 
Varje gång snustallriken är täppt måste hela tallriken dammsugas trots att kvaliteten på 
snusmjölet är bra. Tallriken kan också dammsugas om kvaliteten på prillor börjar 
försämras. Detta leder till hög waste som inte rapporteras. 
 
Det snuset som dammsugs hamnar i centrala dammsugare. Efter dammsugning brukar 
ibland plastslangen rengöras.  
 

5.8.2. Mäta (Measure) 
 
Mätningar på fyra skift har visat att waste som förekommer på denna parameter ligger på 
17,96kg. Av detta står tallriken för ≈ 93% av waste medans resterande ≈ 7% är prillor som 
dammsugs.  
 
Istället för att använda central dammsugare fick operatör två dammsugare, en för att 
dammsuga prillor och andra för snusmjöl. Detta gav en uppskattning på hur mycket som 
dammsugas under ett skift. Se diagram nedan. Under dammsugs i snitt 4,15 kg och 0,34 kg 
prillor. Det medför att, totalt dammsugs 16,615 kg snusmjöl och 1,345 kg prillor.  
 

 
Figur 23, Mätvärde för dammsugning under fyra skift 

 

5.8.3. Analysera (Analyse) 
 
Waste i tallriken, prillor och resterande tobak från maskiner dammsugs med hjälp av 
centrala dammsugare. Däremot räknas denna waste inte med dagliga eller skiftets 
inrapporterade waste. Detta är problematiskt då varje skift i medel blir av med i snitt 
4,15kg snus. Om 225 arbetsdagar på ett år kan det uppskattningsvis medföra 2801kg 
waste/år. Ändå räknas detta inte med i waste rapportering. 
  
Kvaliteten på snus är ofta bra då det inte är snuset som är problemet utan, som tidigare 
nämnt antingen slangen som täppts eller hål i tallriken som har täppts. Det är därför 
nödvändigt att åtgärda detta problem. 
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5.8.4. Förbättra (Improve) 
 
Då snuset inte har något problem kvalitetsmässigt, anser författarna det bör kunna 
återanvändas. En lösning kan vara att det ska användas speciell dammsugare för att 
dammsuga tobaken för att sedan kunna återanvända det i samma batch. Däremot måste 
dammsugare kunna uppfylla företaget hygienkrav vilket kan vara en utmaning.  
 
Författarna anser även att det krävs vidare djupa studier på varför dessa hål täpps samt 
varför slangen täpps. Enskilda projekt bör göras för att kunna komma på hållbara lösningar 
inför framtiden. Detta kan exempelvis vara i form av att skapa ny design till tallrikar. Brist 
på tiden har medfört att författarna inte har kunnat gå in på djupet i hur man kan åtgärda 
detta problem, förutom den förenämnda lösningen.  
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5.9. Övergripande förbättringsförslag 
 
Åtgärdsförslag som har presenterats kan ses som Kaizen förslag, vilket innebär att de 
förbättringsförslagen fokuserar bara på den angivna problemen och ständiga förbättringar 
önskas. Författarna vill presentera två förbättringsförslag förslag som fokuserar på att 
förbättra alla aspekter i produktionen. 
 

5.9.1. Operatörestest – Upplärningstest (Gör rätt från början) 
 
Författarna rekommenderar en upplärning- eller operatörstest varje gång en ny operatör 
ska tränas. Efter att den nya operatören har fått sin upplärning och när läraren känner att 
den nya operatören är redo för att jobba självständigt, ska det göras en operatörstest. 
Denna praktiska test ska bedömmas av produktionsledare och linjeansvarig. Denna test 
görs för att säkerställa att operatörerna kan stå och jobba självständigt enligt standard. 
Testet ska därför bland annat fokusera på att den nya operatören: 

• Jobbar säkert och följer säkerhets riktlinjer. 

• Följer företagets strikta hygienspolicy. 

• Gör 15min kvalitetskontroller. 

• Återanvänder dosorna och lock. 

• Kan jobba stressfri. 

Denna test kommer att säkerställa att alla operatörer jobbar på ett standardiserade sätt 
och variationerna kommer att minska. Istället för att varje person har ett eget sätt att 
arbeta kommer målet bli att alla operatörer jobbar på samma korrekta sätt.  
 
Om operatören inte kan klara av testet innebär det att hen behöver mer upplärning och 
ansvaret ligger på produktionsledare att bedöma detta. Förhoppningen är att varje 
operatör som jobbar självständig ska bli tränad att göra rätt från början. Det ger även den 
nya operatören chansen att säga till om hen blir stressade eller att hen behöver mer tid på 
upplärning. 
 
