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FÖRORD 
 
Detta examensarbete är utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik och avslutar vår utbildning 
till civilingenjörer inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är 
utfört som ett sex sigma projekt hos Lantmännen Axa under hösten 2006. 
 
Tiden på Lantmännen har varit utvecklande och lärorik då vi har fått sätta våra teoretiska 
kunskaper på prov. Lärdomarna kommer att vara oss till nytta i vårt framtida yrkesliv. Vi 
skulle härmed vilja tacka samtliga anställda vi varit i kontakt med på Lantmännen Axa. 
Främst skulle vi vilja rikta ett varmt tack till dem som deltagit i utformandet av 
släktskapsdiagrammet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare på Lantmännen Axa, Peter Egyhazi för de råd och 
synpunkter du kommit med. Ett tack riktas även till Patrik Nilsson och Marie Forsström för 
all praktisk hjälp på företaget. 
 
Ett speciellt tack vill vi ge till Bertil Sundin för all hjälp och engagemang som du bidragit 
med under hela projektet.  
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Åsa Wreder för de 
värdefulla synpunkterna angående rapporten och för det stöd du kommit med.  
 
 
 
Luleå, januari 2007 
 
 

       
Sara Svenberg        Kajsa Torgå 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap  

Kvalitets- och miljöledning 

33 SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG 33 

SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete är utfört hos Lantmännen Axa. De tillverkar matbröd och kaffebröd på 
tre olika produktionslinjer. De har problem med för mycket svinn på kaffebrödslinjen där de 
tillverkar stora och små kaffebröd. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga var svinnet 
uppstår, orsakerna till detta samt ge förslag på förbättringsåtgärder. Examensarbetet har 
genomförts som ett sex sigma projekt och följt DMAIC-cykeln. I projektet har främst 
förbättrings- och ledningsverktyg använts för att kartlägga svinnet på kaffebrödslinjen.  
 
Svinnet delades in i de tre problemområdena; viktvariation, defekta enheter och spill. 
Viktvariationen undersöktes för samtliga produktsorter. De defekta enheterna består av de 
produkter som sorteras bort i paketeringen och innefattar endast stora kaffebröd. Till spillet 
räknas den deg som kasseras i bageriet samt de produkter som ramlar av bandet. De tre 
problemområdena analyserades separat med hjälp av statistiska verktyg och kostnads-
beräkningar genomfördes.  
 
Vid analysen av viktvariationen identifierades tre orsaker till den stora variationen; variation i 
degvikter, krämning och paketeringen. Det uppdagades att variationen i vikt är stor redan 
innan produkterna går in för jäsning, dessutom tillförs en ytterligare variation för de krämade 
produktsorterna då krämen tillsätts. Paketeringsmaskinen för de små kaffebröden tillför också 
en viss viktvariation för dessa produktsorter.  
 
De vanligaste typerna av defekta enheter är missformade produkter, felgräddade produkter, 
underviktiga produkter, produkter som fastnar i paketeringsmaskinen samt felkrämade 
produkter. Detta visade sig främst bero på maskininställningar i bageriet. 
 
Det spill som finns orsakas delvis av avdragsmaskinen och är delvis operatörsberoende. Det 
förekommer även spill senare längs linjen i form av produkter som ramlar av ett band med 
höjdskillnad och produkter som ramlar utanför vid paketeringsmaskinen för de små 
kaffebröden. 
 
Bland förbättringsförslagen finns bland annat ett skydd för bandet med höjdskillnad, en 
förändring av inställningarna på paketeringsmaskinen, inställningsrutiner för maskinerna i 
bageriet samt skydd vid paketeringsmaskinen. Dessa förslag uppskattas ge en besparing på 
cirka 200 000 kr. 
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ABSTRACT 
 
This degree project was carried out at Lantmännen Axa. They produce bread and buns on 
three different production lines. They are currently having problems with too much waste on 
the production line producing buns. A degree project was therefore formed with the purpose 
of investigating where along the production line waste occurs, what the causes are, and to give 
suggestions of necessary improvements to reduce the waste. The degree project was carried 
out as a six sigma project and has followed the DMAIC-cycle. Management and improvement 
tools were used to map the waste. 
 
The waste was divided into three problem areas; variation of weight, nonconformities and 
waste. The analysis of the variation of weight included all nine products. The nonconformities 
consist of the products that have been sorted out at the packaging. Discarded dough and 
products falling off the production line are included in the waste. The three problem areas 
were analysed separately with statistical methods and the costs for each area were calculated. 
 
Three causes to the large variation in weight were identified; variation in dough weight, the 
process of adding vanilla cream, and the packaging machine for small buns. It was discovered 
that the variation in weight was large even before the fermentative process. When the vanilla 
cream is added to the buns the variation in weight increases. The packaging machine for small 
buns also adds variation in weight. 
 
The most common types of nonconformities are; odd shaped products, products with too low 
weight, products damaged in the packaging machine for large buns and products with the 
vanilla cream misplaced. These nonconformities were mainly due to the bakery machines.  
 
Some of the waste is partly caused by the machine that places the buns on baking tins and 
partly caused by the operator. Waste also consists of products falling off a section of the 
production line that has a height gap and products falling on the floor from the packaging 
machine for the small buns. 
 
Three of the improvements suggested in this paper are; a barrier for the section of the 
production line that has a gap, adjustments of the packing machine and routines for 
adjustments of the machines in the bakery. These improvements are estimated to save around 
200 000 SEK. 
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1 INTRODUKTION 
 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till arbetet att presenteras. Dessutom tas 
problembeskrivning, syftet och avgränsningarna till examensarbete upp. 

 
 

1.1 Bakgrund 
För några decennier sedan gick det i vissa branscher att erbjuda varor och tjänster utan att 
lyssna till kundernas önskemål (Blomqvist och Haeger, 1996). Globaliseringen har lett till en 
ökad konkurrens mellan företagen vilket i sin tur gjort att företagen blivit tvungna att inrikta 
sig på att förbättra sin kvalitet. Vad produktkvalitet är, har definieras på många olika sätt 
genom åren men på senare tid har det blivit allt vanligare att definiera kvalitet utifrån kunden 
(Blomqvist och Haeger, 1996). Bergman och Klefsjö (2001) beskriver produktkvalitet som en 
produkts ”förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar”. 
För att förstå företagets verksamhet utifrån kundens perspektiv behövs enligt Blomqvist och 
Haeger (1996) en processorientering.  
 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att en stor del av verksamheten ofta kan beskrivas som en 
process med olika aktiviteter som upprepas. I slutet av varje process finns en kund som ska 
tillfredställas. Erfarenheter visar att förbättringsarbetet ska fokusera på de viktigaste 
processerna (Bergman och Klefsjö, 2001). En kritisk process för ett tillverkande företag är 
tillverkningsprocessen även kallad produktionen. För att kunna möta de ständigt ökande 
kraven från kunder, ägare och intressenter har det blivit allt viktigare för företagen att ha en 
effektiv produktion. En effektiv produktion kommer i sin tur att leda till att kundkraven kan 
uppfyllas samtidigt som en konkurrenskraftig prisnivå kan hållas (Blomqvist och Haeger, 
1996). 
 
Produktivitet kan användas som ett mått på hur effektiv produktionen är och mäts då ofta 
genom att det som produceras sätts i relation till hur stor resursåtgången är. Krajewski och 
Ritzman (2005) definierar produktivitet som kvoten mellan output och input. Det finns många 
faktorer som påverkar produktiviteten, däribland variation. En stor variation i produktionen 
med en minskad produktivitet till följd bidrar till att öka kvalitetsbristkostnaderna. För att 
kunna effektivisera produktionen bör kvalitetsbristkostnaderna inom företaget ses över 
(Sörqvist, 1998).  
 
Bergman och Klefsjö (2001) delar in kvalitetsbristkostnaderna i två grupper; interna och 
externa felkostnader. Externa felkostnader består av de kostnader som uppstår efter leverans 
till kund och kan till exempel vara förlorade intäkter på grund av kvalitetsbrister eller 
kostnader för att behandla kundklagomål (Bergman och Klefsjö, 2001). Enligt Sörqvist (1998) 
innefattar interna felkostnader kvalitetsbristkostnader som uppstår innan leverans till kund. 
Exempel på sådana kostnader är ombearbetningskostnader och svinnkostnader. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Lantmännen Axa har problem med för höga svinnkostnader i produktionen. Den linje där 
produktionen är som störst är även den linje som har mest problem med svinn, nämligen 
kaffebrödslinjen.  
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Problemen med svinn gör att produktionen blir svår att styra vilket får kassationer och ojämn 
materialåtgång till följd. Dessa faktorer gör produktionen svår att planera vilket ibland kan 
leda till materialbrist och i slutändan missnöjda kunder.  
 
Svinnet tros i huvudsak bestå av kasserade produktionsserier och spill längs linjen. Dock kan 
det finnas andra problemområden där svinn uppstår vilka måste undersökas närmare.   
 

1.3  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera var det uppstår svinn längst kaffebrödslinjen samt 
vad som orsakar detta. Förbättringsförslag på lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med 
det svinn som finns i dagsläget ska också tas fram.  
 

1.4 Avgränsningar  
Endast de produktsorter som produceras året om på kaffebrödslinjen kommer att studeras. De 
produktsorter som bara tillverkas vid speciella tillfällen, som till exempel saffransbröd, 
kommer ej att studeras då dessa endast utgör en liten del av den totala produktionen. Starten 
på processen har bestämts till den punkt när degen töms på bandet, degblandningen har 
därmed inte studerats. Degblandningen valdes bort från detta arbete eftersom det skulle ha 
varit för tidskrävande.  
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 

I detta kapitel ges en kort verksamhetsbeskrivning för Lantmännen Axa. 

 
 
Lantmännen är en av de största koncernerna i Norden inom livsmedel, energi och lantbruk. 
De ägs av 49 000 lantbrukare och omsätter 30 miljarder kr. Lantmännen Axa är ett av 
Lantmännens 10 olika affärsområden, se figur 2:1. De har hand om den största delen av 
varumärken inom mjöl, frukostprodukter, bröd, mixer, pasta och färdiga måltidskoncept. De 
mest kända varumärken som Lantmännen Axa har hand om är Axa, Kungsörnen, Bageri 
Skogaholm, Schulstad och GoGreen (Lantmännen, 2006).  
 

Styrelse

VD och
koncernchef

Ekonomi & Finans

Inf ormation & Kommunikation

Forskning & Utveckling

Human Resources

Juridik & Ägarrelationer

Svalöf Weibull
Lantmännen
Granngården

Lantmännen
Lantbruk

Lantmännen
Axa

Lantmännen
Kronfågel

Lantmännen
Anläggnings- &

Lantbruksmaskiner 

Lantmännen
Energi

Lantmännen
Mills

Lantmännen
Unibake

Lantmännen
Invest

 
Figur 2:1 Organisationsschema för de olika affärsområdena inom Lantmännen koncernen. Fritt från 

Lantmännen, 2006. 
 
Lantmännen Axa har cirka 3 000 anställda och omsätter cirka 4,2 miljarder kr. De startade sitt 
sex sigma arbete för två år sedan, men trots satsningen mot bättre kvalitet har arbetet 
stagnerat. De är dock fortfarande intresserade av att skapa ett fungerande sex sigma arbete och 
vill därför få igång så många projekt som möjligt under hösten 2006. Lantmännen Axa 
producerar färskt bröd vid ett antal stora industribagerier i Sverige, Danmark och Polen. 
Brödet distribueras omedelbart efter bakningen och säljs framförallt till detaljhandeln 
(Lantmännen, 2006). 
 
Bageriet har tre produktionslinjer varav en producerar kaffebröd och två producerar matbröd. 
Kaffebröden står för 60 procent av den totala produktionen i bageriet. På kaffebrödslinjen 
tillverkas nio olika sorters kaffebröd.  
 
Produktionen karaktäriseras av höga hygienkrav som bland annat visar sig i att de anställda 
måste ha speciella arbetskläder med tillhörande mössa för att skydda produkterna från 
kontaminering. De producerade produkterna granskas för att produkter med synliga defekter 
som gör att de inte uppnår kvalitetsmåtten ska kunna sorteras bort. Dessutom vägs 
produkterna för att kontrollera att de håller den undre toleransgränsen, om denna gräns inte 
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uppnås kasseras produkterna. Den undre toleransgränsen har satts utifrån de lagar som finns 
gällande livsmedel. Företaget har dessutom själva satt övre toleransgränser för de respektive 
produktsorterna.  
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3 TEORI 
 

I kapitlet presenteras den teoretiska referensram som används under senare delar av arbetet. 
Dessutom ges kunskap om vissa underliggande teorier som anses nödvändiga för att skapa 
förståelse för resterande del av arbetet.  

 
 

3.1 Kvalitetsbegreppet 
Kvalitet är ett ofta använt ord som ursprungligen kommer från latinets ”qualitas” som betyder 
beskaffenhet (Bergman och Klefsjö, 2001). Idag finns många olika definitioner på begreppet 
kvalitet. Sandholm (2001) menar att en produkts kvalitet kan förklaras med olika 
kvalitetsdimensioner, vilket som även Bergman och Klefsjö (2001) håller med om. Några 
exempel på sådana dimensioner är felfrihet, driftsäkerhet och utseende. 
 
Kvalitet kan även ses utifrån olika perspektiv. Garvin (1984) beskriver fem perspektiv på 
kvalitet: trancedent, användarbaserad, produktionsbaserad, värdebaserad och produktbaserad, 
se figur 3:1. 

Produktions-
baserad

Användar-
baserad

Transcedent

Produkt-
baserad

Värde-
baserad

 
Figur 3:1. Garvins fem kvalitetperspektiv. Fritt ftån Bergman och Klefsjö (2001). 

 
Ett trancedent perspektiv innebär att kvalitet ligger i betraktarens ögon och bygger på Platons 
syn på skönhet. Det produktbaserade perspektivet innebär istället att kvalitet är mätbart och 
bestäms av produktens egenskaper. Till skillnad från det trancedenta perspektivet anser 
förespråkare av produktperspektivet att kvalitet är en objektiv egenskap. Med ett 
användarbaserat perspektiv bedöms kvaliteten av kunden. Det produktionsbaserade synsättet 
innebär att kvalitet är kopplat till de krav och toleransgränser som är uppsatta i produktionen. 
I det värdebaserade perspektivet beskrivs kvaliteten av relationen mellan kostnad och pris 
(Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Bergman och Klefsjö (2001) förespråkar användandet av en definition på kvalitet med ett 
användarbaserat perspektiv, nämligen att kvalitet är en produkts ”förmåga att tillfredsställa, 
och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. För denna definition av kvalitet är 
kunden ett centralt begrepp.  
 

3.2 Kunder och kundtillfredsställelse 
Vad som menas med kund beskrivs av Bergman och Klefsjö (2001) som ”De vi vill skapa 
värde åt”. Från kunderna kommer krav, behov och förväntningar som tillverkarna måste ta 
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hänsyn till. Bergman och Klefsjö (2001) menar därför att det är av stor vikt att undersöka 
vilka dessa krav, behov och förväntningar är. Bergman och Klefsjö (2001) menar vidare att 
det första steget är att identifiera vilka kunderna är.  
 
Sandholm (2001) beskriver två sorters kunder: interna och externa. Interna kunder består av 
alla enheter och personer som är en del av den egna organisationen. Externa kunder är enligt 
Sandholm (2001) de kunder som finns utanför den egna organisationen.  
 
Det är viktigt att både de externa och de interna kunderna är tillfredställda. Om medarbetarna 
känner delaktighet och motivation kommer de även känna större ansvar för sina 
arbetsuppgifter (Bergman och Klefsjö, 2001). Det ökade ansvarstagandet leder i 
förlängningen till en ökad kvalitet. 
 
Det har visat sig vara mycket mer kostsamt för företag att hitta nya kunder än att behålla de 
gamla. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är kundlojaliteten starkt beroende av hur nöjd en 
kund är, därför är det viktigt att företaget håller sina kunder nöjda. Det har därför blivit allt 
vanligare att mäta extern kundtillfredsställelse (ibid). Ett sätt att göra detta är att genomföra 
olika kundundersökningar. Missnöjda kunder har enligt Berman och Klefsjö (2001) en 
tendens att sprida sitt missnöje till andra kunder. Bristande kvalitet kan därför leda till att 
företaget tappar kunder vilket innebär en kostnad.  
 

3.3 Kvalitetsbristkostnader 
Ursprungligen användes termen kvalitetskostnader, som infördes av Juran 1950, för kostnader 
relaterade till kvalitet (Sörqvist, 1998). Termen har dock fått kritik för att den antyder att det 
är kvalitet som kostar och inte brister i kvalitet. Bergman och Klefsjö (2001) rekommenderar 
istället användandet av ordet kvalitetsbristkostnader, en term som enligt Sörqvist (1998) 
används i allt större utsträckning. 
 
Kvalitetsbristkostnader kan delas in på olika sätt. Bergman och Klefsjö (2001) delar in dem i 
två grupper; interna och externa felkostnader. Enligt Sörqvist (1998) innefattar interna 
felkostnader kvalitetsbristkostnader som uppstår innan leverans till kund. Exempel på sådana 
kostnader är ombearbetningskostnader och svinnkostnader. Bergman och Klefsjö (2001) anser 
att det även är viktigt att räkna vissa indirekta kostnader till de interna felkostnaderna. De ger 
bland annat kostnader för inställda sammanträden som exempel på detta. Externa felkostnader 
består av de kostnader som uppstår efter leverans till kund och kan till exempel bestå av 
kostnader för att behandla kundklagomål och förlorade intäkter på grund av kvalitetsbrister 
(Bergman och Klefsjö, 2001). Sörqvist (1998) delar in kvalitetsbristkostnader i fem olika 
nivåer. 
 
Traditionella kvalitetsbristkostnader: Den första nivån innehåller de traditionella 
kvalitetsbristkostnader och består till största del av kostnader som uppstår vid produktionen. 
Kostnader för tillfälliga fel kommer ofta fram i denna nivå medan kostnader för inbyggda 
eller konstanta fel döljs. Kostnader i den första nivån samlas i regel från finansiella system 
(Sörqvist, 1998). 
 
Dolda kvalitetsbristkostnader: Den andra nivån består av de dolda kvalitetsbristkostnaderna 
som till stor del utgörs av inbyggda fel i processen (Sörqvist, 1998).  
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Förlorade intäkter: I den tredje nivån finns de kostnader i form av förlorade intäkter som 
orsakas av levererade produkter med kvalitetsbrister. Sörqvist (1998) ger kunder som byter 
leverantör till följd av att de upplever brister i kvaliteten och kunder som byter leverantör på 
grund av bättre alternativ hos andra leverantörer som exempel på förlorade intäkter.  
 
Kundernas kostnader: Till den fjärde nivån hör de kostnader som drabbar kunder på grund av 
brister i kvalitet någonstans i processen. Alltför stora sådana kostnader kan enligt Sörqvist 
(1998) leda till minskad ”good will” för leverantören vilket resulterar potentiella kunder väljer 
andra alternativ och därför leder till förlorade intäkter. 
 
Samhällsekonomiska kostnader: De samhällsekonomiska kostnader som uppkommer till följd 
av bristfällig kvalitet tillhör den femte nivån. Ett exempel som Sörqvist (1998) ger är: ökade 
kostnader på grund av skador på miljön. Dessa kostnader riskerar komma tillbaks till 
tillverkaren i form av skatter, avgifter, eller ökat antal kontroller.  
 
För att kunna förhindra att kvalitetsbrister uppstår är det viktigt att processerna inom företaget 
ses över. Enligt Sandholm (2001) är dugliga processer en förutsättning för att åstadkomma 
rätt kvalitet. Stabila processer går att förutsäga och kan därför styras så att den kvalitet som 
eftersträvas lättare kan uppnås.  
 

