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ATT FLYTTA ETT MEJERI 
PRODUKTIVITETSDAGEN 2015 

Tintin Mattsson  
Senior Production Manager 



Idag äger över 
13 400 bönder 
från sju länder 
vårt kooperativ 
3200 av dem är  
svenska bönder 



Vi har vuxit till att bli det  

femte största  
mejeriföretaget i världen 



Vår mission 
 
 
Vi ska säkra högsta möjliga 
värde för Arlaböndernas mjölk 
och samtidigt ge dem  möjlighet 
till tillväxt  



Utveckla kärnverksamheten Leverera tillväxt Snabbare, enklare  
och mer effektivt 

Vår strategi 2017 



Vår vision 
 
 
Vi skapar framtiden inom mejeri 
för att sprida hälsa och 
inspiration i världen,  
helt naturligt 



Vi är 19 155 medarbete 
globalt, i Sverige 3301 
 
 



Arla i Sverige 
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Smör: 
Götene mejeri 
 
Mjölkpulver: 
Vimmerby-mejeriet 
Visby-mejeriet 
 
 
 
 
Kontor: 
CSE huvudkontor 

Ost: 
Götene mejeri 
Kvibille mejeri 
Kalmar mejeri 
Östersund mejeri 
Boxholm mejeri 
Falbygdens Ost 
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Färska mjölkprodukter 
och mjölk: 
Falkenberg mejeri 
Jönköping mejeri 
Sundsvall mejeri 
Linköping mejeri 
Visby mejeri 
Skövde mejeri 
Stockholm mejeri 
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Project Falcon 

• Flytta all KESO produktion och utrustning från Skövde till 
Falkenberg 

• Bygg för produktion av 29 000 ton/år (säkra för ytterligare 
expansion 35 000, så längre sikt 45 000) 

• Bygg framtidens Cottage Cheese mejeri och arbetsplats 

 

Mål 



Project Falcon 

Med start 2014 (Efter förprojektering): 

• Renovering och förberedelse av fastighet och media inför flytt (ett 50 år 
gammalt hushållsost mejeri) 

• Få hem, installera, FAT/SAT, trimma tillräckligt med utrustning för start 
produktion oktober 2014 

• Starta produktionen, kunden får ej märka någon skillnad 

• Börja flytta utrustning från Skövde utan att störa Skövdes leveranssäkerhet  

• Flytta, installera, FAT/SAT, trimma, hygientesta utrustning från Skövde för 
direktflytt av nya artiklar och öka i volymer till ca. 40% av totala volymerna 

• Samtidigt, introducera & utbilda personal i Arla, utrustning, produktteknik, 
LEAN, livsmedelssäkerhet, heta arbeten, BAM/SAM etc. 

• Certifiera verksamheten, skriva rutiner & instruktioner för en hel 
verksamhet, riskanalysera och säkra kvalitet, arbetsmiljö & yttre miljö. 

 

 

Uppdraget startar 2014 



Project Falcon 

Med en linjeorganisation på 45 anställda och en 
projektorganisation inkl. leverantörer & entreprenörer,  
totalt ca. 100 personer går vi in i 2015: 

• Produktionsvolymerna och antalet artiklar ökar, 
verksamheten går över till 3-skift 6 dagar i veckan 

• Hela förpackningslinjer flyttas från Skövde 

• Rekryteringar fortsätter, nya utbildningar & träning på 
utrustning. Flera får träna på Skövde mejeri 

• Operatörer blir plockade sporadiskt för att bli resurser i 
projektaktiviteter 

• Restpunkter öser in. Vi går upp på 3 skift 24/7. 

• Utrustning befinner sig mellan mejerierna, men artiklar skall 
flyttas ändå. 

• Nu...... 