Denna operatörstest är också ett verktyg för produktionsledare för att avgöra vilka 
personer kan jobba som lärare. Det kommer också säkerställa att produktionsledare är mer 
synlig i produktionen och har översyn på sina operatörer.  
 
Operatörstest bör också användas i andra sammanhang. Som åtgärdsförslag har författarna 
tidigare rekommenderat en noll-toleranspolicy på kvalitetskontroll. Om operatörerna inte 
alls gör kvalitetskontroller, kan hen sättas tillbaka i upplärning där sedan operatörstest 
måste göras av operatören. Detta kommer att säkerställa att de gamla operatörernas sätt 
istället blir korrekt och enligt standard. Tiden för hur länge operatören kommer att vara på 
upplärning då, bestämmes av produktionsledare. 
 

5.9.2. Stärka linjeansvarigs roll 
 
Idag har varje linje en linjeansvarig. Linjeansvarig har generellt ansvar för att se till att 
linjen funkar som den ska. Författarna anser idag att linjeansvarigs roll bör stärkas där de 
får mer ansvar. Detta ska göras med hjälp av två nya implementeringar: 
 

1. Dagligt möte med produktionsledare. 
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2. Annorlunda kläder (t-shirt) för att de ska kunna skiljas från massan. 

Dagliga möte innebär att linjeansvariga ska ha möte med produktionsledarna innan 
produktionen eller innan skiften startar. Mötet ska fokuseras på att produktionsledare 
berättar hur det har gått idag, vad som förväntas av dem idag samt vad de bör tänka på 
inför skiftet. Detta ger linjeansvariga bättre koll på läget och ansvarskänsla, trots allt det är 
de som jobbar på golvet.  
 
För att kunna skilja linjeansvariga bland alla andra operatörer bör de ha annorlunda kläder 
på sig, förslagsvis bara en gul t-shirt. Detta kommer hjälpa till med problem åtgärda 
problem snabbare, exempelvis om någon från en annan avdelning vill meddela något 
brådskande vet de exakt vem de ska till. ”Time is of the essence”. Om waste är hög kan 
produktionsledare prata med linjeansvariga och ge förslag på hur de kan motverka detta. 
Samtidigt kommer detta att stärka linjeansvarigas roll på linjen och kommer känna mer 
ansvar på grund av ”de syns mer”.  
 
 

  
Figur 24, Exempel på en t-shirt för linjeansvariga. 

  



 

 48 

6. Resultat 
Nedan presenteras det resultat och förbättringsförslag som författarna har kommit 
fram till. 
 

 

Beskrivning av värdflödeskedjan gjorde i två steg:  

1. Processkarta 
2. Värdeflödesanalys (VFA) 

 

Processkartan gav en övergriplig över hur företaget ser ut. Varje avdelning har senare 
beskrivits i detalj där processkarta har ritats upp för varje avdelning. Detta ger en enklare 
bild på hur produktionen idag ser ut. 
Med hjälp av värdeflödesanayls har hela produktionen från start till slutstationen kartlagts. 
Här har det även beräknats cykeltider och ställtider för varje avdelning.  
 

Med hjälp av värdeflödesanalys, intervjuer, dialoger och observationer har hittade initialt 
förluster (waste) i produktionen.  
På primary-avdelning hittades följande förluster: 

4. Aspiration 

5. Metallpåsen 

6. Prover för att kontrollera fukt- och pH-värde 

På Primary mättes förluster på ett skift. 
 
Förluster som hittades på secondary-avdelning beskrivs nedan: 

1. Prill-papper 
2. Kvalitets-waste 
3. Lock och dosor 
4. Etiketter och banderoller 
5. Centrala dammsugare 
6. Uppstart 
7. Spill vid inmatning 
8. Våg (Checkweigher) 
9. Kyl 
10. Labb 

 
Av dessa upptäckta förluster valdes det bort etiketter och banderoller, prill-papper och 
kylen på grund av avgränsningarna (se kapitel 1.3). 
 
Mätningar på primary-avdelning gjordes på ett skift där det samlades följande data: 

Förluster i primary-avdelning Vikt (kg) 

Waste som är kvar i silo  34,00 

Aspiration  11,40 

Tobak med metall  1,60 

Fukt- och pH-mätningar 0,14 

 
Mätningar på secondary-avdelning gjordes på fyra skift av vilket tre skiftsmätningar 
gjordes på linje 2 (SMA002) och en skiftmätning gjordes på linje 1 (SMA001). Följande data 
samlades in på fyra skift. 