3.4 Processer och effektivitet 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) kan ofta en stor del av verksamheten beskrivas som en 
process med olika aktiviteter som upprepas. I slutet av varje process finns en kund som ska 
tillfredställas. Det finns enligt Egnell och Klefsjö (2000) tre sorters processer: 
huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Han beskriver huvudprocesser som de 
processer som är värdeskapande medan stödprocesserna har till uppgift att förse 
huvudprocesserna med resurser. Ledningsprocesserna ska styra upp, planera och organisera 
de övriga processerna  
 
För att se hur väl en process producerar acceptabla produkter kan toleransgränser användas. 
Toleransgränser är de gränser som processen tillåts variera inom. Då en produkt tillverkas 
utanför dessa gränser måste den i regel kasseras (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Det har blivit allt vanligare att företag försöker effektivisera sina processer. Effektivitet kan 
delas upp i inre och yttre effektivitet (Jobber, 2001). Den inre effektiviteten beskrivs enligt 
Jobber (2001) av hur bra företaget är på att producera saker på rätt sätt, medan den yttre 
effektiviteten beskrivs som företagets förmåga att producera rätt saker. 
 
Om ett företag aktivt arbetar för att förebygga och förbättra sina produkter och processer 
ägnar de sig åt offensiv kvalitetsutveckling. Bergman och Klefsjö (2001) ser på offensiv 
kvalitetsutveckling som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg ska samverka för att 
uppnå en högre kundtillfredsställelse. Detta kan liknas med ett ledningssystem. Det finns en 
mängd olika verktyg och arbetssätt som kan användas i arbetet med att uppnå en högre 
kvalitet.  
 



 
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 8 

Kvalitets- och miljöledning 

33  TTEEOORRII  33  

3.5 Offensiv kvalitetsutveckling 
Total Quality Management (TQM) är enligt Sandholm (1997) ett multifunktionellt sätt att 
styra kvalitetsarbete och började bli ett välkänt begrepp i början av 60-talet. Tillverkande 
företag hade börjat inse att det inte var nog att inrikta sig på enskilda funktioner utan att 
kvalitetsarbetet behövde planeras för att täcka samtliga funktioner (Sandholm, 1997). 
 
Bergman och Klefsjö (2001) översätter TQM med termen offensiv kvalitetsutveckling. Inom 
offensiv kvalitetsutveckling finns vissa grundläggande värderingar, eller hörnstenar. För att 
göra en offensiv kvalitetsutveckling möjlig måste ledningens engagemang finnas som en 
grund. Dessutom finns ytterligare fem hörnstenar som offensiv kvalitetsutveckling utgörs av, 
se figur 3:2. 

Engagerat ledarskap

Arbeta med 
processer

Sätt kunderna i 
centrum

Arbeta ständigt 
med förbättringar

Basera beslut 
på fakta

Skapa förutsättning 
för allas delaktighet

 
Figur 3:2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Fritt från Bergman och Klefsjö (2001). 

 
Engagerat ledarskap: En viktig uppgift för ledningen är att skapa en kultur där kunderna står i 
fokus. Att sätta upp mål och riktlinjer är enligt Sandholm (1997) ett led i detta. Det är även av 
stor vikt att ledningen skapar förutsättning för att arbeta med de fem hörnstenarna. Ledningen 
måste enligt Bergman och Klefsjö (2001) stödja kvalitetsaktiviteter ekonomiskt och moraliskt, 
agera som förebilder samt delta i det praktiska arbetet.  
 
Sätt kunderna i centrum: Frid (1997) menar att kunden är grunden för att ett företag ska 
kunna existera och en fokusering på kunden är därför viktig. För att kunna sätta kunderna i 
centrum menar Bergman och Klefsjö (2001) att företaget måste ta reda på vad kunderna vill 
ha och kontinuerligt följa upp kundens behov och förväntningar. Både interna och externa 
kunder måste tillfredställas. Då de interna kunderna känner sig nöjda med sin situation har de 
större möjlighet att bidra till att även de externa kunderna blir nöjda (Bergman och Klefsjö, 
2001).   
 
Arbeta med ständiga förbättringar: Företagen bör ständigt arbeta med förbättringar för att 
kunna vara konkurrenskraftiga. Det kan handla om att förbättra kundnyttan eller att minska 
resursåtgången (Bergman och Klefsjö, 2001). Förändringsarbetet bör enligt Frid (1997) ske 
medvetet och systematiskt där orsaker och inte system ska behandlas och de effektivaste 
lösningarna ska sökas. Vidare menar Frid (1997) att det är angeläget att söka de viktigaste 
förbättringsområdena istället för att förbättra de första som hittas. 
 
Basera beslut på fakta: Beslut bör vara väl underbyggda och baseras på fakta, slumpen ska 
inte få utrymme att påverka menar Bergman och Klefsjö (2001). För att kunna basera besluten 
på fakta krävs att information samlas in kontinuerligt och analyseras på ett strukturerat och 
systematiskt sätt.  
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Skapa förutsättningar för allas delaktighet: För att medarbetarna ska kunna bidra till 
förbättringar krävs bland annat att de känner sig delaktiga. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) 
uppnås detta genom delegering av ansvar och befogenheter.  
 
Arbeta med processer: För att ständigt arbeta med förbättring är det enligt Blomqvist och 
Haeger (1996) nödvändigt att arbeta med processer. Vidare menar Blomqvist och Haeger 
(1996) att processynen är nödvändig för att se verksamheten ur kundens perspektiv.  
Processorientering bidrar även till att förbättra den interna effektiviteten i företagets 
verksamhet (Blomqvist och Haeger, 1996). Att arbeta med processer är enligt Bergman och 
Klefsjö (2001) ett sätt att binda samman historik och framtid. 
 
Ett arbetssätt som blir allt vanligare att använda sig av inom offensiv kvalitetsutveckling är 
sex sigma. Sex sigma fokuserar på kostnadsreduceringar och det finns enligt Park (2003) 
många framgångsrika exempel där sex sigma lett till stora besparingar. Bergman och Klefsjö 
(2001) ger struktureringen av arbetet, systematiken och utnyttjandet av olika verktyg som 
anledningar till att sex sigma har blivit så populärt. Sex sigma stöder sig dessutom på de fem 
hörnstenarna som Bergman och Klefsjö (2001) anger som viktiga faktorer inom 
kvalitetsarbetet.  
 

3.6 Sex Sigma 
Sex sigma är ett förbättringsprogram som fokuserar på processer, variation och 
kostnadsreduktion. Motorola var först med att lansera begreppet sex sigma som ett namn på 
sitt förbättringsarbete 1987 (Park, 2003). Anledningen till att Motorola började använda sig av 
sex sigma var enligt Magnusson et al. (2003) en önskan att minska avståndet till japanernas 
processprestanda. Sedan dess har flera globala företag lanserat sina egna sex sigma program. 
Sex sigma talar om hur bra produkterna, tjänsterna och processerna verkligen är i ett företag 
genom statistiska mätningar av kvaliteten (Park, 2003).  
 
Sigma (σ) är en bokstav i det grekiska alfabetet, men används även som en symbol för 
processvariation (Magnusson et al., 2003). För att en process i statistisk jämvikt ska uppnå sex 
sigma målet måste avståndet från målvärdet till närmaste toleransgräns vara åtminstone sex 
gånger processens standardavvikelse (Bergman och Klefsjö, 2001). Även om en process är i 
statistisk jämvikt så kommer den att påverkas av variation, framförallt slumpmässig variation 
men även viss systematisk variation. Det är normalt att en process varierar lite grand och 
variation är acceptabel så länge den inte varierar mer än ± 1,5σ från målvärdet enligt Bergman 
och Klefsjö (2001). Detta innebär att genomsnittsvärdet hela tiden har ett avstånd på minst 
4,5σ till närmaste toleransgräns, se figur 3:3. Om processerna kan hållas på dessa nivåer så 
tillverkas inte mer än 3,4 defekta enheter per miljon felmöjligheter (Magnusson et al., 2003). 
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Figur 3:3. En process som skiftar 1,5σ från målvärdet. Från Sörqvist (2004), sid. 49. 

 
Sörqvist (2004) påpekar att detta endast är en önskebild för företagen. Sex sigma innebär 
mycket mer än att företagen måste nå ett mål av 3,4 defekta enheter per miljon felmöjligheter. 
Det handlar enligt Sörqvist (2004) främst om att kontinuerligt fokusera, mäta, analysera och 
förbättra processvariationen. Ett sätt att minska variationen är att använda sig av statistisk 
processtyrning. 
 
En anledning till att sex sigma blivit så populärt är den starka resultatorienteringen (Bergman 
och Klefsjö, 2001). Det är inom sex sigma viktigt att kunna visa på kostnadsbesparingar, 
antingen direkt eller på längre sikt. De strukturerade arbetssätt som används inom sex sigma 
är en annan anledning till att det används allt mer (Bergman och Klefsjö, 2001). Till dessa 
arbetssätt räknas bland annat DMAIC-metodiken och Design for Six Sigma (DFSS) (Park, 
2003). DMAIC-metodiken ger med sina fem faser: define, measure, analyse, improve och 
control, ett strukturerat och tydligt arbetssätt (Pande et al., 2000). Till dess olika faser finns 
också olika arbetssätt och verktyg knutna (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 

3.7 Statistisk processtyrning 
Eftersom en viktig del inom sex sigma är att minska processvariationen används ofta statistisk 
processtyrning som innefattar olika statistiska verktyg för reducering av variation. Syftet med 
statistisk processtyrning är att identifiera och eliminera orsakerna till variationen. Mätningar 
utgör en central del av såväl sex sigma som statistisk processtyrning (Magnusson et al., 2004).  
 
Det finns två olika typer av variation; slumpmässig variation och urskiljbar variation även 
kallad systematisk variation, figur 3:4. Den slumpmässiga variationen finns i alla processer 
och kan inte kontrolleras utan det är istället den urskiljbara variationen som ska minskas 
(Bergman och Klefsjö, 2001).  
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Figur 3:4. Tre processer med olika variation. Från Bergman och Klefsjö (2001), sid. 211. 

 
En process befinner sig i statistisk jämvikt då inga fler urskiljbara orsaker till variation kan 
identifieras. När en process är i statistisk jämvikt kan det kommande utfallet beräknas 
(Bergman och Klefsjö, 2001). Statistisk jämvikt är inte ett tillstånd då processen verkar helt 
utan variation utan endast ett tillstånd där variationen kan förutsägas (Pyzdek, 2001). Ingen 
process kan heller, menar Montgomery (2005), befinna sig i ett stabilt läge för alltid. Till slut 
kommer systematisk variation att påverka processen. Med hjälp av ny kunskap och 
information om processen bör, enligt Bergman och Klefsjö (2001), beslut tas om huruvida den 
slumpmässiga variationen har övergått till att bli systematisk. Styrdiagram och 
duglighetsstudier används ofta för att samla information om hur processerna presterar. 

3.7.1 Normalfördelning och oberoende  

Många av de verktyg som används inom statistisk processtyrning baseras på antagandet att 
insamlad data kommer från en normalfördelning (Bergman och Klefsjö, 2001). 
Normalfördelningen är symmetrisk runt medelvärdet (µ) och standardavvikelsen (σ) visar hur 
mycket processen sprider. Om processen är i statistisk jämvikt kommer 99,7 procent av fallen 
hamna innanför gränserna µ ± 3σ (Sandholm, 1997).  
 
Ett annat antagande som ligger till grund för användandet av statistiska verktyg är att 
datamaterialet måste bestå av oberoende mätvärden. Om det finns ett beroende mellan 
mätvärdena blir det svårt att dra korrekta slutsatser (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Keller (2001) menar att en vanlig missbedömning inom statistisk processtyrning är att all data 
är oberoende. Så är dock långt ifrån alltid fallet. För oberoende processer i statistisk jämvikt 
kan nästa värde förutses genom att beräkna medelvärdet av de föregående. För beroende data 
är det bästa sättet att förutspå nästa värde en funktion av det föregående värdet (Keller, 2001).  
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4 METOD 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för att uppfylla syftet med arbetet. 
Metodvalen motiveras och diskuteras utifrån validitets- och reliabilitetsbegreppen. 

 
 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  
Holme och Solvang (1991) menar att en metod är ett redskap för att lösa problem och tillägna 
sig ny kunskap. De menar vidare att allt som kan bidra till att öka kunskapen om problemet är 
en metod. De påpekar dock att alla metoder inte är lika hållbara eller tål en kritisk prövning. 
Holme och Solvang (1991) skiljer på två olika metodiska angreppssätt; kvalitativa metoder 
och kvantitativa metoder. 
 
Kvantitativa metoder ger möjlighet till generaliseringar som kan användas på fler enheter. 
Dessa metoder används ofta för att visa på skillnader och samband (Patel och Davidson, 
2003). Datainsamlingen i kvantitativa metoder sker, enligt Patel och Davidson (2003), i regel 
genom olika mätningar som sedan bearbetas statistiskt. Holme och Solvang (1997) menar att 
informationen i kvantitativa metoder ofta görs om till siffror och mängder.  
 
Kvalitativa metoder används främst för att öka förståelsen för en företeelse och lägger fokus 
på mjuk data som bearbetas verbalt (Patel och Davidson, 2003). Kvalitativa metoder ger 
upphov till mycket information om få enheter. Då dessa metoder går in på djupet bidrar de till 
att skapa en helhetsbild av företeelsen (Holme och Solvang, 1997). 
 
För att få en mer ingående förståelse för processen och de aktuella problemområdena har 
kvalitativa metoder använts. När det gäller omfattningen av de problem med svinn som finns 
har kvantitativa metoder använts då dessa lättare kan bearbetas statistiskt så att till exempel 
kostnader kan beräknas.  
 

4.2 Primär- och sekundärdata 
Holme och Solvang (1997) beskriver två typer av data; primärdata och sekundärdata. Enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) består primärdata av data som samlats in direkt 
medan sekundärdata samlats in av andra.  
 
Bland de kvantitativa data som samlades in fanns både sekundär- och primärdata. För 
kvantitativ data samlades i första hand sekundärdata som hämtades från företagets databas in, 
då dessa sträcker sig över en längre tidsperiod. I de fall då befintligt datamaterial inte var 
komplett eller tillförlitligt samlades primärdata in. Kvalitativ data samlades framförallt in som 
primärdata genom bland annat intervjuer, släktskapsdiagram och observationer men även 
sekundärdata från litteraturstudier användes. 
 

4.3 Metodiken DMAIC 
DMAIC-cykeln har som många andra förbättringscykler sin grund i PDCA-cykeln (Pande et 
al., 2000). PDCA står för de fyra stegen; plan, do, check (eller study) och act vilket enligt 
Pande et al. (2000) beskriver det logiska tankesättet bakom förbättringsarbetet med processer. 
Pande et al. menar vidare att DMAIC-cykeln till skillnad från PDCA-cykeln kan användas 
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både vid förbättring av processen och vid design av en ny process eller då designen av en 
redan befintlig process förändras.  
 
Under projektet har DMAIC-metodiken använts för att få ett strukturerat och tydligt arbetssätt 
att följa. DMAIC-metodiken passar bra till det problemområde som har studerats då de 
ingående faserna till stor del sammanfaller med de steg som var nödvändiga för att uppfylla 
projektets syfte. Ytterligare en anledning till att DMAIC-metodiken valdes var att 
Lantmännen Axa försöker få igång sitt sex sigma arbete som inriktar sig mot en mer effektiv 
produktion. De vill därför starta upp så många DMAIC-projekt som möjligt.  
 
Control-fasen kunde inte genomföras då syftet med arbetet var att ta fram förbättringsförslag 
inte implementera dessa. Resterande del av examensarbetet kommer i rapporten att benämnas 
projekt i och med att ett DMAIC-projekt har genomförts. 

4.3.1 Define  

Define-fasen är den första fasen i DMAIC-cykeln där planeringen av projektet skall ske. 
Sörqvist (2004) poängterar det viktiga i att definiera problemet och sätta upp ett tydligt syfte 
med projektet. Under denna fas bör saker som hur bra processen är för närvarande, vilka 
kostnadsbesparingar som kan göras, teknisk komplexitet, organisationsstruktur och 
personalstyrka kartläggas. Enligt Sörqvist (2004) bör en tydlig projektplan upprättas under 
define-fasen som ska utgöra en grund för det fortsatta arbetet.   
 
Enligt Magnusson et al. (2003) identifieras resultatvariabeln y under define-fasen. En eller 
flera karaktäristiska faktorer måste identifieras hos den process som studeras och dessa 
faktorer bör vara viktiga för kvaliteten. Det är även viktigt att sätta upp tydliga mål för 
projektet under define-fasen menar Pande et al. (2000). 

4.3.2 Measure  

Measure-fasen ska utgöra en grund för att kunna basera framtida beslut på fakta. Det är 
därför, enligt Sörqvist (2004), viktigt att samla in rätt data. Mätningarna ska inriktas mot att 
skapa förståelse för den variation som finns i processen. För att kunna genomföra dessa 
mätningar bör ett antal faktorer, x, som påverkar resultatvariabeln identifieras (Magnusson et 
al., 2003).  
 
Under measure-fasen ska resultatvariabeln y mätas enligt Magnusson et al. (2003). Här är det, 
menar Sörqvist (2004), bra att det tydligt framgår inom vilka intervall som det är acceptabelt 
att processen ligger samt att mätningarna genomförs med stor noggrannhet. Sörqvist (2004) 
menar vidare att det är vanligt att testa mätförfarandet innan själva mätningen genomförs för 
att säkerställa att mätredskap och mätmetod fungerar tillfredsställande. 

4.3.3 Analyse  

Under analyse-fasen ska resultatvariabel y läras känna genom till exempel standardavvikelse, 
variation och medelvärde (Magnusson et al., 2003). De påverkande faktorernas inverkan på 
resultatvariabeln måste också analyseras. Det är viktigt att finna de påverkande faktorerna, x, 
som har störst korrelation med y för att kunna åtgärda dessa (Magnusson et al., 2003). 
Analysarbetet kan enligt Sörqvist (2004) te sig mycket olika beroende på vilka data som 
samlats in och hur processen ser ut. Det gäller att välja ett analyssätt som passar det 
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datamaterial som finns tillgängligt, men generellt går det enligt Sörqvist (2004) oftast att 
använda olika traditionella förbättringsverktyg. 
 
Under analyse-fasen ska även förbättringsmål sättas upp, dessa kan uppnås på tre olika sätt; 
en förbättrad förutsägbarhet hos processen, minskad variation eller genom ett förbättrat 
medelvärde i processen (Magnusson et al., 2003). 

4.3.4 Improve  

I improve-fasen ska en eller flera förbättringsmöjligheter identifieras. Dessa är ofta, enligt 
Sörqvist (2004), enkla att finna efter det att orsakerna till problemen hittats under analyse-
fasen. I vissa fall krävs dock experiment och pilotförsök. För varje lösning bör en 
kostnadsanalys upprättas som bygger på uppskattningar både på kostnads- och intäktssidan. 
De bästa lösningarna, enligt kostnadsanalysen, ska sedan implementeras (Magnusson et al., 
2003).  

4.3.5 Control  
För att kunna verifiera att förbättringarna verkligen fungerar måste resultatvariabeln 
övervakas. Enligt Magnusson et al. (2003) tar det ofta ett tag innan en process uppnår 
stabilitet. Ett enkelt och pålitligt sätt att övervaka processen är att upprätta styrdiagram. Efter 
att resultatvariabeln har uppnått stabilitet och blivit förutsägbar ska en kostnadsanalys 
genomföras för att beräkna de besparingar som företaget gjort på att införa förbättringarna. 
 

4.4 Metodgång 
Under projektet användes olika datainsamlings- och analysmetoder. De flesta datainsamlings-
metoderna användes i början av projektet och den största delen av analysmetoderna användes 
en bit längre in i projektet. Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. Figur 4:1 
visar var under projekts gång de olika metoderna användes samt vilka metoder som var 
kvalitativa respektive kvantitativa.  