 

 

 

Uppdraget fortsätter 2015 ut 



Flytt av artiklar 
Från Skövde till Falkenberg 





Produktionshallen Q1 2014 



Produktionshallen Q1 2015 



Organisation under projektfasen 



Organisationen 

KUNSKAPER OCH EGENSKAPER 

• Mejeritekniker alt. Livsmedelstekniker 

• Mejeri-/Livsmedelserfarenhet 

• Driftig, kvalitetsmedveten, tekniskt intresserad  

• LEAN-kännedom 

• En ständig vilja att utvecklas 

• Vill ta större ansvar 

• Bra lagspelare 

 

Rekrytering av rätt kompetens (operatörer) 

ARBETSUPPGIFTER 

• Ansvarar för drift, kvalitet och tidspassning 

• Ansvarar för sitt tilldelade ansvarsområde 

• Ska utföra operatörsunderhåll 

• Driva LEAN-WS & 5S 



Organisationen 

• Teamkoordinator 

• Koordinerar & informerar teamet, planerar körning och aktiverar teamet effektivt (ansvarar för kommunikation 
mellan lager, logistik, planering och process).  

• Teknikoperatör 

• Skall kunna utföra svårare underhåll, kan mer om maskinerna, kan serva ventiler ”Teknikgruppen” (Prod. & UH). 

• Kvalitetsoperatör 

• Ansvarar för att teamet följer kvalitetskontroller/-rutiner, ansvarar för att emballage och produktkvalitet. 
Centuri-SU, ”HACCP-gruppen”. 

• Säkerhetsoperatör 

• Skyddsombud. Gör skyddsronder, riskanalyser, LIA-SU, Chemsoft-SU, ”Kemgruppen”. 

• IT-operatör 

• SAP-SU, XMII-SU. Gör uppföljning/justeringar i IT-system/affärssystem, kan mer om IT-systemen. ”IT-gruppen”. 

• LEAN-operatör (LEAN-ambassadör) 

• OEE-SU, 5S 

Operatörstyper 



Kommunikation 

• Infoboards på varje avdelning 

• Team-koordinatorer 

• Gemensam samt. individuell mail på varje 
avdelning 

• Daglig driftavstämning varje morgon med info. 

• Lunchinformation en gång per vecka 

• KESO-kuriren (veckoblad med utredningar, 
projektaktiviteter, optimering, problem, succéer) 

• Synliga tavlor med KPI:er och aktivitetslistor 

 

 

Hur kommunicera ut till alla, snabbt  och effektivt 



Skapa vardagsstruktur 

• Dagligt driftavstämningsmöte vid tavla (alla avdelningar) 

• Regelbundna tavelmöten med uppdaterade KPI:er 

• Regelbundna avdelningsmöten 

• Skapa en synlig plan (ex. GANTT schema) 

 

 

 

 

Bygga upp en vardag 



Bilda forum 

• Restpunktsgrupp – omhändertar, sorterar och beslutar ang. 
restpunkter från projekt 

• Kapacitetsgrupp – ser till att vi har kapacitet för att ta emot 
volymer & artiklar även på begränsad kapacietet 

• Materialflödesgrupp – Hanterar ärenden gällande emballage 
och insatsvaror 

• CIP-gruppen – Optimerar och utreder diskar 

• POP-gruppen – Produkt och processoptimering 

• IT-grupp – Genomgår loggböcker från avdelningarna och 
driver förbättringar 

 

Forum som omhändertar utredningar, restpunkter, idéer/förbättringar, 
optimering & brandsläckning 



LEAN 



LEAN - WS  
Fiskben 



OEE clienten - Dashboard 

 



OEE clienten - Eventlista 



Tips och råd 

• Organisationen – Rekrytering av rätt kompetens 

• Kommunikation – Informera alla om allt, fasta och 
sporadiska informationsforum  

• Skapa vardagsstruktur – Standardisera dagliga och 
veckomöten 

• Bilda forum – Bilda olika grupper som optimerar 
eller omhändertar restpunkter & problem 

• Involvera alla – Lita på de anställda, delegera & 
tilldela ansvar 

• Mät nuläget – dokumentera med text och bilder 
för att senare visa hur långt vi kommit! 

 

 

 



“Tack” 
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