 

 49 

 
 

Waste på 4-skift Vikt (kg) 

Uppstart prillor 33,64 

Uppstart dosor 13,2 
Checkweigher prillor + 
upps. 6,13 

Checkweigher prillor 13,02 

Checkweigher dosor 5,805 

Checkweigher lock 7,27 

Dammsugning tallrik 16,615 

Dammsugning prillor 1,345 

Spill vid inmatning 12,065 

Kvalitetskontroll dosor 1,135 

Kvalitetskontroll prillor 8,01 

Labb 4,32 
 
 
Både primary- och secondary-avdelningens förluster sammanställdes där de största 
förluster blev: uppstart, waste som är kvar i silo och våg (checkweigher). Författarna valde 
att göra en avgränsning där waste som är kvar i silo valdes bort för att det inte ansågs vara 
lika stor förlust som de andra. Därför blev de nya tre största förluster: 

1. Uppstart 

2. Våg (checkweigher) 

3. Dammsugning av tallrik 

Det applicerades Six Sigmas DMAIC-metodologi på de tre största förluster för att kunna 
analysera varje problem på djupet. Bland annat användes det Ishikawa med 7M somstöd 
för att hitta rotorsaker. 
 
Efter att ha gjort analys kunde det presenteras förbättringsförslag för de tre största 
förluster. Dessa förbättringsförslag fokuserar på Kaizen arbetssätt, alltså ständiga 
förbättringar. 
 
 
Uppstart: 
 

• Skapa standard för hur många dosor som är lämpligt att kasta vid uppstart. 
• Återanvändning av dosor på alla linjer istället. 
• En person ska städa och väga waste istället för alla på linjen. Kan minska 4 uppstart 

varje skift. 
• Inga dosor ska kastas överhuvudtaget utan allt ska återanvändas. 
• Gör svängningen lite plattare vid svängningen så att dosorna inte fastnar högre upp 

i banan. 
• Större prill -rulle  
• Införa 5S 
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Våg (Checkweigher): 
 
Total återanvändning av lock 

• Nolltolerans policy på kvalitetskontroll. 
• Total återanvändning av lock 

• Upptäcka problemet tidigt genom att följa kvalitetskontroll och vara uppmärksam 

 
Centrala dammsugare: 
 

• Återanvänd tobak med hjälp av speciell dammsugare. 
• Ny design för tallrik och slangs krävs. 

 
Det har även presenterats två ytterligare förbättringsförslag som fokuserar på att minska 
alla upptäckta förluster främst i secondary-avdelning. Det kan och borde appliceras på 
andra avdelning i företaget. 

1. Upplärningstest 
2. Stärka linjeansvarigs roll  
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7. Slutsats 
Nedan presenteras slutsatsen av rapporten. 
 
 
I detta projekt undersöktes värdeflödekedjan, kartläggning av förluster i värdeflödekedjan 
gjordes samt identifiering av förluster i form av tobak och ingåendematerial, därefter 
presenterades åtgärderförslag för tre största förluster.  
 
Detta projektets syfte var att identifiera förluster i produktionen och komma fram med 
åtgärderförslag för reducering av de upptäckta waste. I analyskapitlet presenterades de 
olika verktyg som användes för att nå målet. Dessa är bland annat processkarta för att få en 
bild på företaget, värdeflödeanalys för att följa produkten eller produktfamiljens flöde från 
dörr till dörr och DMAIC applicerades på de tre största förluster. Ishikawa användes också i 
DMAIC för att hitta den rotorsaken till problemet. Största förlusterna bestämdes med hjälp 
av intervjuer, dialoger, observationer och mätningar.  
 
Under genomförandens gång anser författarna att det studenterna borde haft mer kontakt 
med handledare på företaget. Detta kunde göras i form av avstämnings möte. Detta för att 
kontinuerligt kunna stämma av med handledaren, istället för att leta runt. Det insågs av 
författarna att planering kunde har gjorts bättre tros att författarna var nöjda med dess 
planering. För att förstärka resultat borde författarna också gjort mätningar på GD 
maskiner samt på flera linjer. 
 