DEFINE MEASURE ANALYSE IMPROVE

Datainsamlingsmetoder Analysmetoder

Kvalitativa
• Litteraturstudier
• Observationer
• Intervjuer
• Släktskaps-
diagram
• Processkart-
läggning

Kvantitativa
• Mätningar

Kvantitativa

• Mätsystem-
analys

Kvantitativa
• Styrdiagram
• Paretodiagram
• Duglighets-
studie
• Autokorrelation
•Stickprov i par

Kvalitativa
• Ishikawadiagram

 
Figur 4:1. Metodgången i de olika DMAIC-faserna. 
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4.5 Metoder i define-fasen 
I define-fasen användes framförallt kvalitativa datainsamlingsmetoder. Dessa var: intervjuer, 
observationer, litteraturstudier, processkartläggning och släktskapsdiagram. Även den 
kvalitativa analysmetoden ishikawadiagram användes.  

4.5.1 Intervjuer 

Intervjuer användes liksom observationerna till att samla in kvalitativa data i detta projekt. 
Både Patel och Davidson (2003) och Holme och Solvang (1997) menar att intervjuer bygger 
på hur villiga intervjupersonerna är på att svara på frågorna och att det därmed är viktigt att de 
motiveras till att vilja svara. Fördelen med att utföra intervjuer är att det då går att ställa 
följdfrågor vilket gör att det går att reda ut eventuella oklarheter direkt (Patel och Davidson, 
2003).  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan en intervju ha olika grader av strukturering och 
standardisering. Vid en låg grad av standardisering kommer intervjuaren på frågorna allt 
eftersom intervjun pågår till skillnad från en intervju med hög standardisering där frågorna har 
gjorts i ordning på förhand. Grad av strukturering menar Patel och Davidson (2003) handlar 
om vilket svarsutrymme intervjupersonen får. En helt ostrukturerad intervju ger stort 
svarsutrymme medan en strukturerad intervju ger ett mycket litet svarsutrymme. Ett exempel 
som Patel och Davidson (2003) ger på en strukturerad intervju är när frågor med 
svarsalternativ ställs. 
 
För att ge ett större svarsutrymme för respondenten användes ostrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna utfördes mer som vanliga samtal för att på så sätt få respondenterna att känna sig 
avslappnade och därmed ökades möjligheten till uppriktiga svar. Till intervjuerna användes 
endast en mall för vad som skulle diskuteras för att inte komma bort från ämnet för mycket.  

4.5.2 Observationer 

En observation sker enligt Holme och Solvang (1997) då forskaren under en tidsperiod 
befinner sig tillsammans med de objekt som studeras. Observationer kan ske på skilda sätt. 
Holme och Solvang (1997) skiljer bland annat på öppna och dolda observationer. Dolda 
observationer går ut på att observationsobjekten inte vet om att de är observerade. Denna typ 
av observation tar lång tid att utföra då det tar tid att bli accepterad som en i gruppen. En 
öppen observation sker då deltagarna är medvetna om och har accepterat att forskarna 
kommer att observera dem (ibid). 
 
För att kunna kartlägga hur produktionen på kaffebrödslinjen ser ut i dagsläget utfördes öppna 
observationer genom att författarna tillbringade tid i produktionen. På så sätt ökades 
förståelsen för produktionen och en processkartläggning kunde genomföras. Genom de öppna 
observationerna kunde även olika områden längs linjen identifieras som riskmoment vad 
avser svinn. Att öppna observationer valdes att användas berodde främst på att det är i det 
närmsta omöjligt att inom ramen för detta projekt utföra en dold observation. 

4.5.3 Litteraturstudier 

Kontinuerligt under hela arbetet har litteraturstudier genomförts för att få en ökad kunskap för 
det studerade ämnesområdet. Såväl böcker som vetenskapliga artiklar har använts. 
Litteratursökningen har främst utförts på sökmotorerna LUCIA (Luleå tekniska universitet), 
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Voyager (Örebro universitet) samt på det nationella biblioteksdatabassystemet LIBRIS. Några 
av de sökord som användes var six sigma, DMAIC, MSA, EWMA, moving average, 
autocorrelation samt olika författarnamn. Sökordens motsvarighet på svenska har också 
använts. Några av de böcker och de författarnamn som använts i sökningarna var sedan 
tidigare kända för författarna, exempelvis Bergman och Klefsjö (2001) samt Park (2003). 
 
Vetenskapliga artiklar hittades i artikeldatabaserna Business Source Premier och Emerald 
insight där samma sökord har används. Internetbaserade sökmotorer som till exempel Google 
har också använts. Även här har samma sökord använts på både svenska och engelska. 
Artiklar har även hittats i vetenskapliga tidningar som till exempel Journal of Quality 
Technology. Dessa artiklar har påträffats efter att de refererats till i tidigare insamlat material.  

4.5.4 Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagrammet beskrivs av Klefsjö et al. (1999) som ett ledningsverktyg som bland 
annat används för att strukturera tankar och samla idéer. Verktyget hjälper till att hitta kärnan 
till problemet och sätta orsakerna till detta i relation till varandra. Mizuno (1988) beskriver 
olika användningsområden för släktskapsdiagrammet. I dessa ingår bland annat att utveckla 
nya idéer, identifiera information och att gå ifrån gamla förhållningssätt. 
  
Klefsjö et al. (1999) menar att arbetet med släktskapsdiagrammet inleds med att problemet 
formuleras till en fråga. Efter valet av problem skriver deltagarna ned vad de anser vara svaret 
på frågan på lappar. När deltagarna fått slut på idéer går handledaren igenom alla lappar så att 
alla är överens om innehållet varpå dubbletter tas bort. Nästa steg är att gruppera lapparna 
efter innehåll, något som görs genom att deltagarna i tystnad flyttar runt lapparna till de 
grupper de anser att lapparna bör tillhöra. När deltagarna är överens om grupperingarna 
diskuterar de fram lämpliga rubriker till varje grupp. Sedan grupperas rubrikerna efter 
innehåll och deltagarna kommer på huvudrubriker till dessa. Slutligen ritas relationerna de 
skrivna lapparna har till varandra ut med hjälp av pilar och en poängsättning sker där de 
rubriker som får flest poäng markeras (Klefsjö et al., 1999). Ett exempel på hur ett 
släktskapsdiagram kan se ut ses i figur 4:2. 
 

 
Figur 4:2. Ett exempel på hur ett släktskapsdiagram ska byggas upp. Klefsjö et al. (1999), sid. 26. 
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I projektet användes släktskapsdiagrammet till att samla in och strukturera operatörernas 
kunskaper om problemområdet. Personer från samtliga delar av linjen utgjorde den grupp som 
tillsammans med författarna satte upp släktskapsdiagrammet.  
 
Släktskapsdiagrammet genomfördes under define-fasen av projektet för att ge författarna en 
tydligare bild av de möjliga orsakerna till att svinn uppkommer. 

4.5.5 Processkartläggning 

Processkartan ger en överblick över processen och är ofta ett första steg då en process ska 
undersökas (Montgomery, 2005). Arbetsgången vid framtagandet av en processkarta bör 
enligt både Montgomery (2005) och Klefsjö et al. (1999) ske i nedanstående ordning. 
 
Innan arbetet med processkartan kan starta bör en standard för vilka symboler som ska 
användas i processkartan bestämmas. Nästa steg är att syftet med processkartan tydligt 
beskrivs för alla personer som är inblandade i utformningen. Först efter detta bör 
observationer på hur arbetet går till utföras. Utifrån observationerna utvecklas sedan 
processkartan och processen avslutas med att processkartan ses över med de anställda för att 
kontrollera om justeringar är nödvändiga (Klefsjö et al., 1999). 
 
Processkarläggningen genomfördes i början av projektet för att få en överblick över 
kaffebrödslinjen. Under skapandet av processkartorna tillbringades mycket tid i produktionen 
med att studera processerna för de olika produktsorterna. Personalen på linjen intervjuades 
även för att ge en tydligare bild av vad som sker längs linjen.  

4.5.6 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagrammet, även kallat orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram, introducerades 
av Kauro Ishikawa 1943 (Bergman och Klefsjö, 2001). I diagrammet åskådliggörs orsakerna 
till problemen, först på en övergripande nivå för att senare mynna ut i mer detaljerande 
orsaker till problemet, figur 4:3.  

Problem

Orsak 1

Orsak 6

Orsak 3Orsak 2

Orsak 5Orsak 4

 
Figur 4:3. Exempel på Ishikawadiagram. Fritt från Bergman och Klefsjö (2001). 

 
Ishikawadiagram ger enligt Bergman och Klefsjö (2001) ett bra underlag för den fortsatta 
problemlösningen. De kan användas både till att visa orsaker till en funnen variation och till 
att visa var ytterligare mätningar kan vara nödvändiga. 
 
Ett ishikawadiagram upprättades under define-fasen för att åskådliggöra de problem som 
framkommit under arbetet med släktskapsdiagram och processkartläggning. Resterande del av 
projektrapporten strukturerades sedan efter problemområdena i ishikawadiagrammet för att på 
så sätt kunna fokusera på en del i taget. 
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4.6 Metoder i Measure-fasen 
I measure-fasen samlades data in med hjälp av mätningar för att ge ett större dataunderlag att 
arbeta vidare med. Även en mätsystemanalys utfördes för att kontrollera att variationer i 
mätsystemet inte hade inverkan på resultatet. 

4.6.1 Mätningar 

För att komplettera de sekundära data som fanns på företaget utförde författarna egna 
mätningar. Dessa mätningar utfördes under tre veckor och mätvärdena fördes under 
mätningarna in i färdigställda formulär. 

4.6.2 Mätsystemanalys 

Varje gång en mätning utförs finns risk för att mätfel kan uppstå. Enligt Arnér (2002) finns 
det tre olika källor till mätosäkerhet; dålig noggrannhet (systematiska fel), låg precision 
(slumpmässiga fel) och grova fel. Problem med noggrannheten i instrumentet innebär att 
instrumentet är missvisande. Problem med precision betyder att det finns en spridning i 
mätningens utfall. Till grova fel hör bland annat felaktigt användande av mätinstrumentet, fel 
avläsning och slarvfel (Arnér, 2002). 
 
Då mätningar utförs kan en del av variationen som uppmäts bero på mätinstrumentet. Det är 
därför, enligt Montgomery (2005), viktigt med en mätsystemanalys. Den variation som 
kommer från mätinstrumentet kan bero på såväl instrumentets begränsningar som användaren 
och kalibreringen. Enligt Larson (2003) är syftet med en mätsystemanalys att skilja 
variationen som mätsystemet ger upphov till från de uppmätta enheternas variation.  
 
I mätsystemanalysen är det enligt Montgomery (2005) vanligt att variationen som ges av 
mätsystemet sätts i förhållande till de satta toleransgränserna. Detta mått kallas precision-to-
tolerance (P/T) och beräknas enligt formel 4:1. 
 

LSLUSL

k
TP

Gauge

−

⋅
=

σ̂
/                                                             (4:1) 

 
För att mätsystemet ska anses vara dugligt ska P/T vara mindre än 0,1 (Montgomery, 2005). 
Det går även att sätta variationen på mätsystemet i förhållande till den totala variationen. 
Detta kan göras genom att ett styrdiagram för studerade värden upprättas där styrgränserna är 
baserade på variationen i mätsystemet. Om många mätvärden hamnar utanför styrgränserna 
tyder detta på att variationen som ges av mätsystemet är liten i förhållande till den totala 
variationen (Montgomery, 2005). Ett exempel på detta syns i figur 4:4. 
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Figur 4:4. Ett exempel på ett styrdiagram där styrgränserna baseras på variationen i ett mätsystem. 
 
En mätsystemanalys genomfördes innan mätningarna i measure-fasen för att säkerställa att 
mätinstrumentet fungerade tillfredställande. Dessutom säkerställdes att eventuella fel i 
mätinstrumentet inte påverkade resultatet. 
 

4.7 Metoder i analyse-fasen 
I analyse-fasen av projektet användes framförallt kvantitativa analysmetoder. De kvantitativa 
analysmetoder som användes var paretodiagram, styrdiagram, duglighetsstudier, 
autokorrelation och stickprov i par. 

4.7.1 Paretodiagram 
Paretodiagrammet har fått sitt namn av nationalekonomen och statistikern Vilfredo Pareto och 
används då problem skall rangordnas. I ett paretodiagram åskådliggörs på ett tydligt sätt hur 
många defekta enheter respektive problem ger upphov till (Bergman och Klefsjö, 2001).  
 

 
Figur 4:5. Ett exempel på ett paretodiagram. Från Bergman och Klefsjö (2001), sid. 226. 

 
Varje typ av defekt illustreras med en stapel, se figur 4:5, vilken avläses på den vänstra 
koordinataxeln. Den högra koordinataxeln visar i detta exempel andelen defekta enheter. Den 
typ av defekt enhet som är störst placeras längst till vänster och sedan i fallande skala. Linjen 
i diagrammet är det kumulerade antalet defekta enheter respektive kumulerade andelen 
defekta enheter (Bergman och Klefsjö, 2001). 
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Bergman och Klefsjö (2001) menar att det ofta med hjälp av paretodiagram går att visa att en 
liten del av antalet problem som finns ofta står för en stor del av det totala antalet defekta 
enheter. 
 
Paretodiagrammet användes i analysen av de defekta enheterna för att kunna lyfta fram de 
största orsakerna till att produkterna blir defekta. Dessa olika orsaker kunde på så vis jämföras 
med varandra.  

4.7.2 Styrdiagram 

Styrdiagram är ett av de främsta verktygen inom statistisk processtyrning (Montgomery, 
2005). Ett styrdiagram består av en centrallinje (CL) och en övre respektive undre styrgräns 
(UCL och LCL). Styrgränserna ligger oftast på ett avstånd av tre sigma från centrallinjen 
(Bergman och Klefsjö, 2001). Om en punkt hamnar utanför en styrgräns indikerar detta enligt 
Montgomery (2005) att det finns systematisk variation i processen. Montgomery (2005) 
menar vidare att systematisk variation kan finnas i processen även om samtliga punkter plottar 
innanför styrgränserna. För att processen skall kunna antas vara i statistisk jämvikt ska 
punkterna i styrdiagrammet även uppvisa ett slumpmässigt mönster. Att många av punkterna 
hamnar på samma sida av centrallinjen är ett exempel på ett mönster som inte är 
slumpmässigt. Oftast finns det enligt Montgomery (2005) en anledning till att ett mönster kan 
utläsas i ett styrdiagram och om denna anledning kan upptäckas och elimineras kan processen 
förbättras. 
 
När ett styrdiagram upprättas finns det många aspekter som bör beaktas. Ett styrdiagram bör, 
menar Bergman och Klefsjö (2001), snabbt upptäcka systematiska förändringar i processen 
samtidigt som det inte får förekomma falska larm. Detta är en svår balansgång att gå, om 
styrgränserna sätts snävt kommer förändringar snabbt att upptäckas i processen men samtidigt 
kommer de snäva styrgränserna att ge upphov till många falska larm. Bergman och Klefsjö 
(2001) menar vidare att ett styrdiagram även ska vara enkelt att hantera och ge en uppfattning 
om när i tiden en förändring inträtt. Ett styrdiagram ska fungera som ett kvitto på att 
processen varit stabil och därigenom kunna visa på att företagets förbättringsarbete har varit 
lyckosamt (ibid). Ett exempel på ett styrdiagram visas i figur 4:6. 
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Figur 4:6. Ett exempel på ett styrdiagram där LCL = undre styrgräns, UCL = övre styrgräns och CL = 

centrallinjen. 
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Vid upprättande av styrdiagram antas att de data som ingår är oberoende och 
normalfördelade. Om mätvärden avviker från normalfördelning finns en risk att styrgränsarna 
inte sätts till rätt nivåer.  
 
För att kunna analysera de olika produktsorternas processkapacitet upprättades styrdiagram i 

form av x - och R-diagram i analyse-fasen. Dessa användes sedan för att se hur bra de olika 
processerna presterade i förhållande till styrgränser och medelvärde.  

4.7.3 Duglighetsstudie 
En process duglighet är dess förmåga att producera enheter som ligger inom toleransgränserna 
(Bergman och Klefsjö, 2001). Toleransgränserna är i sin tur, enligt Bergman och Klefsjö 
(2001), satta för att klara de produktkrav som finns, medan styrgränserna anger om en process 
befinner sig i statistisk jämvikt. 
 
Dugligheten bestäms av normalfördelningens väntevärde (µ), spridningen (σ) samt övre och 
undre toleransgräns (USL respektive LSL). De vanligaste duglighetsmåtten som används är 
Cp och Cpk. Formler för hur dessa beräknas återfinns i formel 4:2 respektive 4:3 (Bergman och 
Klefsjö, 2001). 
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−
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Med Cp mäts enligt Montgomery (2005) den potentiella dugligheten, medan Cpk mäter den 
faktiska dugligheten hos processen. Montgomery menar vidare, precis som Pyzdek (2005) och 
Bergman och Klefsjö (2001), att duglighetsmått inte går att använda då processen inte 
befinner sig i statistiskt jämvikt under en längre tid. En process som inte är stabil ska aldrig 
accepteras, enligt Pyzdek (2005) och dugligheten bör inte beräknas eftersom den kan visa på 
en duglig process trots att processen inte befinner sig i statistisk jämvikt. 

4.7.4 Autokorrelation 

Beroende data kallas för autokorrelerad data eftersom signifikant korrelation kan uppmätas 
mellan värdena. Anledningen till att det är viktigt att ha oberoende data är att varje värde i en 
provgrupp bildar en inomgruppsvariation som i sin tur påverkar styrgränserna. Keller (2001) 
menar därför att vanliga styrdiagram inte kan användas på autokorrelerad data, något som 
även Schmid och Schone (1997) håller med om. 
 
För att kontrollera huruvida värdena är autokorrelerade eller inte kan, enligt Keller (2001), två 
olika metoder användas. Ett sätt är att konstruera spridningsdiagram där värdena, om de är 
beroende, bildar en rak linje.  
 
Det sätt som Keller rekommenderar är dock att använda autokorrelationsfunktionen (ACF). I 
ett ACF-diagram visas varje lag för sig till skillnad från spridningsdiagrammen där det behövs 
ett diagram för varje lag. Med autokorrelation på lag 1 menas att det finns ett beroende mellan 
på varandra följande värden. Med autokorrelation på lag 2 menas att det finns ett beroende 
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mellan vartannat efterföljande värde och så vidare för övriga lag. Figur 4:7 visar två ACF-
diagram, där det övre visar data som autokorrelerat på lag 1 till 8, medan det nedre ACF-
diagrammet visar data som endast är autokorrelerad på lag 1. 
 

 
Figur 4:7. ACF-diagram (Keller, 2001). 

 
Det finns många olika sätt att hantera autokorrelation. Det enklaste är enligt Keller (2001) att 
ändra sättet att ta prover så att effekten av autokorrelationen minimeras. Det kan i sin tur 
göras på olika sätt beroende på vad som orsakar autokorrelationen. Om den endast är 
tidsberoende kan tiden mellan provtagningarna ökas till dess att autokorrelationen är 
försumbar. Det finns dock menar Keller (2001) en stor nackdel med detta tillvägagångssätt, då 
det kan hända att tiden mellan provtagningarna måste ökas så mycket att skiften i processen 
inte upptäcks tillräckligt snabbt. 
 
I projektet ökades tiden mellan provtagningar i de fall där autokorrelation uppstod. Detta sätt 
att hantera autokorrelation valdes då det enligt Keller (2001) är det enklaste sättet att komma 
till rätta med beroende data.  

4.7.5 Stickprov i par 

Stickprov i par kan enligt Vännman (2002) användas då en jämförelse mellan väntevärden ska 
göras. Denna metod är lämplig då väntevärdena är olika och ett visst beroende mellan dem är 
tillåtet. Stickproven ska komma från en normalfördelning, men standardavvikelserna kan vara 
okända och olika (Vännman, 2002).  
 
För att kunna jämföra de båda väntevärdena ska ett konfidensintervall tas fram för skillnaden 
(∆). Konfidensintervallet beräknas enligt formel 4:4 och är baserat på en t-fördelning eftersom 
σ inte är känt (Vännman, 2002).  
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Beslutsregeln är att, med säkerheten 1-α, kan ingen signifikant skillnad i väntevärde  
påvisas då noll finns med i intervallet (Vännman, 2002). 
 
Stickprov i par användes för att på ett enkelt och statistiskt hållbart sätt analysera om det 
fanns någon signifikant skillnad i väntevärde mellan data från olika ställen i processen.  
 

4.8 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet erhålls om undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet innebär 
enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att mätinstrumentet är tillförlitligt och ger 
stabila utslag. För att en undersökning ska anses ha hög reliabilitet ska resultatet vara det 
samma oavsett vilka instrument som använts. Mätinstrumentet kan både ge en slumpmässig 
variation som finns även då användaren är den samma och en variation som varierar med 
användare och då är av mer systematisk karaktär (Patel och Davidson, 2003). 
 
Det räcker inte menar Holme och Solvang (1991) att ha reliabel information. Om 
informationen inte mäter det vi vill mäta spelar det ingen roll att den är reliabel, den kan ändå 
inte användas för att lösa frågeställningen. För att kunna använda informationen krävs även 
att den är valid. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att validiteten är det mest 
kritiska i en undersökning. För att uppnå hög validitet ska mätinstrumenten ha mätt det som 
avsetts mätas. Enligt Bell (2000) kan inte ett mätinstrument ha hög validitet om reliabilitet 
saknas, däremot kan ett mätinstrument med hög reliabilitet sakna validitet.  
 
Projektet utfördes enligt DMAIC-metodiken där stort fokus läggs vid att basera besluten på 
fakta vilket öppnar för en ökad validitet. Att DMAIC-cykelns faser har följts och 
arbetsgången tydligt beskrivits i rapporten ökar reliabiliteten i arbetet.  
 
Ett problem som kan uppstå då öppna observationer används är att personalen är medvetna 
om att de observeras och då tenderar att prestera bättre än normalt. Syftet med 
observationerna var i detta projekt dels att få en förståelse för processen och dels att försöka 
säkerställa var längs kaffebrödslinjen som svinn uppstår. Det var därmed viktigt att säkerställa 
att det som observerades överensstämde med verkligheten. Validiteten ökades genom att 
personalen informerades om orsaken till observationerna. Att personalen informerades kan i 
vissa fall leda till en lägre validitet då det kan få dem att vilja prestera ett bättre resultat. I 
detta fall valdes dock denna väg eftersom observationerna främst skulle användas i ett 
utbildningssyfte för observatörerna och genom att berätta detta kunde ytterligare information 
insamlas då personalen kände att de fick dela med sig av sin kunskap om processen. 
 
Under de vägningar av kaffebröden som genomfördes under measure-fasen av projektet 
användes samma våg för att på så sätt säkerställa reliabiliteten. Denna våg kalibrerades även 
med jämna mellanrum under mätningarna för att ytterligare säkerställa att mätfel inte skulle 
påverka resultatet.  
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5 DEFINE 
 

I denna fas presenteras den projektplan som kommer att ligga till grund för senare faser i 
DMAIC-cykeln. En mer ingående beskrivning av problemställningen tillhandahålls, 
tillsammans med en processkartläggning och en presentation av resultatvariabeln, y. En 
besparingspotential har också beräknats och presenteras i detta kapitel. 

 
 

5.1 Projektplan 
En projektplan upprättades av författarna tillsammans med en tidsplan i början av projektet 
för att strukturera arbetet. Projektspecifikationen återfinns i bilaga 1 och längst bak i den finns 
tidsplanen för projektet. 
 

5.2 Processkartläggning 
För att få en bättre förståelse för processen genomfördes en processkartläggning över samtliga 
produkter som tillverkas på kaffebrödslinjen. Denna processkartläggning bygger på 
författarnas observationer i produktionen, intervjuer med anställda samt skrivna beskrivningar 
av linjen som sedan tidigare fanns på företaget. Processkartorna återfinns i bilaga 2. En 
förenklad processkarta finns nedan i figur 5:1. 
 

 
Figur 5:1. En förenklad processkarta för samtliga icke krämade produktsorter. 

 
Starten på processen benämns som degbearbetning och är lika för samtliga produktsorter. Här 
kavlas degen ut i olika steg för att få rätt tjocklek. Efter det att degen har kavlats ut genom 
diverse kavlingsstationer når degen beskärningen. Här beskärs kanterna och degen delas även 
i två lika stora delar. Sedan tillför fyllningsmaskinen fyllningen som stryks ut. Antalet tappar 
på fyllningsmaskinen varierar beroende på vilken sorts fyllning som tillsätts. Degen rullas 
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sedan till två degrullar. Beroende på vilken produktsort det gäller, klipps den övre delen av 
degen så att till exempel produkt A får sitt karakteristiska utseende.  
 
När degrullarna kommer till giljotinen kapas de till rätt längd. Sedan läggs produkterna på en 
plåt med hjälp av avdragsmaskinen och går vidare in i jässkåpet. Efter jässkåpet tillsätts kräm 
för hand med hjälp av strutar på de krämade produktsorterna. Plåtarna med produkterna 
transporteras sedan vidare bort till gräddningen, där temperatur och tid är förinställt efter 
produktsort. Efter gräddningen kyls samtliga produkter i ett kylningsskåp. Produkterna 
snabbvärms efter det att glansspray och pärlsocker strötts på produkterna. Produkterna kyls en 
sista gång i spiralkylen och transporteras vidare till paketeringen.  
 
I paketeringen sker en uppdelning av produktsorterna. Fem av de större produktsorterna leds 
till en paketeringsmaskin då dessa paketeras enskilt. De övriga fyra mindre produktsorterna, 
vilka inte paketeras enskilt, leds till en annan paketeringsmaskin. För de större 
produktsorterna sker en sortering där produkter som inte klarar standarden plockas bort innan 
de paketeras. Efter paketering i påsar lastas produkterna lastas i lådor, detta sker för både stora 
och små produktsorter. 
 

5.3 Problemidentifiering 
För att finna möjliga problem i processen utfördes observationer i produktionen och ett 
släktskapsdiagram genomfördes. Detta ledde senare fram till att ett ishikawadiagram 
upprättades över de problemområden som kunde identifieras. 

5.3.1 Observationer 

För att erhålla en djupare förståelse för processen samt kunna identifiera variationsorsaker 
studerades processen närmare. Detta skedde för samtliga produktsorter på kaffebrödslinjen. 
Under observationerna noterades var längst linjen svinn tenderar att uppstå och vad som 
orsakade detta. Dessutom uppmärksammades när och varför inställningarna hos maskinerna 
justerades. 

5.3.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes i syfte att få mer kunskap om vad som sker längst linjen. Intervjuerna 
genomfördes främst med operatörerna som arbetar vid kaffebrödslinjen och detta skedde 
kontinuerligt under hela projektet, dock utfördes flest intervjuer under define-fasen. Under 
intervjuerna fick operatörerna ge sin bild av var och varför det uppkommer svinn. Senare 
under projektets gång ställdes frågor om hur olika förbättringar skulle kunna genomföras och 
respondenterna fick ge sina åsikter om hur vissa orsaker till svinn skulle kunna åtgärdas. Alla 
intervjuer som utfördes var av ostrukturerad karaktär och liknade mestadels samtal.  

5.3.3 Släktskapsdiagram 

Ett släktskapdiagram genomfördes för att i grupp kunna finna orsaker till svinn på 
kaffebrödslinjen, se bilaga 3. Bertil Sundin (miljö- och kvalitetsledare) satte ihop en grupp av 
personer som har kunskap om kaffebrödslinjen. Det var viktigt att operatörer från samtliga 
delar av linjen var med då linjen är indelad i två arbetslag som inte roterar med varandra.  
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Förslag på frågeställningar hade tagits fram av författarna för att sedan presenteras för 
gruppen. Den frågeställning som valdes var; Vad är det som gör att det uppstår svinn på linje 
1? Där linje 1 är ett annat ord för kaffebrödslinjen.  

5.3.4 Ishikawadiagram 

När orsakerna till svinn hade identifieras upprättades ett ishikawadiagram för att erhålla en 
överblick över de möjliga problemen. Ishikawadiagrammet upprättades av författarna och all 
information från observationer och släktskapsdiagram togs då i beaktning. En förenklad bild 
av ishikawadiagrammet syns nedan i figur 5:2. Här har endast de stora orsakerna till svinn 
tagits med, för komplett ishikawadiagram se bilaga 4. 
 

Svinn

Defekta enheter

Socker

Gräddning

Storlek

Missformade

Variation i vikt

Deg
Jäsning

Kräm
Fyllning

Spill

Socker

Produkter ramlar av linjen

Produkterna fastnar
Deg

Kräm och fyllning

 
Figur 5:2. En förenklad bild av Ishikawadiagrammet som återfinns i bilaga 4. 

 
De tre områden som identifierats som orsaker till svinn på kaffebrödslinjen är spill, defekta 
enheter och variation i vikt.  

5.3.5 Problemindelning 

De problemområden som identifierades var; variation i vikt, defekta enheter och spill. 
Viktvariationen visar sig i svårigheter med att producera enheter inom toleransgränserna och 
har redan uppmärksammats på företaget. Sedan inga pålitliga mätdata över vikten på 
produkterna fanns att tillgå bestämdes att egna mätningar skulle bli nödvändiga för att 
undersöka de olika problemområdena. 
 
De defekta produkterna plockas bort i paketeringen och redovisas i form av antal defekta 
enheter per körning. Med en körning menas en produktionsserie, från uppstart till avslut. I de 
data om defekta enheter som finns tillgängliga på företaget finns endast orsaken till 
bortsorteringen antecknad då det är många produkter som har plockats bort av samma orsak.  
 
Spill längst linjen förekommer till största del i bageriet. Till problemområdet spill hör jäst 
deg, deg som bildas vid start och avslut vid varje körning samt de degprodukter som ramlar av 
bandet vid avdragsmaskinen. Jäst deg består av den deg som blir över då degmattan beskärs 
och hinner jäsa innan den kan köras om i processen. 
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För de stora och små produktsorterna har olika orsaker till svinn identifierats. Detta är en 
konsekvens av att de är olika till storleken men även att de paketeras av olika 
paketeringsmaskiner. Dessutom sker ingen sortering av de små produktsorterna. Med 
anledning av detta delades resterande del av projektet in i stora respektive små kaffebröd, 
samt efter de tre problemområdena som identifierats i ishikawadiagrammet.  
 
De problemområden som berörde de stora kaffebröden var: 

• Variation i vikt 
• Defekta enheter  
• Spill 

 
De problemområden som berörde de små kaffebröden var: 

• Variation i vikt 
• Spill 

 

5.4 Resultatvariabel 
Eftersom kostnaderna för svinnet enklast beräknas med hjälp av materialkostnaderna som 
baseras på vikt bestämdes att resultatvariabeln vikt skulle användas. All insamlad data i annan 
form än vikt kommer därför att räknas om till vikt/produkt utifrån den medelvikt det framkom 
att respektive produktsort har. Detta användes senare för att beräkna besparingspotentialer för 
de olika problemområdena.  
 

5.5 Besparingspotential 
En besparingspotential beräknades genom att använda företagets befintliga siffror vad avser 
ingående deg, recept och antal producerade produkter. Besparingspotentialen beräknades 
således bara utifrån materialkostnader för deg och fyllning, då inga tillförlitliga uppgifter 
finns på hur mycket kräm och pärlsocker som går åt per körning. Inga andra kostnader såsom 
omkörningskostnader och personalkostnader är medräknade i besparingspotentialen. Om 
samtliga kostnader tas i beaktning skulle således besparingspotentialen bli större. 
 
Besparingspotentialen beräknades dels för varje enskild produktsort samt som en helhet för 
den totala produktionen på linjen. Den totala besparingspotentialen blev då 3 743 482 
kr/produktionsår, där ett produktionsår består av 308 dagar. Besparingspotentialen för de 
enskilda produktsorterna samt uträkningarna återfinns i bilaga 5. 



 
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 28 

Kvalitets- och miljöledning 

3 MMEEAASSUURREE 3 

6 MEASURE 
 

I denna fas presenteras och motiveras de mätningar som har gjorts utifrån de 
problemområden vad avser svinn som framkommit i define-fasen av projektet. 

 
 

6.1 Datainsamling 
För att kunna göra en bedömning av var svinnet är som störst för de olika produkterna 
behövdes viss kvantitativ mätdata samlas in. Företaget har information om hur många skadade 
produkter som sorterats bort i paketeringen samt data över vikterna på kaffebröden. Dock var 
dessa sekundärdata osäkra, vilket fick till följd att nya mätningar var nödvändiga för att få en 
korrekt bild av verksamheten. 
 
Det beslutades att flera olika mätningar skulle genomföras utifrån de tre problemområdena 
som identifierats under define-fasen: variation i vikt, defekta enheter och spill. Syftet med 
dessa mätningar var att komplettera det befintliga datamaterialet. Dels vägdes två 
produktsorter före jäsning och efter gräddning, dels vägdes de färdigförpackade 
produktsorterna i paketeringen och slutligen räknades de antal produkter som sorterats bort 
eller ramlat av bandet. Inledningsvis genomfördes även en mätsystemanalys av vågens 
prestanda genomfördes. Enligt Montgomery (2005) är det viktigt med en mätsystemanalys 
eftersom en del av variationen som uppmäts kan bero på mätinstrumentet.  
 

6.2 Mätsystemanalys  
För att undersöka mätsystemets inverkan på erhållna mätvärden utfördes en mätsystemanalys. 
Den genomfördes samtidigt som de första vägningarna av produktsort A före jäsning. 
Anledningen till detta var att det skulle vara möjligt att åtgärda eventuella brister hos vågen 
om det skulle visa sig att den inte fungerade tillfredställande. Varje produkt A på plåtarna 
vägdes två gånger varpå de båda vikterna noterades. Sedan beräknades P/T till 0,084431, och 
ett styrdiagram togs fram, se figur 6:1. Styrgränserna beräknades från variationen av 
mätinstrumentet och de uppvägda vikterna plottades. Variationen beräknades utifrån 
standardavvikelsen för mätfelet och tre sigma gränser användes. 
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Figur 6:1. Styrdiagram för mätinstrumentet. 
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Enligt Montgomery (2005) bör P/T vara mindre än 0,1 för att mätsystemet ska kunna anses 
vara dugligt. Eftersom P/T var mindre än 0,1 och styrdiagrammet dessutom visade på en 
viktvariation som är betydligt större än styrgränserna kunde mätinstrumentet anses fungera 
tillfredställande både i relation till variationen och till toleransgränserna. 
 

6.3 Stora kaffebröd 
Till de stora kaffebröden hör produktsorterna A, B, C, D och E. 

6.3.1 Variation i vikt 

För att kunna kontrollera omfattningen av problemområdet rörande viktvariation vägdes de 
olika produktsorterna på olika ställen längs linjen. Produkterna vägdes dels vid paketeringen 
för att kunna uppskatta den totala viktvariationen, dels vägdes vissa produktsorter före jäsning 
och efter gräddning. Detta för att kunna avgöra vilken viktvariation som eventuellt orsakas av 
jäsning och gräddning.  

Vägning i paketering 
De färdiga produkterna vägdes i paketeringen för att ta reda på den totala variationen för varje 
produktsort. Vid vägningarna av de färdigpaketerade produkterna plockades efterföljande 
produkter av bandet och vägdes. Vikterna noterades på i förväg iordningställda formulär och 
fördes dagligen in i en Excelfil.  
 
Provgruppsstorleken valdes till sex, för att det enligt Bergman och Klefsjö (2001) är ett 
lämpligt antal då ytterligare provgrupper skulle ge en relativt liten minskning av 
standardavvikelsen. Ytterligare en anledning till valet av provgruppsstorlek var att en ökad 
provgruppsstorlek skulle ha medfört att två personer skulle ha behövt hjälpas åt med 
vägningen. Genom att begränsa provgruppsstorleken till sex produkter kunde en person väga 
produkterna ensam under en körning. 
 
Provtagningsfrekvensen valdes att hållas kvar på fem minuter för att det då gick att ta relativt 
många provgrupper under en körning.  
 
De olika produktsorterna vägdes vid minst tre olika körningar för att reducera risken att 
resultatet berodde på tillfälliga problem med maskiner etcetera längs linjen. Fler omgångar 
var helt enkelt inte praktiskt möjligt att genomföra då det skulle ha tagit alldeles för mycket 
tid i anspråk.  

Vägning före jäsning och efter gräddning 
För att undersöka jäsningens och gräddningens påverkan på viktvariationen utfördes 
vägningar före jäsning och efter gräddning. Produkterna vägdes innan de gick in för jäsning 
och sedan vägdes samma produkter en gång till när de kom ut från gräddningen. Syftet med 
detta var att undersöka vilken viktvariation som eventuellt orsakas av jäsning och gräddning. 
Dessa mätningar genomfördes på de två produktsorterna A och B. Anledningen till att dessa 
två produktsorter valdes var att de är tämligen lika varandra och ska anta samma degvikt men 
B är till skillnad från A en krämad produktsort. Förutom att ta reda på vilken viktvariation 
jäsningen och gräddningen bidrar med kunde då även variationen för krämen studeras genom 
en jämförelse av variationen hos A och B. Från datamaterial kunde även degvikterna i 
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bageriet studeras med hjälp av spridningsmått. Med degvikter menas de vikter produkterna 
har innan de jäser och gräddas. 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det vanligt med provgruppsstorlekar mellan fyra och 
sex, detta för att vinsten i form av minskad standardavvikelse är stor upp dit för att sedan avta 
med ytterligare ökad provgruppsstorlek. Montgomery (2005) menar att det är bäst att ha så 
stora provgrupper som möjligt och ta proverna så ofta som möjligt, detta är dock inte alltid 
ekonomiskt försvarbart. Av rent praktiska skäl valdes i detta fall provgruppsstorleken till åtta. 
Det enklaste sättet att väga produkterna var att avlägsna hela plåten från bandet och eftersom 
det är åtta stycken produkter på en plåt för båda produktsorterna vägdes samtliga av dessa 
produkter.  
 
Montgomery (2005) menar att provtagningen bör ske så ofta som möjligt. Under mätningen 
före jäsning och efter gräddning för produktsorterna A och B blev det två tidsfaktorer som 
tillsammans gav upphov till den provtagningsfrekvens som valdes. Dels skulle samma plåt 
med produkter vägas vid två olika ställen längs bandet och dels tog vägningen i sig en viss tid 
att genomföra, framförallt var detta en begränsning efter gräddningen.  
 
Efter en provvägning fastslogs att en bra provtagningsfrekvens uppnåddes då det var fem 
minuter mellan provgrupperna. Då fanns tillräckligt med tid för att hinna mäta samtliga 
produkter efter gräddningen och samtidigt utnyttjades tiden maximalt fram till dess att den 
första provgruppen kom ut från ugnen. Att författarna inte delade upp sig och stod på varsitt 
ställe under dessa mätningar berodde på att plåtarna var så pass svåra att ta av bandet efter 
gräddningen att en person inte klarade det ensam. 

6.3.2 Defekta enheter 
Under tiden för vägningarna i paketeringen räknades även de produkter som sorterades bort 
på grund av kvalitetsbrister. Hur många produkter som togs bort med respektive kvalitetsbrist 
noterades. Antalet produkter som sorterades bort räknades med hjälp av medelvikten för 
respektive produktsort om till degvikt. Detta för att beräkningar av kostnaderna för de 
respektive kvalitetsbristerna skulle vara möjlig.  