Detta projekt fokuserar på waste i primary och secondary- avdelning samt projekten 
behandlar bara förlusterna i form av tobak och ingående material i produktionen. Projektet 
avslutas genom att författarna presenterar åtgärderförslag för att eliminera identifierade 
problem.  
 
Genom detta projekt har flera frågor och problem dykt upp som kräver vidare forskning. 
Vidare forskning som rekommenderas är följande: waste som är kvar i silo, ny design för 
tallrik samt slangen och 7+1 slöserier.  
 
Waste som är kvar i silo: Enligt analys, tobaken som är kvar i silo utgör stora mängder av 
förluster (waste) i primary. Detta borde göras vidare studier på hur waste ska rapporteras, 
designen borde undersökas och eventuellt hitta ett lösningsförslag.  
 
 
Tallrik/slang: Förslagsvis ett projekt för en ny design borde göras i syfte med att 
reduceras waste som förekommer på grunde av dammsugning av tallrik. Eftersom tallrik 
dammsugas då slangen och tallriks håll är täppt ska projektet behan dla dessa.  
 
 
7+1 slöserier: För att säkerställa att waste kommer reduceras rekommenderar författarna 
att företaget påbörjar arbete på de 7+1 slöserier. Dessa är överproduktion, slöseri med 
väntan, onödiga rörelser, slöseriet vid transport, slöseriet med felaktiga processer, 
slöseriet med lager, slöseriet med defekter och medarbetarnas outnyttjade kreativitet  
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8. Rekommendationer 
Här presenteras ytterligare problem och rekommendationer. 
 

8.1. Felaktig rapportering av waste 
 
I slutet av varje skift rapporterar operatörer antal dosor waste som har uppkommit på 
linjen. Författarna noterade varje gång hur många dosor som operatörer rapporterar. 
Därefter vägde operatörer själv waste och noterade det också. Det upptäcktes att siffrorna 
inte stämde. Tabellen nedan visar hur mycket waste som rapporterades av operatören och 
hur mycket waste som författarna vägde. 
 

Mätning 1 2 3 4 

Inrapporterad waste (dosor)  428 670 538 264 

Aktuell waste (dosor) 637 843 774 802 

Skillnad 209 173 236 538 
Tabell 14, Rapportering av waste 

 
Författarna kunde snabbt upptäcka vart avvikelsen låg. Nedan presenteras olika 
anledningar som påverkade mätningar: 

1. Spill vid inmatning dammsuges och räknas inte med daglig rapportering. 
2. Dammsugning av tallrikar räknas inte med vid dagliga rapportering av waste. 
3. Waste vägning görs innan skiftet har börjat. 
4. Ibland väger inte operatörerna waste själv utan använder siffror från checkweigher. 

 
• När en batch sätts in brukar bandet rulla igång. Laser i vissa fall siktar fel och spiller 

tobak vid sidan om. Mätningar har visat att rester i batch samt spill vid av bandet 
ligger på 12kg på fyra skift.  

 
• Då antingen tallriken eller slangen vid tallriken blir täppt dammsuges all tobaken 

från tallriken. Enligt mätningar ligger detta på 17,96 kg på fyra skift. Detta räknas 
inte heller med dagliga rapportering.  

 
• Operatörerna brukar börja vägningen innan skiften tar slut. Detta innebär att efter 

att ha vägt waste kommer maskinerna fortsätta köra och waste som uppkommer då 
räknas på nästa skift. 

 
• Observationerna har visat att istället för att mäta waste med vågen tas ibland 

siffrorna från checkweigher och rapporteras som waste. Detta kan observeras på 
mätning fyra där inrapporterade waste var 264 ifyllda dosor men den verkligen 
waste var 802 dosor. 

 
Fel rapportering av data ger fel beslutsunderlag till ledning, vilket kan påverka företaget 
negativt. Det kan medföra att ledning tar felaktiga beslut eftersom data stödjer det. Det 
borde läggas stor vikt på korrekt rapportering av waste då det är en vital aspekt i 
produktionen. Korrekt rapportering innebär att ta med alla waste såsom spill vid 
inmatning och dammsugning av tallrikar, men framför allt att alla operatörer mäter waste 
på samma sätt, standardiserade sätt, vilket författarna har upptäckt inte är fallet. 
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Figur 25, Hur waste rapporteras per skift 

 
 

8.2. Spill vid inmatning  
 
Spill vid inmatning förekommer då snusmjöl överstiger banan och hamna utanför. Bandet 
åker stegvis där varje steg som bandet rullar, leder till att snuset spills utanför banan som 
dammsugs sedan med centrala dammsugare. Detta sker på grund av att det inte finns 
någon skydd vid sidan av banan som hindrar att snuset spills. Det förekommer också att 
snuset sitter kvar i snusvagn och det slängs.  
 