6.3.3 Spill 

Den spilldeg som kasserades på kaffebrödslinjen vägdes under de veckor som mätningarna 
genomfördes. Till spilldegen räknas den deg och den fyllning som kasseras i början och slutet 
av varje körning. Även ”degbullar” som av olika anledningar ramlar av bandet eller tas bort 
innan jässkåpet räknas med här. 
 

6.4 Små kaffebröd 
Till de små kaffebröden hör produktsorterna FL, GL, HL och IL. 

6.4.1 Variation i vikt 

De små kaffebröden vägdes uteslutande i paketeringen med samma provgruppsstorlek och 
provtagningsfrekvens som för motsvarande vägningar för de stora kaffebröden, se kapitel 
6.3.1. Förutom att de små kaffebröden vägdes i paketeringen räknades även antalet produkter 
i varje påse för produktsorterna FL och GL. Detta gjordes för att kunna kontrollera att 
paketeringsmaskinen paketerat rätt antal produkter. Att antalet produkter i påsarna inte 
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räknades för produktsorterna HL och IL berodde på att dessa två produktsorter inte anges i 
antal på förpackningen utan i vikt. Antalet produkter i dessa påsar spelar således ingen roll så 
länge vikten stämmer överens med den vikt som anges på påsen. 

6.4.2 Spill 

Antalet produkter som ramlat av linjen på olika ställen räknades efter varje körning. Sedan 
räknades antalet produkter om till degvikt med hjälp av medelvikten för respektive 
produktsort för att kunna beräkna en kostnad för detta problemområde. 
 
Den spilldeg som bildas under körningarna för de små kaffebröden vägdes tillsammans med 
den spilldeg som bildas för de stora kaffebröden, se kapitel 6.3.3. 
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7 ANALYSE 
 

I denna fas av DMAIC-cykeln kommer de analyser som har gjorts av de mätdata som samlats 
in under measure-fasen att presenteras i form av styrdiagram och duglighetsanalyser. Även 
kostnader för de olika problemområdena kommer att redovisas. Analyserna är indelade efter 
de problemområden som identifierats tidigare. 

 
 

7.1 Stora kaffebröd 
Till de stora kaffebröden räknas produktsorterna A, B, C, D och E. 

7.1.1 Variation i vikt 
De mätdata som samlats in under measure-fasen analyserades efter de två mätområdena; 
vägningar i paketeringen samt vägningar före jäsning och efter gräddning. Dessa mätområden 
beskrevs i kapitel 6.  

Vägning i paketering 
Vid vägningarna i paketeringen för de stora kaffebröden vägdes samtliga stora produktsorter.  

Normalfördelning 

Samtliga produktsorter kunde anses vara normalfördelade på 5 % signifikansnivå enligt de tre 
normalfördelningstesterna; Anderson-Darling, Ryan-Joiner och Kolmogorov-Smirnov. Några 
avvikelser från normalfördelningslinjen uppenbarade sig inte heller i normalfördelnings-
diagrammen, se bilaga 6.  

Autokorrelation 

Produktsorterna A och C uppvisade ingen autokorrelation, se bilaga 7. Däremot hade både 
produktsort B och E autokorrelation på lag 1 och produktsort D hade autokorrelation på både 
lag 1 och lag 2, se figur 7:1. För övriga autokorrelationsdiagram se bilaga 8. 
 

121110987654321

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Lag

A
u
to
c
o
rr
e
la
ti
o
n

Produktsort D

 
Figur 7:1. Autokorrelationsdiagram för produktsort D. 

 
Det kan vara intressant att notera att det endast var de krämade produktsorterna som 
uppvisade autokorrelation. Detta kan tyda på att det är det manuella momentet med 
krämtillsättningen som orsakar autokorrelationen. Att det finns autokorrelation mellan 
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datavärdena innebär att ett styrdiagram inte kan analyseras, detta måste därför åtgärdas för att 
kunna fortsätta analysen. 
 
För de tre produktsorter som uppvisade autokorrelation plockades varannan provgrupp bort, 
vilket ökade tiden mellan provgrupperna till 10 minuter. Att detta angreppssätt valdes berodde 
bland annat på att det enligt Montgomery (2005) och Keller (2001) är enklast att få bort 
autokorrelationen genom att ändra provtagningsfrekvensen. Dessutom fanns det fortfarande 
tillräckligt många provgrupper för att kunna upprätta styrdiagram. Att varannan provgrupp 
plockades bort fick till följd att autokorrelationen försvann hos de tre produktsorterna, se 
bilaga 9.  

Processens prestanda 

Styrdiagram upprättades för samtliga produktsorter för att undersöka om produkterna är i 
statistisk jämvikt. Det gjordes även för att på ett överskådligt sätt visa hur processerna 
presterar gentemot styrgränser och medelvärde. Även between/within diagram togs fram för 
att undersöka hur processerna ligger gentemot toleransgränser och målvärde. 
 

x - och R-diagrammen för produktsort A innehöll båda larm vilket tyder på att processen inte 
är i statistisk jämvikt, se figur 7:2. 
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Figur 7:2. x - och R-diagram för produktsort A. 

 
När en kontroll mot toleransgränserna gjordes upptäcktes även att A:s process har sitt 
medelvärde mycket nära den övre toleransgränsen, se figur 7:3. Medelvikten för produktsort 
A är 379,69 gram och målvärdet är 366 gram, dessutom är den övre toleransgränsen satt till 
381 gram. Här finns således en ganska kraftig förskjutning av medelvärdet. Ur figur 7:3 syns 
dock tydligt att detta inte är det enda problemet, utan även den stora spridningen medför 
problem. Om medelvärdet i dagsläget skulle flytta sig mot målvärdet skulle företaget tillverka 
många produkter under den undre toleransgränsen. Vilket i sin tur skulle få till följd att fler 
produkter skulle kasseras. 
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Figur 7:3. Between/within diagram för A. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 

 
När styrdiagrammen för produktsort B upprättades och studerades, figur 7:4, framgick att 

processen inte är i statistisk jämvikt. Larm finns i x - diagrammet. Här är dock styrgränserna 
snävare än toleransgränserna. Styrgränserna i R-diagrammet är dock ganska vida, vilket kan 
förklara varför det inte finns något larm i detta diagram. 
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Figur 7:4. x - och R-diagram för produktsort B. 

 
För produktsort B är centreringen av processen relativt bra, medelvärdet ligger på 393 gram 
och målvärdet är 391 gram. Däremot framgår det ur figur 7:5 att spridningen är för stor. 
Toleransgränserna anger att processen inte bör sprida mer än 26 gram och i dagsläget är 
spridningen så mycket som 93 gram. Detta innebär att det tillverkas många produkter med för 
låg vikt som får kasseras. 
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Figur 7:5. Between/within diagram för B. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 

 
För produktsorterna C, D och E ligger medelvärdena över den övre toleransgränsen. Ingen av 

dessa produktsorter kan antas vara i statistisk jämvikt då x - och R-diagram studeras, se bilaga 
10. För samtliga produktsorter är spridningen mycket stor i förhållande till toleransgränserna 
och produktsort D uppvisar en spridning på 196 gram. Även bortsett från det största och 
minsta värdet blir spridningen hela 127 gram, detta medan toleransgränserna för produktsort 
D endast tillåter en spridning på 28 gram, se figur 7:6. Between/within diagram för övriga 
produktsorter återfinns i bilaga 11.  
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Figur 7:6. Between/within diagram för D. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 

Duglighetsstudie 

En duglighetsstudie genomfördes för samtliga stora kaffebröd, där beräknades Cp-värdet och 
Cpk-värdet, se tabell 7:1. För uträkningar se bilaga 12. 
 
Tabell 7:1. Duglighetsanalys för stora kaffebröd. 

  Cp Cpk 
A 0,4815 0,0484 
B 0,3446 0,3466 
C 0,3273 - 0,4064 
D 0,1945 - 0,1013 
E 0,3828 - 0,1195 
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Enligt Bergman och Klefsjö (2001) bör Cp-värdet ligga kring 1,33 och Cpk-värdet ska vara så 
likt Cp-värdet som möjligt för att processen ska vara duglig. Ingen av dessa processer kom i 
närheten av ett Cp-värde = 1,33, dessutom är de flesta av produktsorternas Cpk-värden till och 
med negativa. För produktsort B är Cp nästan lika med Cpk vilket tyder på att processens 
medelvärde sammanfaller med målvärdet. Så var dock inte fallet med resterande stora 
kaffebröd. 
 
Det bör också noteras att ingen av processerna var i statistisk jämvikt vilket ger en viss 
osäkerhet i duglighetsanalysen om den används till att beskriva framtida prestationer. Enligt 
Pyzdek (2005) bör inte en duglighetsanalys genomföras då processen inte befinner sig i 
statistisk jämvikt. Att detta inte skall göras beror enligt honom på att en process som inte är i 
statistisk jämvikt aldrig ska accepteras och att en duglighetsanalys kan visa på en duglig 
process även om den inte är i statistisk jämvikt.  
 
Anledningen till att en duglighetsstudie ändå valdes att genomföras beror på att en process 
som är ostabil gentemot sin egen standardavvikelse fortfarande kan vara en mycket duglig 
process gentemot sina toleransgränser. I detta fall visade dock även duglighetsanalysen på 
dåliga processer, vilket stämmer överens med de between/within diagram som gjorts.  

Vägning före jäsning och efter gräddning 
Produktsorterna A och B vägdes före jäsning och efter gräddning för att undersöka vilken 
viktvariation dessa moment tillför produkterna.  

Normalfördelning 

Normalfördelningsantagandet testades för mätningarna före jäsning och efter gräddning. 
Samtliga genomförda normalfördelningstest; Anderson-Darling, Ryan-Joiner och 
Kolmogorov-Smirnov visade på att skillnaden i vikt före jäsning och efter gräddning är 
normalfördelade på 5 % signifikansnivå för både produktsort A och produktsort B. 
Normalfördelningsdiagrammen visar inte heller på några avvikelser från normalfördelnings-
linjen, se bilaga 13.  

Jämförelse av väntevärde och standardavvikelse  

I jämförelsen mellan mätvärden före jäsning och efter gräddning för produktsort A framkom 
att den variation som finns i degvikterna består. Standardavvikelsen 6,0 för mätvärdena före 
jäsning minskades till 5,8 efter gräddning. Detta skulle kunna jämföras med den ökning av 
standardavvikelsen från 6,6 före jäsning till 8,9 efter gräddning som fanns hos produktsort B. 
Den ökning som skedde av variationen i vikt för produktsort B härleddes till krämningen av 
dessa produkter, då detta är det enda moment som skiljer produktsort A från produktsort B. 
 
I figur 7:7 visas vikterna före jäsning samt efter gräddning för produktsort A. Den nedre 
kurvan följer den övre kurvans svängningar, med en förskjutning av ungefär 20 gram, vilket 
även det tyder på att jäsningen och gräddningen inte ökar variationen nämnvärt. Dessa 20 
gram motsvarar en viktminskning på ungefär 5 %. 
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Figur 7:7 Vikterna före jäsning och efter gräddningen för produktsort A. 

 
I diagrammet över vikterna före jäsning och efter gräddning för produktsort B, figur 7:8, ses 
att de två kurvorna befinner sig på ungefär samma nivå, dock följer inte kurvorna varandra.  
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Figur 7:8 Vikterna före jäsning och efter gräddningen för produktsort B. 

 
För att kunna isolera var i processen som variationen i degvikter uppstår skattades både 

variationsbredden R , som baseras på inomgruppsvariationen och variationsbredden MR , 
som baseras på mellangruppsvariationen. MR står för skillnaden i medelvikt mellan 
provgrupperna medan R står för skillnaden mellan största och minsta värde i en provgrupp. 

En provgrupp består av de åtta produkter som återfinns på en plåt. Det visade sig då att R  var 

ungefär dubbelt så stor som MR . Variationsbredden baserad på inomgruppsvariationen ( R ) 
visade sig även vara större än avståndet mellan degvikternas toleransgränser för produktsort B 
och nära avståndet mellan degvikternas toleransgränser för produktsort A, se tabellerna 7:2 
och 7:3. I samma provgrupp kan det således både finnas produkter som ligger under den nedre 
toleransgränsen och över den övre toleransgränsen för produktsort B. Beräkningar av 

standardavvikelserna, inomgruppsvariationen R  och mellangruppsvariationen MR  återfinns i 
bilaga 14. 
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Tabell 7:2. Produktsort A 

R  17,095 

MR  9,644 
Avstånd mellan toleransgränser 18 
 
Tabell 7:3. Produktsort B 

R  18,690 

MR  7,201 
Avstånd mellan toleransgränser 16 
 
För att få en överblick över hur inomgruppsvariationen är i förhållande till avståndet mellan 
toleransgränserna upprättades ett diagram där varje uträknat R plottades och där avståndet 
mellan toleransgränserna ritades ut, se figurerna 7:9 och 7:10.  
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Figur 7:9. Inomgruppsvariationen plottad tillsammans med avståndet mellan toleransgränserna för 

produktsort B. 
 

R-diagram produktsort A
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Figur 7:10. Inomgruppsvariationen plottad tillsammans med avståndet mellan toleransgränserna för 

produktsort A. 
 
Likadana diagram upprättades för mellangruppsvariationen. I figurerna 7:11 och 7:12 finns 
mellangruppsvariationer (MR) för de båda produktsorterna plottade tillsammans med 
avståndet mellan toleransgränserna.  
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MR-diagram produktsort B
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Figur 7:11. Mellangruppsvariationen plottad tillsammans med avståndet mellan toleransgränserna för 

produktsort B. 
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Figur 7:12. Mellangruppsvariationen plottad tillsammans med avståndet mellan toleransgränserna för 

produktsort A. 
 
Även dessa fyra diagram visar på att inomgruppsvariationen sprider mer än 
mellangruppsvariationen. Skillnaderna i vikter för de produkter som befann sig på samma plåt 
är således större än medelviktskillnaderna mellan plåtarna. 
 
Den stora inomgruppsvariationen uppmärksammades vid vägningen för jäsning vilket innebär 
att variationen måste tillkomma innan produkterna går in i jässkåpet. I denna del av processen 
finns det några moment som enligt operatörerna på linjen ger upphov till skillnader i 
degvikterna. 
 
De orsaker till den stora inomgruppsvariationen som identifierades var:  
 

• Skillnad i mängd deg/fyllning i de två degrullarna 
• Variation i beskärningen av kanterna på degmattan 
• Variation i tjocklek på degmattan 

 
Då inga mätvärden på variation från de två sista punkterna finns kunde inte dessa orsaker 
undersökas separat.   
 
En jämförelse av medelvikterna för produkterna tillhörande de respektive degrullarna gjordes 
för att åskådliggöra ett eventuellt samband mellan skillnaden i degrullarna och 
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inomgruppsvariationen. Efter beskärningen rullas degen med tillhörande fyllning till två 
degrullar som senare kapas till rätt längd. På varje plåt placerar sedan avdragsmaskinen åtta 
produkter, fyra från varje degrulle. Utifrån placeringen på plåten är det möjligt att härleda 
produkterna till respektive degrulle. Om medelvikten för produkterna från den ena degrullen 
signifikant skiljer sig från medelvikten för produkterna från den andra degrullen skulle detta 
kunna förklara en del av inomgruppsvariationen. 
 
För att se om någon signifikant skillnad fanns mellan degrullarnas väntevärde utfördes därför 
stickprov i par. Stickprov i par kan enligt Vännman (2002) användas då en jämförelse mellan 
väntevärden ska göras. Denna metod är lämplig då väntevärdena är olika och ett visst 
beroende mellan dem är tillåtet. Den genomsnittliga vikten i varje provgrupp för de respektive 
degrullarna jämfördes genom att skillnaden i vikt beräknades. Den genomsittliga skillnaden 
(∆) för varje körning användes sedan för beräkning av ett konfidensintervall. Beslutsregeln är 
att ingen signifikant skillnad i väntevärde kan påvisas då noll finns med i intervallet 
(Vännman, 2002). Signifikansnivån valdes till 5 % och värdena för t0,025 hämtades från en t-
fördelningstabell.  
 
Produktsort A uppvisade en signifikant skillnad i väntevärde i båda körningarna (tabell 7:4). 
För produktsort B fanns det endast signifikant skillnad i väntevärde vid den första körningen 
men inte i någon av de övriga, se tabell 7:5.  
 
Tabell 7:4. Produktsort A 

Körning S ∆ t0,025 Intervall  Signifikant skillnad 
1 6,710 - 9,444 2,365 - 14,734 - 4,155 Ja 
2 2,418 - 2,083 2,262 - 3,662 - 0,505 Ja 
 
Tabell 7:5. Produktsort B 

Körning s ∆ t0,025 Intervall  Signifikant skillnad 
1 11,791 10,281 2,365 0,986 19,576 Ja 
2 11,954 - 3,425 2,262 - 11,976 5,588 Nej 
3 7,392 - 3,864 2,228 - 8,829 1,626 Nej 
 
Då en signifikant skillnad kunde påvisas i tre av de undersökta fem körningarna finns 
eventuellt möjlighet att minska inomgruppsvariationen genom att bättre styra de två 
degrullarnas vikter så att medelvikterna för dem sammanfaller.  

Källor till variation i vikt 
Variationen som finns i vikten hos de färdigpaketerade produkterna kan härledas till 
framförallt två saker: bakprocessen och krämningen. Bakprocessen i sig själv tenderar att 
tillföra stor variation redan innan produkterna går in i jässkåpet. Den variation som jäsning 
och gräddning tillför är om inte obefintlig så i alla fall liten relativt den stora variation som 
finns i bakprocessen. Den variation som finns i bakprocessen blir inte heller mindre när till 
exempel pärlsocker tillsätts. 
 
En ytterligare variationskälla är, för de krämade produktsorterna, den kräm som manuellt 
tillsätts. Krämen kan naturligtvis i vissa fall lyckas utjämna viktvariationen, om det tillsätts 
för lite kräm på en produkt som väger för mycket blir den totala vikten bra. Det kan dock bli 
motsatt effekt också. Krämningen tenderar att vara ett osäkert moment som är svårt att styra i 
dagsläget. 



 
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 41 

Kvalitets- och miljöledning 

33  AANNAALLYYSSEE  33  

Kostnadsberäkning 
För varje produktsort har materialkostnaden beräknats för den medelövervikt som produceras. 
Detta har beräknats per produktionsvecka och produktionsår. Antalet producerade produkter 
är en uppskattning av hur många produkter som produceras per produktsort utifrån de data 
som fanns tillgängliga på företaget. En produktionsvecka är sex dagar och ett produktionsår 
består av 308 dagar.  
 
Kostnaden som har beräknats är materialkostnaden för deg, fyllning och kräm. För de 
krämade produktsorterna har det antagits att den mängd kräm som finns på produkten är den 
mängd som enligt recepten skall tillsättas. Ingen variation för krämen har således tagits i 
beaktning vid kostnadsberäkningarna, för utförligare beskrivning av uträkningarna se bilaga 
15.  
 
Tabell 7:6. Kostnadsberäkning för respektive produktsort samt totalt för de stora kaffebröden. 

  Kostnad/vecka Kostnad/år 
A 1 230,63 63 172,09 
B 796,33 40 878,30 
C 2 778,94 142 652,46 
D 2 109,33 108 279,13 
E 3 113,80 159 841,90 
Totalt 10 029,04 514 823,87 
 
Som framgår av tabell 7:6 uppgår kostnaden för den övervikt som produceras hos de stora 
kaffebröden till 514 824 kr per produktionsår. Övervikten kostar som mest för 
produktsorterna C och E. 

7.1.2 Defekta enheter 

Genom att upprätta paretodiagram kunde de största typerna av defekta enheter åskådliggöras. 
Det upprättades två paretodiagram, ett för det datamaterial angående defekta enheter som 
redan fanns tillgänglig på företaget (figur 7:13) och ett för de data som samlades in under 
measure-fasen, figur 7:14.  
 
Anledningen till att två paretodiagram upprättades var för att få en jämförelse av de båda 
datamaterialen och på så sätt få en bättre bild av verkligheten. Enbart siffrorna från företagets 
datamaterial kunde inte användas då anledningen till att de sorterats bort inte angetts i 52,6 % 
av fallen. Därför kompletterades dessa uppgifter med de data som samlats in under measure-
fasen. 
 
Då de små kaffebröden endast har ett mycket begränsat antal typer av fel har bara de stora 
kaffebröden studerats i paretodiagrammen.  
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Figur 7:13. Paretodiagram med andelar baserade på data från Lantmännen Axa. 
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Figur 7:14. Paretodiagram med andelar baserade på data insamlad under measure-fasen. 

Gräddning 
Enligt företagets data är den vanligaste defekten att produkterna är degiga. Denna typ av 
defekt stod för 47,5 % av det totala antalet defekta enheter. Så var inte fallet i de data som 
samlats in under measure-fasen, där andelen ogräddat kaffebröd var betydligt lägre (3,9 %).  
 
Brända produkter finns bland de största grupperna av defekta enheter och utgör 4,5 % av 
företagets data och 6,6 % av fallen från paretodiagrammet som baserats på data insamlad 
under measure-fasen.  
 
Då de båda problemen med gräddningen lades samman bland företagets data visade det sig att 
dessa problem utgjorde mer än hälften av defekterna, 52,1 %. Ur de nya mätvärdena erhölls 
istället den betydligt mindre andelen på 10,5 %. Att produkterna blir degiga eller brända beror 
på inställningarna på ugnen. Det har tidigare varit ett stort problem att få brännarna att värma 
ugnen tillräckligt vilket fick till följd att många degiga produkter producerades i slutet av 
sommaren. Ugnen åtgärdades dock strax innan measure-fasen inleddes vilket kan vara 
orsaken till att de nyare värdena inte visade på lika stor andel degiga produkter som tidigare. 
Ugnen är trots detta fortfarande ett problem då det tillverkas både brända och degiga 
produkter. 
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Missformade produkter 
Missformade produkter utgör den största andelen defekta enheter (38,3 %) bland de data som 
samlats in under measure-fasen. Dock utgör denna defekt endast en minimal del bland de 
defekta enheter som analyserats bland företagets data. En förklaring till detta kan vara att det 
finns en stor del defekta enheter där inget skäl angetts i företagets data. Det beror sannolikt på 
att det under varje körning produceras ett litet antal missformade produkter som sorteras bort.  
 
De produkter som var missformade hade i huvudsak jäst ihop eller blivit felklippta. Att 
produkterna blivit ihopjästa har sin orsak i att de ibland placerades fel då avdragsmaskinen 
placerar dem på plåtarna. Detta beror i sin tur på hastigheten på avdragsbandet. I vissa fall kan 
även enstaka produkter fastna vid avdragsmaskinen och därmed orsaka att fler produkter 
placeras fel.  

Fastnat 
De produkter som fastnar gör det i paketeringsmaskinen för de stora kaffebröden. Om 
produkterna kommer för snabbt eller om de hamnar snett så fastnar de och stoppar upp för 
bakomkommande produkter.  

Undervikt 
Andelen produkter med undervikt bland de defekta enheterna var stor i båda 
paretodiagrammen. Undervikt var den andra respektive tredje största orsaken till att produkter 
sorterades bort. Problemet med variation i vikt är den bakomliggande orsak som gör att vissa 
produkter produceras med undervikt.  
 
Undervikten som produceras beror som tidigare nämnts främst på att degvikten i bageriet blir 
fel. Detta kan senare förvärras för de krämade produkterna om för lite kräm tillsätts, dock kan 
för mycket kräm naturligtvis rätta till viktproblemet. Viktproblemen diskuterades utförligare 
under variation i vikt för stora kaffebröd, kapitel 7.1.1. 

Felplacering av kräm 
Krämen tillsätts manuellt av operatörerna. Det kan då uppstå två typer av fel; dels kan 
mängden kräm variera vilket kan resultera i en viktvariation och dels kan placeringen av 
krämen bli fel. Att krämen hamnar fel beror även på bandhastigheten. Om bandet går för fort 
hinner produkterna inte jäsa färdigt i jässkåpet vilket får till följd att de jäser senare längs 
linjen. När produkterna jäser efter det att krämen blivit tillsatt kan den på grund av den sena 
jäsningen hamna snett.  
 
Problem med kräm utgjorde 7,5 % av de defekta enheterna i paretodiagrammet baserat på 
företagets data och 4,6 % i paretodiagrammet baserat på data insamlad under measure-fasen. 
Det är en relativt stor andel med tanke på att det bara är tre av fem produktsorter som är 
krämade och därmed kan drabbas av detta fel. 

Problem med socker 
Produkter som inte hade något socker alternativt hade fel mängd socker var relativt få både i 
företagets data och i de data som samlats in under measure-fasen. I paretodiagrammet baserat 
på företagets data ingår problem med socker i stapeln övrigt då denna andel var för liten att 
stå enskilt.  
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Kostnadsberäkningar 
För att kunna beräkna kostnader för de defekta enheterna beräknades ett genomsnitt på hur 
många defekta enheter som fanns per produktsort och dag. Dessa beräkningar baserades på de 
data som redan fanns tillgänglig på företaget och multiplicerades sedan med medelvikten för 
respektive produktsort för att liksom tidigare kunna beräkna en kostnad utifrån degvikten. 
Denna totalkostnad för de defekta enheterna uppgår till 446 295 kr per produktionsår. För 
uträkningar se bilaga 16. 

7.1.3 Spill 

Det spill som finns för de stora kaffebröden består endast av spilldeg. Spilldegen består i sin 
tur av den jästa deg som bildas i bageriet, den deg som kasseras i början och slutet av varje 
körning samt de degprodukter som kasseras innan jäsning. Eftersom spilldegen från de stora 
kaffebröden vid mätningarna inte kunde separeras från den spilldeg som bildas för de små 
kaffebröden, analyseras detta i kapitel 7.2.2. 
 

7.2 Små kaffebröd 
Till de små kaffebröden hör de produktsorter som paketeras med flera enheter i varje påse. 
Dessa produktsorter är; FL, GL, HL och IL. 

7.2.1 Variation i vikt 

Samtliga små kaffebrödssorter vägdes vid paketeringen.  

Normalfördelning 
Produktsorterna FL och IL uppfyllde normalfördelningsantagandet enligt samtliga tre tester 
som utfördes, se bilaga 17. Produktsorterna HL och GL kunde dock inte sägas uppfylla 
normalfördelningsantagandet på 5 % signifikansnivå.  
 
När det visade sig att dessa produktsorter inte uppfyllde normalfördelningsantagandet, 
studerades dessa normalfördelningsdiagram närmare. Som syns i figur 7:15 ligger fem 
stycken provgrupper utanför den linje som resterande provgrupper utgör. Dessa provgrupper 
innehöll allesammans ett värde var som tydligt skiljde sig från de andra i provgruppen i och 
med att de är mycket större. Ur figur 7:16 framgick att provgrupperna tycks komma från två 
normalfördelningar.  
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Figur 7:15. Normalfördelningsdiagram för HL. De fem utomliggande provgrupperna är inringade. 
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Figur 7:16. Between/within diagram för HL. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 

  
Anledningen till att vissa mätvärden blev så pass mycket större berodde på att 
paketeringsmaskinen som ska känna av hur mycket vikt den ska paketera i varje påse ibland 
paketerade för många produkter i en och samma påse. Den stora skillnaden i variationen 
mellan de två normalfördelningarna berodde här endast på detta och eftersom denna 
variationsorsak kunde detekteras valdes dessa fem provgrupper att tas bort. Detsamma gällde 
för de provgrupper som på samma sätt utmärkte sig hos produktsort GL, se bilaga 18. 
 
När dessa värden togs bort erhölls följande normalfördelningsdiagram för produktsort HL, 
figur 7:17. 
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Figur 7:17. Normalfördelningsdiagram för produktsort HL. 

Autokorrelation 
Ingen av de fyra små kaffebröden; FL, GL, HL och IL uppvisade någon autokorrelation. För 
autokorrelationsdiagram se bilaga 19. 

Processens prestanda 
Efter att normalfördelningen och autokorrelationen hade kontrollerats för samtliga små 
kaffebröd upprättades Shewhart-diagram för dessa. Precis som för de stora kaffebröden 
gjordes detta för att kunna kontrollera hur processerna presterar gentemot styrgränser och 
medelvärde.  
 

I figur 7:18 syns styrdiagrammen för produktsort FL, de ligger bra inom styrgränserna på x -
diagrammet medan en provgrupp larmar i R-diagrammet. Anledningen till att det larmet 
uppkom var att paketeringsmaskinen i den provgruppen paketerade en påse med alldeles för 
få produkter i. Genom att antalet produkter per påse hade noterats vid mätningarna kunde 
denna slutsats dras. 
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Figur 7:18. x - och R-diagram för produktsort FL. 

 

Även om x -diagrammet inte gav upphov till något larm bör det noteras att styrgränserna är 
bredare än företagets toleransgränser som återfinns som gränser i figur 7:19. Att styrgränserna 

blivit så pass vida i x -diagrammet kan bero på att dess styrgränser baserats på den 
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genomsnittliga inomgruppsvariationen vilken ökats i och med att det i R-diagrammet finns ett 
larm.  
 
Den undre toleransgränsen ligger på 396 gram och den övre toleransgränsen på 423 gram 
medan den undre respektive den övre styrgränsen är 412,75 gram respektive 462,67 gram. 
Målvärdet för denna produktsort är 408 gram vilket alltså är under den undre styrgränsen. 
Sammanfattningsvis kunde konstateras att hela processen är kraftigt förskjuten gentemot 
målvärde och toleransgränser och processen har dessutom en stor spridning i förhållande till 
de toleransgränser som finns. 
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Figur 7:19. Between/within diagram för FL. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 

   
Centreringen är ett problem även för de övriga små kaffebröden. För samtliga av de små 
kaffebröden är medelvikten förskjuten uppåt gentemot målvikten, se bilaga 20. Ingen av 
produktsorterna kan anses vara i statistisk jämvikt, se bilaga 21.  

Duglighetsstudie 
En duglighetsstudie där Cp och Cpk beräknades för samtliga små kaffebröd genomfördes, för 
resultat se tabell 7:7 och för beräkningar se bilaga 22. 
 
Tabell 7:7. Duglighetsmått för små kaffebröd 

  Cp Cpk 
FL 0,2036 -0,7037 
GL 0,2943 0,1803 
HL 0,5249 0,2984 
IL 0,3278 -7,5121 
 
En duglig process bör enligt Bergman och Klefsjö (2001) ha ett Cp-värde på ungefär 1,33 och 
Cpk- värdet bör vara lika med Cp-värdet. Som syns i tabell 7:7 är detta inte någonting som 
uppfylls av något av de små kaffebröden. Att Cp ≠ Cpk tyder på att processens medelvärde inte 
stämmer överens med målvärdet.  
 
Som nämnts i kapitlet om duglighetsstudier för de stora kaffebröden ger processer som inte 
befinner sig i statistisk jämvikt en viss osäkerhet i duglighetsanalysen. Pyzdek (2005) menar 
dessutom att en duglighetsanalys inte bör genomföras då processerna inte är i statistisk 
jämvikt. Anledningen till att duglighetsstudien ändå valdes att genomföras att en process som 
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är ostabil gentemot sin egen standardavvikelse faktiskt kan vara duglig i förhållande till sina 
toleransgränser. Detta var dock inte fallet här.  

Källor till variation i vikt 
Det finns främst två stora källor till viktvariationen för de små kaffebröden; variationen i 
degvikt samt felpaketering av paketeringsmaskinen.  
 
Efter analysen av skillnaderna i vikt för produktsorterna A och B, före jäsning och efter 
gräddning, kunde konstateras att jäsningen och gräddningen inte gav någon större ökning av 
viktvariationen. Den viktvariation som finns kommer istället från leden innan jäsning, själva 
bakprocessen. Inställningar på kavlingsstationer, fyllningsmaskin, saxar, giljotin och 
avdragsmaskin spelar här en viktig roll. 
 
En annan stor källa till variation hos de små kaffebröden är när paketeringsmaskinen 
paketerar fel antal produkter i en påse. Paketeringsmaskinen känner inte alltid av rätt vikt utan 
släpper ibland på för många eller för få produkter till en påse. Detta ger naturligtvis en stor 
variation på vikten på påsarna. Hur många kaffebröd paketeringsmaskinen ska paketera i 
respektive påse är inställt efter hur mycket varje påse skall väga. Maskinen känner således 
vikten av antalet kaffebröd den ska släppa ner i varje påse efter denna inställning. För 
produktsorterna FL och GL vill företaget ha ett minimum på det antal produkter som anges på 
påsarna, inställningen för vikten för dessa produkter ska alltså ske efter hur många produkter 
påsen ska innehålla multiplicerat med den vikt som respektive kaffebröd har. För 
produktsorterna HL och IL anges mängden i påsen i gram, vilket gör att antalet produkter i 
påsarna inte spelar lika stor roll så länge vikten är rätt. 
 
Det har framkommit att hur ofta paketeringsmaskinen paketerar fel mängd bröd skiljer mellan 
de olika produktsorterna. Produktsort FL paketeras fel i 21 % av fallen. Med felpaketering 
menas att antalet kaffebröd i påsen skulle kunna minskas utan att det blir för få produkter i 
påsen samtidigt som totalvikten på påsen inte understiger målvärdet. Om totalvikten istället 
ska ligga över den undre toleransgränsen blir motsvarande värde 26 % för FL. För produktsort 
GL är dessa siffror 1,8 % respektive 15 %. Spridningen för vikten på FL är mer än dubbelt så 
stor som spridningen för GL. Eftersom antalet produkter inte är lika väsentligt för 
produktsorterna HL och IL räknades aldrig dessa och en jämförelse med dem är således inte 
möjlig. 
 
Av datamaterialet att döma paketerar paketeringsmaskinen utifrån medelvikten från de sedan 
tidigare vägda produkterna och har ett visst intervall den tillåts variera inom. Efter varje 
körning nollställs paketeringsmaskinen. Spridningen för produktsorten FL är till storleken 
ungefär lika stor som vikten för två FL-enheter. Produktsort GL som körs på programmet för 
produktsorterna HL och IL har på samma sätt en spridning motsvarande vikten av två HL-
enheter. 

Kostnadsberäkningar 
För varje produktsort har materialkostnaden beräknats för den medelövervikt som 
producerades, detta har beräknats per produktionsvecka och produktionsår. Antal producerade 
produkter är en uppskattning av hur många produkter som produceras per produktsort utifrån 
de data som fanns tillgängliga på företaget. En produktionsvecka är sex dagar och ett 
produktionsår är 308 dagar. Kostnaden för övervikt är endast kostnaden för deg och fyllning 
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då ingen av de små kaffebröden är en krämad produktsort, för utförligare beskrivning av 
uträkningarna se bilaga 15.  
 
Tabell 7:8. Kostnadsberäkning för respektive produktsort samt totalt för de små kaffebröden. 

  Kostnad/vecka Kostnad/år 
FL 2 893,97 148 557,38 
GL 707,48 36 317,42 
HL 555,66 28 523,87 
IL 365,23 18 748,48 
Totalt 4 522,35 232 147,16 
  
Den totala besparingspotentialen för de små kaffebröden är 232 147 kr/produktionsår, tabell 
7:8. Det framgick även från dessa beräkningar att det i första hand är FL som behöver justeras 
då dessa står för så mycket som 64 % av den totala kostnaden.  
 
Det är dock viktigt att inte bara centrera processerna utan att i första hand minska spridningen 
för att sedan ta itu med centreringen. Om processen som den ser ut i dagsläget endast 
förbättrar sin centrering kommer företaget att börja producera ännu fler underviktiga 
produkter, vilket är dyrare än att producera överviktiga produkter då hela produkten slängs 
vid undervikt.  

7.2.2 Spill 
Till spill räknas de produkter som ramlat av från linjen på olika ställen samt den spilldeg som 
kasseras i bageriet. 

Produkter som har ramlat från linjen 
De produkter som ramlar av linjen innan jäsningen räknades med i spilldegen, medan 
produkter som ramlar av senare efter linjen räknades för respektive ställe där detta hände. 
Problemet med att produkter ramlar av linjen finns nästan uteslutande bland de små 
kaffebröden. För de stora kaffebröden är detta ett så pass sällsynt fenomen att det inte tas med 
i projektet överhuvudtaget. Under observationerna i define-fasen har två områden längs linjen 
identifierats där detta problem uppstår. Dessa områden är; vid bandet efter spiralkylen och vid 
paketeringsmaskinen, se figur 7:20. 
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Figur 7:20. En förenklad bild av processkartan med de två områdena inritade i grönt längst ner i figuren. 

Band med höjdskillnad 

De små kaffebröden leds precis efter spiralkylen in på ett band där en höjdskillnad finns. 
Denna höjdskillnad resulterar i att produkterna hoppar vid övergången vilket leder till att vissa 
produkter hamnar på golvet och måste kasseras. Det finns ett skydd som ska förhindra att 
detta händer men det är för lågt för att stoppa alla produkter från att ramla av.  
 
För att räkna ut kostnaderna för de produkter som ramlar av vid bandet med höjdskillnad 
användes medelantalet av de produkter som ramlat per dag under measure-fasen. Dessa 
multiplicerades med vikten för respektive produktsort, antalet produktionsdagar samt 
materialkostnaden, se tabell 7:9. Även den totala kostnaden för bandet med höjdskillnad 
beräknades till 12 476 kr per produktionsår.  
 
Tabell 7:9. Kostnaden för höjdskillnaden efter spiralkylen. 

  Kostnad/år 
FL 1 876,11 
GL 3 863,21 
HL 2 956,19 
IL 3 780,35 
Totalt 12 475,86 

Paketeringsmaskinen 

Då paketeringsmaskinen för de små kaffebröden ska lägga i produkter i påsarna, händer det 
att den missar att ta påsar alternativt inte tar påsarna ordentligt. Framförallt gäller detta de 
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tunnare påsarna som används till produktsorterna FL och GL. Det finns en sensor som ska 
känna av huruvida påsar finns eller ej, den missar dock detta ibland.  
 
Kostnaderna för de produkter som ramlat igenom vid paketeringsmaskinen beräknades 
återigen genom att räkna om det antal produkter som ramlar till dess respektive degvikt för att 
på så sätt kunna beräkna materialkostnaden, se tabell 7:10. Den totala kostnaden för samtliga 
produkter och produktsorter som ramlar igenom vid paketeringsmaskinen blev då 145 104 kr 
per produktionsår. 
 
Tabell 7:10. Kostnaden för paketeringsmaskinen. 

  Kostnad/år 
FL 102 551,63 
GL 41 582,22 
HL 275,51 
IL 694,80 
Totalt 145 104,15 
 
Här är det noterbart att det nästan uteslutande var FL-enheter och GL-enheter som ramlar ut 
vid paketeringsmaskinen. Detta kan bero på att påsarna till dessa båda produktsorter är av 
tunnare material än de till HL och IL. En annan skillnad är att FL och GL är något större 
produktsorter än HL och IL.  

Spilldeg 
Spilldegen består som tidigare nämnts av degprodukter som ramlat av linjen men även av deg 
som börjat jäsa. Den jästa degen består i sin tur dels av deg som blir över vid start och avslut 
för respektive körning, dels av en del av den deg som skärs bort för att få rätt bredd på 
degmattan. Vanligtvis körs denna deg om, antingen i samma körning eller i nästkommande 
körning, men ibland hinner degen jäsa och måste då kasseras.  
 