Enligt analysen är waste från spill vid inmatning 12,065 kg på fyra skift. Det innebär att det 
spills i snitt 3,016 kg på ett skift. Följande diagram visar mätningarna från varje skift på 
snuset som spills.  
 

 
Figur 26, Spill vid inmatning 

 
För att minska på waste som uppträder medans snuset mattas in, borde det byggas skydd 
på sidan av banan som förhindrar snuset att spillas. Alternativ att laser förbättras så att 
den fyller snuset på rätt ställe med rätt mängd.  
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8.3. Fukt och pH-värde  
 
På varje ny batch i primary måste fukt och pH-värdet kontrolleras. Det behövs 16g för att 
utföra testet men mätningar har visat att operatörerna tar i snitt runt 70g per prov, det vill 
säga att det 54g snus kastas. Detta medför onödig waste som kan förhindras.  
 
Denna waste kan betraktas som väldigt liten waste per gång, men målet ska alltid vara 
minska på waste. Det är en liten waste på kort sikt men kan bli större på längre sikt.  
 
Det är därför viktigt att skapa standard och instruera samt lära ut den korrekta sätt att 
göra testet. Det måste också påpekas att varje gång författarna har varit med och vägt dessa 
prover har operatörerna varit försiktigare, vilket innebär att medelvärdet kan mycket väl 
vara högre. Därför är det viktigt för företaget att minska variationerna oavsett hur liten 
eller vart i produktionen waste förekommer. 
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Bilagor 
 

1. Batchrapport  

Datum Vikt Silo vikt Delta vikt 
2018-03-16 200 194,5 5,5 

2018-03-16 200 192 8 

2018-03-16 200 194,5 5,5 

2018-03-16 180 172 8 

2018-03-17 180 190,5 -10,5 

2018-03-17 180 189 -9 

2018-03-17 180 194 -14 

2018-03-17 180 193 -13 

2018-03-17 200 192 8 

2018-03-17 200 175 25 

2018-03-17 200 192 8 

2018-03-17 200 192 8 

2018-03-17 200 190 10 

2018-03-17 200 190,5 9,5 

2018-03-18 200 176,5 23,5 

2018-03-18 200 0 200 

2018-03-18 200 192 8 

2018-03-18 200 192 8 

2018-03-18 200 192,5 7,5 

2018-03-18 200 192,5 7,5 

2018-03-18 200 191 9 

2018-03-18 200 191,5 8,5 

2018-03-18 200 191 9 

2018-03-18 200 191 9 

2018-03-18 200 198 2 

2018-03-18 200 195,5 4,5 

2018-03-18 180 193,5 -13,5 

2018-03-18 180 178,5 1,5 

2018-03-18 180 178 2 

2018-03-18 180 181 -1 

2018-03-18 180 177,5 2,5 

2018-03-18 180 174,5 5,5 

2018-03-19 180 181 -1 

2018-03-19 200 190,5 9,5 

2018-03-19 200 191,5 8,5 

2018-03-19 200 192 8 

2018-03-19 200 191,5 8,5 



 

 

2018-03-19 200 191,5 8,5 

2018-03-19 200 194 6 

2018-03-19 200 189,5 10,5 

2018-03-19 200 188 12 

2018-03-19 200 195,5 4,5 

2018-03-19 200 196,5 3,5 

2018-03-19 200 194,5 5,5 

2018-03-19 200 195 5 

2018-03-19 200 192 8 

2018-03-19 200 196,5 3,5 

2018-03-19 200 194 6 

2018-03-19 200 196,5 3,5 

2018-03-19 180 186,5 -6,5 

2018-03-20 180 184 -4 

2018-03-20 180 177,5 2,5 

2018-03-20 180 181,5 -1,5 

2018-03-20 180 179,5 0,5 

2018-03-20 200 193,5 6,5 

2018-03-20 200 94 106 

2018-03-20 200 193,5 6,5 

2018-03-20 200 193,5 6,5 

 



 

 

2. Värdeflödesanalyse för Skruf AB 



 

 

 



 

 

3. Ishikawadiagram 
 

 



 

 

4. Mall för mätning av waste primary-avdelningen 
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