När degprodukterna läggs på plåten kan produkter bland de mindre kaffebrödssorterna ramla 
utanför plåten. Detta beror på svårigheter att ställa in avdragsbandets hastighet. Dessa 
degprodukter räknades samman med den spilldeg som kasseras.  

Kostnadsberäkningar för spilldeg 

Genom att beräkna en medelvikt av jäst deg per vecka under de veckor som vägningar skett 
och multiplicera denna med antal veckor per år samt materialkostnaden per kilo kunde en 
kostnad för spilldegen erhållas. Mängden deg som kasseras beror till stor del på antalet 
körningar och därför togs hänsyn till detta då kostnaden per kilo beräknades. Kostnaderna för 
spilldegen beräknades till 186 100 kr per produktionsår. Där ingår även de degprodukter som 
ramlat av vid avdragsmaskinen. För kostnadsberäkningar se bilaga 23. 
 

7.3 Sammanfattning 
I analysen av viktvariationen beskrevs problemet med den stora spridningen vilket även lett 
till en dålig centrering på grund av rädsla för att producera produkter med undervikt. Redan 
vid degvikterna upptäcktes stora problem gällande viktvariationen. Inomgruppsvariation 
visade sig vara mycket stor i förhållande till toleransgränserna men även i jämförelse med 
mellangruppsvariationen. Inomgruppsvariationen antas vara stor både för stora och små 
kaffebröd då stickprov på degvikterna för de små kaffebröden gett liknande resultat som 
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analysen av degvikterna för de stora kaffebröden. Att inomgruppsvariationen är så stor gör 
processen mycket svårstyrd. 
 
Krämningen som är ett manuellt moment visade sig vid analysen bidra till variationen för de 
krämade produktsorterna. För de små kaffebröden visade sig även paketeringsmaskinen bidra 
till en ökning i viktvariation. Detta problem var störst för produktsorterna FL och GL. Den 
totala kostnaden för övervikt är 746 971 kr per år. 
 
Till de defekta enheter hör de produkter som sorteras bort i paketeringen, denna sortering sker 
bara för de stora kaffebröden. De största orsakerna till att produkter sorteras bort visade sig 
bero på; missformningar, fel i gräddningen, undervikt och att produkter fastnat i 
paketeringsmaskinen. Även problem relaterade till krämningen var en stor orsak till att 
produkter plockades bort, detta trots att endast tre av de fem produktsorterna är krämade. Den 
totala kostnaden för de defekta enheterna beräknades till 446 295 kr per år. 

 
Till spill hör den spilldeg som produceras i bageriet samt de produkter som ramlat av bandet 
på olika ställen längs linjen. De produkter som ramlar av bandet gör så vid främst två ställen; 
vid bandet med höjdskillnad efter spiralkylen och vid paketeringsmaskinen för de små 
kaffebröden.  
 
Anledningen till att produkter ramlar vid bandet med höjdskillnaden är att produkterna hoppar 
då dessa går över till nästa band. Att produkter ramlar igenom vid paketeringsmaskinen beror 
på att maskinen inte känner då påsarna hänger snett eller saknas vilket får till följd att 
produkter hamnar på golvet. Spilldegen i bageriet innefattar även de degprodukter som ramlar 
av vid avdragsbandet. Den övriga spilldegen består av den deg som bildas vid start och avslut 
på varje körning samt deg från beskäringen som inte hinner köras om. När samtliga delar av 
spillet läggs samman blir den totala kostnaden för spillet 343 680 kr per år. 
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8 IMPROVE 
 

I detta kapitel kommer förbättringsförslag med tillhörande kostnadsbesparing att presenteras 
för de orsaker till svinn som identifierats under analyse-fasen. 

 
 

8.1 Stora kaffebröd 
I detta delkapitel beskrivs de förbättringsförslag som tagits fram för att lösa svinnproblemen 
för de stora kaffebröden. 

8.1.1 Variation i vikt 
Från analyse-fasen har det framkommit att det framförallt finns två orsaker till den stora 
variationen i vikt för de stora kaffebröden. För samtliga stora kaffebröd finns en stor variation 
redan före jäsningen som sedan återspeglas vid paketeringen. För de krämade kaffebröden 
tillkommer även en variation när krämen tillsätts. Om variationen i vikt kan reduceras kan 
processen centreras utan att riskera undervikt, vilket skulle leda till minskade kostnader för 
övervikt. 

Degvikt 
Variationen i degvikt har delats in i inomgruppsvariation och mellangruppsvariation för att på 
ett överskådligt sätt presentera lämpliga åtgärder för att minska variationen. Den del som är 
mest kritisk är inomgruppsvariationen. En inomgruppsvariation som är stor i jämförelse med 
mellangruppsvariationen gör det svårt att styra processen. Därför bör företaget koncentrera sig 
på att åtgärda orsakerna till inomgruppsvariationen först.  
 
Minskning av inomgruppsvariationen 
Den genomsnittliga inomgruppsvariationen är som tidigare nämnts stor redan när degvikterna 
kontrolleras före jäsning. En orsak till att inomgruppsvariationen är så stor är att det är en viss 
skillnad i vikt mellan de båda degrullarna. Detta beror i sin tur dels på maskinen som kapar 
sidor och mitt, dels på hur fyllningsmaskinen sprider ut fyllningen på de båda degrullarna. 
 
Inställningar för beskärning av mitt och ytterkanter bör undersökas för att hitta den inställning 
som fungerar bäst vid starten av körningen. Dessa inställningar bör sedan standardiseras så att 
varje körning startas med samma grundinställningar. För att undersöka inställningar föreslås 
försöksplanering där olika inställningar testas och där skillnaden i vikt mellan de två 
degrullarna är resultatvariabel. Anledningen till att startinställningarna bör standardiseras är 
att varje körning då får samma förutsättningar vilket minimerar skillnaderna mellan olika 
körningar och operatörer. För att kontrollera att degrullarna sedan är jämna i vikt under 
körningen bör kontinuerliga mätningar utföras och då en större skillnad än acceptabelt finns 
bör inställningarna justeras. Vad som är en acceptabel skillnad bör sättas i relation till hur 
stort genomslag en justering i inställningen ger upphov till. 
 
Fyllningsmaskinen bör analyseras för att undersöka om fyllningen fördelas ojämnt mellan de 
olika degrullarna och hur mycket detta i så fall bidrar till den viktskillnaden som finns mellan 
dem. Det bör även undersökas hur stor variationen totalt är för fördelningen av fyllning på 
degmattan. När fyllningsmaskinen har undersöks och eventuella variationskällor har 
upptäckts bör dessa elimineras. 
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Minskning av mellangruppsvariationen 
Mellangruppsvariationen, d.v.s. skillnaden mellan provgrupperna, kan minskas genom att 
regelbundet göra mätningar av vikten. Provgruppstorleken bör vara relativt stor, annars 
riskerar den stora inomgruppsvariationen att ge felaktiga signaler så att inställningarna ändras 
trots en liten mellangruppsvariation. Att använda produkterna på en plåt kan vara ett sätt att få 
en provgrupp på åtta. Statistisk sett skulle detta vara ett bra alternativ men rent praktiskt 
skulle denna vägning inte gå att genomföra. För att ta av en plåt behöver operatörerna gå runt 
linjen vilket försvårar deras arbete, dessutom finns inte utrymme för att genomföra dessa 
vägningar då D och E tillverkas eftersom dessa har manuella moment som utförs där plåtar 
bör tas av banan. 
 
Ett annat sätt att väga produkterna är att ta dessa från bandet innan de når avdragsmaskinen. 
Istället för att då väga åtta produkter efter varandra får operatörerna ta produkterna så nära 
varandra som det är praktiskt möjligt. Det skulle då även räcka med att ta sex produkter, tre 
från varje degrulle. Det här är ett sämre alternativ ur en statistisk synvinkel men det är lättare 
att genomföra rent praktiskt. 
 
Det viktigaste är att samtliga vikter som vägs noteras så att de senare kan analyseras. I 
dagsläget skrivs inte alla vägningar ner vilket gör det svårt att analysera dessa. Företaget 
behöver även en rutin för att föra in de uppskrivna värdena i en dator eftersom det i dagsläget 
inte finns någon möjlighet att koppla vågen direkt till en dator. Detta vore dock något att 
fundera på inför framtiden. Om vågen är kopplad direkt till en dator skulle operatörerna få 
direkt feedback på hur den aktuella körningen presterar i förhållande till toleransgränser och 
målvärde och utifrån detta kunna göra ändringar i inställningarna på maskinerna. Om inte 
vågen kopplas direkt kan datamaterialet bara analyseras i efterhand vilket inte ger en lika bra 
direkt styrning av processen.  

Feldosering av kräm 
För de krämade produkterna tillkommer en variationsorsak i och med att krämen tillsätts. 
Krämningen är ett manuellt moment vilket gör det svårt för operatörerna att tillsätta den 
mängd kräm som enligt recepten ska tillsättas. 
 
Automatisering 
Genom att automatisera krämtillsättningen kan viktvariationen minskas för de krämade 
produktsorterna. Det skulle bli något lättare att hålla vikterna inom de satta toleransgränserna 
vilket minskar kostnader för över- respektive undervikt. Att automatisera krämningen skulle 
även leda till att färre produkter blev missformade och därmed bortplockade innan paketering. 
Det skulle även bli lättare att hålla en jämn mängd kräm med rätt placering på de krämade 
kaffebröden. Fördelen för de anställda är att det kommer att försvinna ett monotont 
arbetsmoment som utförs i en jobbig arbetsställning. 
 
En nackdel med att automatisera krämningen är att det tillförs ytterligare maskiner som kräver 
underhåll och service. Dessutom finns det en inkörningsperiod innan maskinen presterar 
optimalt.  
 
I dagsläget arbetar i snitt tre personer med krämningsmomentet under varje körning. Utifrån 
den undersökning som företaget själv genomfört vad avser kräm har det framkommet att om 
en maskin införskaffas kommer endast en person behövas för att sköta maskinen. Detta leder 
till en minskad personalkostnad. Dessutom kommer operatörsberoendet att minskas.  
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Den manuella krämningen kostar i dagsläget företaget ungefär 1 600 717 kr enligt företagets 
egna uträkningar. Där ingår materialkostnader och personalkostnader. Dock kan besparingen 
komma att bli högre i och med att kostnaden för defekta enheter inte finns med i den 
beräkningen. För att en besparing ska vara möjlig måste således årskostnaden för 
krämningsanläggningen understiga 1 600 717 kr.  
 
Nya verktyg 
En annan möjlig förbättring av krämningsmomentet är att köpa in någon form av 
doseringsverktyg som fortfarande hanteras manuellt. Doseringsverktyget skulle se till att 
samma mängd kräm kommer ut varje gång vilket skulle förbättra viktvariationen. Dock skulle 
problemen med defekta enheter kvarstå. 
 
Besparingspotentialen skulle i detta fall bli lika stor som det material företaget kan spara in 
genom att använda en korrekt dosering, vilket uppgår till ungefär 600 600 kr per år enligt 
företagets uträkningar. 
 
Modifiering av befintliga verktyg 
Ett ytterligare förslag för att förbättra krämningsmomentet är att de strutar som i används idag 
förses med en linje där de bör klippas upp. Idag klipps strutarna för hand utan något märke, 
klipps de för högt upp kommer mer kräm att tillsättas och vice versa. Företaget bör undersöka 
möjligheten för leverantören att genomföra denna ändring på strutarna. Nya strutar med linje 
där dessa ska klippas skulle minska spridningen på mängden vaniljkräm som tillsätts. Detta är 
en enkel och billig lösning, dock kommer problemen med krämningen till viss del kvarstå. 

8.1.2 Defekta enheter 
De defekta enheterna sorteras bort i paketeringen. I analyse-fasen har samtliga orsaker till 
bortsorteringen analyserats och författarna har valt i samråd med företaget att bara gå vidare 
med de orsakerna som står för de största kostnaderna till svinnet enligt paretodiagrammen 
som upprättades under analyse-fasen. 

Gräddning 
Ur paretodiagrammen från analyse-fasen framkom att gräddningen var en orsak till svinn. Hit 
räknas både de produkter som bränns och de produkter som blir för degiga. 

Ugnen 

Orsaken till att gräddningen blir fel ligger hos ugnen. Som framkommit i analyse-fasen var 
detta ett mycket stort problem under sommaren 2006. När measure-fasen genomfördes blev 
inte alls lika många produkter brända eller degiga. Detta beror med sannolikt på att det strax 
före measure-fasens inledning genomfördes en service av ugnen, där hela ugnen gicks igenom 
och förbättrades. Ugnen är således inte ett lika stort problem längre vilket gör att denna del av 
förbättringsförslagen kommer att lämnas.  

Missformade produkter 
De missformade produkterna tas upp trots att de enligt företagets mätvärden inte utgör någon 
stor del av det totala antalet defekta enheter. Detta beror på att det under measure-fasen visade 
sig att det alltid kommer ett visst antal missformade produkter per körning. Det ses därför som 
möjligt att så alltid är fallet. Orsaken till de bortplockade produkterna i företagets datamaterial 
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anges endast då den anledningen anses som stor vilket gör att det antagligen göms ett stort 
antal missformade produkter bland de defekta enheter som saknar förklaring. 
 
Två orsaker till missformade produkter har identifierats under observationerna i define-fasen; 
avdragsmaskinen och saxverktyget. 

Avdragsmaskin 

Avdragsmaskinen lägger ibland produkterna fel på plåten vilket får till följd att de jäser ihop. 
Dessa produkter plockas senare bort i paketeringen. 
 
För att inställningarna ska kunna hållas på en bra nivå bör rutinerna för hur denna maskin 
ställs in gås igenom. Eftersom det uppmärksammats att de papper med inställningar över de 
olika maskinerna som finns i bageriet är inaktuella och det i diskussioner med operatörer 
framkommit av det är upp till den som kör maskinerna att veta vilka inställningar som gäller 
för respektive produktsort, bör detta ses över och uppdateras. Detta så att åtminstone de första 
inställningarna för respektive körning blir desamma oavsett vem som är ansvarig. Sedan kan 
det naturligtvis fortfarande vara så att inställningarna behöver ställas om senare under 
körningen om det visar sig vara något problem.  
 
För att undvika att produkterna hamnar snett på plåtarna bör kontinuerlig service av 
avdragsmaskinen införas. I dagsläget utförs service efter behov, men genom att använda 
förebyggande service istället kan antalet ihopjästa produkter minimeras. 

Saxverktyg 

Saxarna som klipper mönstret på vissa produktsorter kan klippa olika djupt och olika snyggt 
beroende på inställningar och vassheten på saxarna. Det är därför viktigt att saxarna alltid är 
vassa och att inställningarna hålls på en optimal nivå. 
 
Även för saxarna behöver rutinerna för inställningarna ses över så att maskinen ställs in på 
samma sätt oavsett vem som arbetar. De inställningarna som i dagsläget finns dokumenterade 
stämmer inte med de inställningar som operatörerna gör för att få bästa resultat, vilket 
framkommit i intervjuerna som utfördes under define-fasen. Dessa papper behövs således gås 
igenom och ändras så att de stämmer med verkligheten. När detta är genomfört behöver 
samtliga operatörer få information om att så har skett och att dessa ska tillämpas vid uppstart 
av alla körningar. 
 
Service på saxmaskinen utförs då operatörerna upplever att denna klipper otillfredsställande. 
Antingen rengörs saxarna eller så byts de ut. För att undvika att missformade produkter 
produceras skulle denna service kunna utföras i förebyggande syfte istället för vid behov. 
Genom att titta på hur ofta denna service genomförs skulle ett lämpligt intervall kunna 
uppskattas. Detta skulle även underlätta planeringen av teknikernas arbete. 

Felplacering av kräm 
Krämen är även ett problem vad gäller defekta enheter. Det är ett manuellt moment som 
därmed kräver mycket av operatörerna. De vanligaste anledningarna till att produkterna blir 
missformade på grund av krämningen är att operatörerna inte hinner tillsätta kräm på samtliga 
produkter, att det är för lite kräm på vissa produkter samt att krämen hamnar snett.  
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Ytterligare en anledning till att krämen hamnar snett är att bandet ibland går för snabbt genom 
jässkåpet. Under intervjuer med operatörerna har det uppdagats att bandet ibland går så pass 
fort att produkterna inte riktigt hinner jäsa klart i jässkåpet, detta får till följd att de jäser 
senare längs linjen. För de krämade produktsorterna innebär detta att krämen hamnar snett 
eftersom produkten jäser ytterligare efter det att krämen tillsätts.  
 
Att bandet går för fort är en inställningsfråga. När operatörerna upptäcker ett fel i degvikten är 
hastigheten på bandet det första som justeras, detta kan få till följd att bandet i vissa fall går 
för snabbt. Här bör företaget sätta upp tydliga direktiv på hur snabbt bandet bör gå samt 
bestämma ett intervall inom vilket operatörerna kan ändra hastighet på bandet. På så vis 
kommer detta problem att kunna minskas. 
 
För fler förslag på lösningar vad avser krämtillsättningen hänvisas till kapitel 8.1.1. 
 

8.2 Små kaffebröd 
I detta delkapitel beskrivs de förbättringsförslag som tagits fram för att lösa svinnproblemen 
för de stora kaffebröden. 

8.2.1 Variation i vikt 

För de små kaffebröden finns samma problem med degvikter som för de stora kaffebröden 
och där rekommenderas samma lösningar som tidigare. Dessutom tillkommer ett problem 
med paketeringsmaskinen som paketerar produkterna i påsar.  

Paketeringsmaskin 
I analyse-fasen har det framkommit att paketeringsmaskinen ibland paketerar fel antal 
produkter i påsarna och dessutom produceras många överviktiga produkter. Detta problem är 
störst för produktsort FL.  
 
Ett sätt att komma till rätta med detta bör företaget i ett första led ställa om viktinställningen 
så att det tillåtna intervallet blir snävare. Om maskinen är inställd på ett intervall som liknar 
toleransgränserna skulle den paketera mindre fel än i dagsläget. En bra inställning för FL 
skulle då vara att målvärdet var 400 gram, den undre gränsen 390 gram och den övre gränsen 
410 gram. Maskinen kommer då att prestera sämre gentemot sitt eget målvärde men bättre 
mot de verkliga gränserna företaget har. Anledningen till detta är att maskinen inte kommer 
att kunna justera sitt medelvärde genom att välja att paketera en produkt för mycket eller för 
lite eftersom vikten för en produkt är högre än intervallet. I och med detta kommer maskinen 
istället att oftare paketera över sitt eget målvärde, antalet produkter i påsen kommer dock att 
kunna hålla en mer konstant nivå än i dagsläget.  
 
Om vikten för sju FL-enheter i samma påse överstiger den undre gränsen för maskinen (390 
gram) finnas en risk att paketeringsmaskinen paketerar för få produkter i påsen. Detta 
motsvarar en vikt på 55,7 gram per FL-enhet. Omräknat till degvikt, genom att ta hänsyn till 
viktbortfallet på 5 %, blir vikten per FL-enhet 58,6 gram i bageriet. Denna degvikt får således 
inte överstigas i bageriet. Då företaget själva har en övre toleransgräns i bageriet på 57 gram 
per FL-enhet torde detta inte vara något problem. I och med den stora inomgruppsvariationen 
i degvikterna kan variationen ändå vara så stor att det blir svårt att hålla vikten. För FL-
enheterna är det då bättre om dessa väger lite för lite än att 58,6 gram överstigs. Då kommer 
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paketeringsmaskinen endast att paketera för många produkter i samma påse, aldrig för få. Ett 
annat sätt att komma bort från risken att för få produkter paketeras i en påse är att bara vikten 
anges på påsen istället för som i dagsläget antalet produkter i påsen. Detta gäller både för 
produktsort FL och för produktsort GL. 
 
Den kostnad för övervikt som kan härledas till paketeringsmaskinen står för 34 % av den 
totala överviktskostnaden för FL. Om inställningen ändras till 400 gram kommer en besparing 
på 50 463 kr per produktionsår att göras. Kan företaget senare minska inställningen till en 
lägre nivå kommer den totala övervikten att minskas vilket leder till en ytterligare besparing. 
 
De rekommenderade inställningarna gäller då paketeringsmaskinens våg fungerar felfritt, 
vilket den i dagsläget inte gör. För FL väger vågen i genomsnitt 15,7 gram fel per släpp. För 
att kunna genomföra dessa förändringar måste service utföras på vågen för att få den att väga 
mer rätt. Framförallt eftersom spridningen för vågfelet är 22,4 gram. Dock fungerar vågen 
något bättre för GL, där medelfelet bara är -0,10 även om spridningen här ändå ligger på 18,6 
gram. Om inte vågen åtgärdas kommer övriga inställningar inte ge önskat resultat.  
 
Med hänsyn taget till vågfelet för FL rekommenderas att intervallet hos paketeringsmaskinen 
sätts till 416 gram respektive 424 gram. Målvärdet bör då ligga på 420 gram. Samma 
besparing på 50 463 kr kommer att gälla här eftersom den enda skillnaden i inställning är att 
hänsyn till det genomsnittliga vågfelet har tagits. 

8.2.2 Spill 

En del av det totala svinnet är det spill som förekommer längs linjen. Spillet består av 
produkter som ramlat av från linjen och spilldeg som uppstår i bageriet. De produkter som har 
ramlat av från linjen har gjort det antingen vid bandet med höjdskillnaden efter spiralkylen 
eller vid paketeringsmaskinen för de små kaffebröden. 

Band med höjdskillnad 
Vid höjdskillnaden har ett lågt skydd satts upp, detta räcker dock inte då det fortfarande 
hoppar av en hel del produkter där. Ett enkelt sätt att komma till rätta med detta problem är att 
sätta dit ett högre skydd förutsatt att kostnaden för det uppvägs av minskade svinnkostnader. 
För att en det ska löna sig redan efter ett år bör kostnaden för skyddet därför inte kosta mer än 
12 476 kr, vilket är den beräknade kostnaden per produktionsår för produkter som ramlar av 
bandet vid höjdskillnaden.  
 
Att sätta dit ett nytt, bättre skydd skulle kosta företaget mellan 5 000 och 6 000 kr enligt den 
intervju som genomfördes med en tekniker under improve-fasen. Efter ett år skulle då en 
besparing på minst 6 500 kr göras. Det bör beaktas att kostnaden för ett högre skydd är en 
engångskostnad medan kostnaden för svinnet fortgår kontinuerligt. 

Paketeringsmaskin för små kaffebröd 
Paketeringsmaskinen för de små kaffebröden känner inte alltid av när påsar saknas, vilket får 
till följd att produkter rasar igenom och ner på golvet. Detta sker främst hos produktsorterna 
FL och GL.  
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Påsar 

Eftersom påsarna för FL och GL är lika varandra medan de påsar som används till HL och IL 
skiljer sig från dessa, har möjligheten att byta påsar undersökts. Produktsorterna HL och IL 
har inte samma problem med att paketeringsmaskinen missar att känna av om en påse saknas. 
Under observationer har det framkommit att det är vanligare att paketeringsmaskinen missar 
att ta påsarna för FL-enheterna och GL-enheterna än för HL och IL. 
 
De påsar som produktsorterna HL och IL paketeras i är dyrare att köpa in än de påsar som i 
dagsläget används för FL och GL. Om företaget byter påsar kommer kostnaden per påse att 
öka med 44 öre. Detta ger en totalkostnad på 719 747 kr per år vilket i sin tur, förutsatt att det 
då skulle ramla igenom lika många produkter per körning som nu sker för produktsorterna HL 
och IL, ger en förlust på 575 613 kr per år för bytet av påsar. Att byta påsar går således inte att 
motivera enbart på svinnet från paketeringsmaskinen. 

Sensor 

Ytterligare en orsak till att paketeringsmaskinen inte känner av om det fastnar en påse eller 
inte är att sensorn som finns på maskinen inte fungerar optimalt. Alternativet till att byta påsar 
skulle därför kunna vara att förbättra sensorns kapacitet. Om sensorn förbättras skulle den 
som den är uppbyggd idag kunna känna av om det inte finns någon påse, däremot skulle den 
fortfarande kunna släppa igenom produkter då påsen hänger snett. Med en förbättring av 
sensorn skulle dock en viss del av svinnet kunna reduceras. 
 
Möjligheten att ha kontaktsensorer på de blå armar som håller fast påsen bör undersökas. Då 
skulle även problemet med påsar som sitter snett lösas. 

Skydd 

För att undvika att de produkter som ramlar igenom vid paketeringsmaskinen kasseras kan ett 
skydd sättas upp för att fånga upp dessa. Personalen skulle då kunna lägga tillbaka 
produkterna så att dessa går igenom paketeringsmaskinen en gång till för att paketeras om. Ett 
enkelt sätt att genomföra detta är att använda de lådor som står där redan idag. För att undvika 
kontakt med golvytan bör några lådor staplas på varandra. Personalen skulle sedan kunna 
tömma dessa lådor i paketeringsmaskinen regelbundet. Besparingspotentialen för denna 
kommer nästan att bli den samma som kostnaden för svinnet vid paketeringsmaskinen, alltså 
145 104 kr per produktionsår. Då ett fåtal produkter antagligen kommer att hamna utanför 
lådorna kan besparingen komma att bli något lite lägre. 

Spilldeg 
Spilldegen i bageriet består av degprodukter som hamnat på golvet samt jäst deg. Den jästa 
degen består av deg som skärs av vid ytterkanterna samt i början och slutet av varje körning 
om denna inte hinner användas innan den jäser.  
 
Hur mycket deg som tas bort i början och slutet vid varje körning beror mycket på operatören. 
För att komma till rätta med detta problem genomförs i skrivandets stund ett annat projekt på 
företaget som enbart kommer att kontrollera detta. Förbättringsförslagen lämnas därför till det 
projektet. 
 
Att degen som skärs av vid kanterna hinner jäsa innan den kan köras igen händer mycket 
sällan. Eftersom samtliga produktsorter förutom HL har samma degblandning är det endast 
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hos HL som nästan all denna deg slängs samt hos den produktsort som produceras före HL, då 
dessa ej kan blandas. 
 
Att degbullar hamnar på golvet i bageriet beror uteslutande på avdragsmaskinen, som när den 
lägger produkterna på plåtarna ibland lägger dessa så pass snett att de hamnar utanför plåten. 
Detta händer främst hos de små kaffebröden. Detta skulle företaget kunna förbättra genom att 
införa rutiner för inställningarna hos avdragsmaskinen som tidigare nämnts. 
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9 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
 

Här diskuteras de resultat och slutsatser som kan dras från examensarbetet. 

 
 
Syftet med projektet var att kartlägga var svinn uppstår vid kaffebrödslinjen hos Lantmännen 
Axa, vad som orsakar svinnet samt att föreslå förbättringar för att minska svinnet. Störst fokus 
har lagts på kartläggningen av var svinnet uppstår längs linjen och hur stort detta problem är 
på de olika ställena. Genom att få kunskap om detta kommer företaget lättare att kunna 
besluta om lämpliga åtgärder.  
 
För att få en överblick delades svinnet in i tre större delar; viktvariation, defekta enheter och 
spill. Dessa analyserades sedan var för sig för att få fram lämpliga förbättringsåtgärder. 
 

9.1 Viktvariation 
Det största bidraget till viktvariationen visade sig vara den variation som finns redan vid 
degvikterna i bageriet. Framförallt ansågs inomgruppsvariationen vara särskilt allvarlig då den 
var nära eller större än avståndet mellan de uppsatta toleransgränserna för degvikterna. En 
anledning till den stora inomgruppsvariationen är skillnaden i degrullarnas vikt. Men analysen 
pekar även på att det måste finnas ytterligare orsaker till variationen i degvikt. Vilka dessa 
orsaker kan vara bör i ett första steg utredas för att kunna komma tillrätta med variationen i 
degvikt.  
 
Ett annat moment som bidrar till viktvariationen är tillsättandet av kräm. För att minska detta 
bidrag kan momentet automatiseras. Alternativet är att införskaffa nya verktyg med en 
doseringsfunktion eller att modifiera strutverktyget som används i dagsläget genom att med 
ett streck markera var dessa ska klippas för att krämen alltid ska pressas ut i samma tjocklek.  
 
Även paketeringsmaskinen för små kaffebröd bidrar till viktvariationen. Genom att ändra 
inställningarna på maskinen kan en besparing på 50 463 kr per år göras. Om vågen kan lagas 
kan denna besparing ökas ytterligare då det är möjligt att justera viktinställningarna mer. 
 

9.2 Defekta enheter 
Bland de defekta enheterna utmärkte sig missformade produkter, felgräddade produkter, 
underviktiga produkter, produkter som fastnar i paketeringsmaskinen samt felkrämade 
produkter. Dessa problem kan minskas genom att inställningar för maskinerna ses över med 
nya rutiner till följd samt att förebyggande service införs. I dagsläget sker service av maskiner 
när fel upptäcks.  
 

9.3 Spill 
Det spill som finns vid kaffebrödslinjen utgörs av produkter som ramlar av vid olika ställen 
längs linjen och deg som hinner jäsa innan återanvändning. Den jästa degen utgörs främst av 
deg från beskäring samt deg som blir över vid uppstart och avslut. De ställen där produkter 
ramlar av linjen är: 

• Bandet med höjdskillnad  
• Paketeringsmaskinen för små kaffebröd. 
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För att hindra produkter från att ramla av vid bandet med höjdskillnad bör ett nytt skydd sättas 
upp vilket skulle ge en besparing på minst 6 500 kr inom ett år. Även vid 
paketeringsmaskinen bör ett skydd finnas som samlar upp de produkter som ramlar för att 
kunna återföra dessa till paketeringsmaskinen. Denna åtgärd skulle ge en besparing på 
145 104 kr. Paketeringsmaskinens sensor, som ska känna av huruvida en påse finns eller inte, 
bör ses över och eventuellt bytas ut då brister i denna är anledningen till att produkter ramlar 
vid paketeringsmaskinen.  
 

9.4 Besparingspotential 
Totalt kan de föreslagna åtgärderna ge en besparing på 202 067 kr per produktionsår, se tabell 
9:1. Beräkningar av besparingspotential var dock inte möjliga att genomföra för vissa av 
rekommendationerna så den potentiella besparingen blir troligtvis större.  
 
Tabell 9:1. Besparingsberäkning 

Förbättringsförslag Besparing 
Skydd vid paketeringsmaskinen 145 104 
Nytt skydd för band med höjdskillnad 6 500 
Viktinställningar för paketeringsmaskinen 50 463 
Totalt 202 067 
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10 DISKUSSION 
 

I detta kapitel diskuteras projektets resultat, de metoder som använts samt eventuella problem 
med validitet och reliabilitet. I slutet av detta kapitel ges även förslag på fortsatt arbete.  

 
 

10.1  Resultat 
Resultatet visar på att det finns många förbättringsmöjligheter vad avser svinnet på 
kaffebrödslinjen. Framförallt har examensarbetet tydliggjort var längst linjen som svinnet är 
stort, vilket har gett Lantmännen Axa en bild av var resurser bör sättas in för att komma 
tillrätta med svinnet. De förbättringsförslag som framkommit kan företaget använda i sitt 
arbete med att förbättra kaffebrödslinjen. Dessutom är det möjligt att vissa av förbättringarna 
även kan appliceras på de andra två linjerna i fabriken. Där det var möjligt har en 
besparingspotential beräknats för de förbättringsförslag som lämnats. Denna besparing uppgår 
till 202 067 kr. Generaliserbarheten av resultatet från projektet torde vara bra åtminstone för 
andra produktionslinjer inom bageribranschen.  
 
Analysen i projektet visade på vilka problemområden som finns samt vilka orsaker som ligger 
bakom dessa. Projektet erbjuder även förbättringsförslag för att komma tillrätta med 
problemen. Därmed anser författarna att syftet har uppnåtts. 
 
För analysen av degvikterna kunde endast data från mätningarna före jäsning användas och 
här har endast två olika produktsorter vägts. Anledningen till att inte samtliga kaffebröd 
vägdes innan jäsning var att det från början endast var menat som en mätning för att se hur 
jäsning, gräddning och krämning påverkade vikten på produkterna. Att viktvariationen var så 
stor var ingenting som gick att förutspå i början av projektet. Senare vägningar före jäsning 
begränsades av tidsfaktorn för projektet samt att vägningar skulle vara svåra att genomföra för 
vissa produktsorter då dessa har manuella moment på det ställe där vägningarna genomfördes. 
Dock genomfördes stickprov på de små GL-enheternas degvikter för att vara säker på att även 
deras variation i degvikterna var stor, vilket också var fallet. 
 
I bageribranschen består produkterna av levande ingredienser vilket gör att det redan från 
början finns en viss variation i processen. Därför väntades en viktvariation på kaffebröden. 
Att den skulle vara så stor redan vid degvikterna var dock oväntat. 
 

10.2  Metodutvärdering 
Projektet har följt DMAIC-cykeln vilket är en metod med tydliga faser som var naturligare att 
arbeta efter. Att det i varje fas finns tydliga mål att uppnå gjorde att projektet följde en logisk 
struktur. 
 
De andra verktygen som användes i arbetet var bland annat släktskapsdiagram och 
ishikawadiagram. Dessa verktyg har underlättat hanteringen av verbal data. 
Släktskapsdiagrammet nyttjades i define-fasen av projektet innan författarna hunnit slutföra 
processkartläggningen vilket gjorde att det mestadels var de övriga deltagarna som kom med 
förslag på svar till frågan. Det gjorde att diskussionen gick lite ”över huvudet” på författarna 
men samtidigt var det bra att genom släktskapsdiagrammet få ytterligare kunskap om 
processen. Möjligtvis skulle detta ha kunnat genomföras lite senare under projektets gång men 
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då hade inte informationen fått ett lika stort användningsområde. Skapandet av 
släktskapsdiagrammet skulle ha kunnat underlättas om mer tid hade avsatts till detta eller om 
deltagarna hade varit färre. 
 
Arbetet med processkarläggningen tog mycket tid i anspråk men gav en bra förståelse för 
processen vilket underlättade det fortsatta arbetet. Observationerna var även de mycket 
viktiga för det fortsatta arbetet. Det var även här den största förståelsen för arbetet vid 
kaffebrödslinjen erhölls. Intervjuerna som utfördes under alla faser av projektet tillförde 
många nya aspekter vad avser problem och lösningar. Att intervjuerna var ostrukturerade 
gjorde att respondenterna kunde känna sig avslappnade och blev därför mer uppriktiga. 
Nackdelarna med de ostrukturerade intervjuerna var att det var svårt att hänvisa till specifika 
frågor och svar.  
 

10.3  Validitet och reliabilitet 
Inom sex sigma förespråkas metodiska angreppssätt för att lösa problem. DMAIC-cykeln som 
använts i detta projekt är en metodik hämtad från sex sigma som med sina fem faser ger en 
noggrann och systematisk analys av det undersökta problemet. Metodiken minskar därför 
risken att resultatet beror på användaren. Genom att projektet följt DMAIC-metodiken har 
således reliabiliteten i resultatet ökats. Dessutom baserades en stor del av analysen på 
statistiska analyser av kvantitativ data. Det innebär att samma resultat med stor sannolikhet 
hade uppnåtts oavsett vem som analyserade datamaterialet förutsatt att samma analysverktyg 
hade använts. Något som minskar reliabiliteten är att författarna själva utförde mätningarna 
och därmed själva valde vilket datamaterial som skulle samlas in.  
 
En brist vad gäller validiteten och reliabiliteten i detta projekt är att författarna själva 
genomfört all analys och därmed dragit slutsatser från datamaterialet själva. De statistiska 
analyserna som användes i projektet skulle ha gett samma resultat oavsett användare eftersom 
de bygger på kvantitativ data, därmed ökades reliabiliteten.  
 
För att öka reliabiliteten i measure-fasens mätningar användes samma våg till samtliga 
mätningar och för att även öka validiteten kalibrerades vågen med jämna mellanrum under 
mätningarna. För att säkerställa att eventuella vågfel inte påverkade resultatet genomfördes en 
mätsystemanalys. Genom att en mätsystemanalys genomfördes kunde validiteten i 
mätningarna säkerställas. 
 
För att uppnå en hög validitet rådfrågades alltid fler än en person angående oklarheter. Vid 
skapandet av släktskapsdiagrammet ingick personer från alla berörda delar av 
produktionslinjen, något som även har ökat arbetets validitet.  
 

10.4  Fortsatt arbete 
För att fortsätta förbättra kaffebrödslinjen med avseende på svinn bör ett nytt projekt skapas 
där degvikterna kontrolleras och analyseras för att få fram förbättringsåtgärder. Kan 
variationen i degvikter förbättras kommer inte bara kostnaderna för under- respektive övervikt 
minskas, utan framförallt kommer en minskad variation i degvikterna möjliggöra för fler 
förbättringar i framtiden.  
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Ett led i förbättringen av degvikter är att kontrollera fyllningsmaskinen och dess spridning. 
Fyllningsmaskinen sprider ojämnt på de båda deghalvorna vilket gör att variationen i 
degvikterna ökar. Ett sätt att minska degvikternas variation är därför att förbättra 
fyllningsmaskinen. 
 
Vilka inställningar som behövs för de olika maskinerna i bageriet för olika produktsorter bör 
gås igenom och dokumenteras. Detta för att alla operatörer ska veta exakt vilka inställningar 
de olika maskinerna ska ha i början av en körning. Servicerutiner för de olika maskinerna bör 
bestämmas. Om servicen kan utföras i ett förebyggande syfte istället för som i dagsläget när 
något går fel minskas antalet defekta enheter och därmed minskar kostnaden för svinn. 
 
När paketeringsmaskinen kontrollerades visade det sig att dess våg inte presterar 
tillfredsställande. Vågfelet uppvisade en stor spridning och medelfelet var stort för 
produktsort FL. Företaget borde arbeta vidare med paketeringsmaskinens våg och se om det 
på något sätt går att förbättra vågens prestanda. När vågfelet varierar så mycket som här är 
fallet är det svårt att få viktinställningarna i maskinen att bli rätt. Kan vågen förbättras blir det 
enklare att minska viktinställningen utan att riskera att producera undervikt. Om degvikternas 
variation minskas kommer även det att leda till att det blir mycket enklare att styra 
paketeringsmaskinen utan att riskera att det paketeras för få produkter i en påse. 
 
Då företaget ibland saknar tillförlitlig information om processen försvårar detta ledningens 
möjlighet att basera sina beslut på väl underbyggd fakta. Att samla in nödvändig information 
samt att använda dessa data förebyggande skulle öka möjligheten att förhindra att problem 
uppstår.  
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Bilaga 1: Projektspecifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTSPECIFIKATION 

 

Analys av svinn: 
En tillämpning av DMAIC-metodiken vid Lantmännen Axa 
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1      Projektbeskrivning 
 

1.2    Projektmål 

Målet med projektet är att finna förbättringsförslag med kostnadsberäkningar för att 
kunna minska svinnet på kaffebrödslinjen.  

Projektet ska genomföras som ett examensarbete under hösten 2006. 

 

1.3    Syfte 

Syftet med förbättringsprojektet är att kartlägga de orsaker till svinn som i dagsläget 
existerar på kaffebrödslinjen. Förbättringsförslag inklusive kostnadsberäkningar för 
införandet av dessa skall även tillhandahållas. 

 

1.4    Bakgrund 

Lantmännen Axa har för mycket svinn på sin kaffebrödslinje. En bidragande orsak 
tros vara en för hög variation i produktionen. Det finns en tendens att öka degvikten 
för att försäkra sig om att inte behöva kassera kaffebrödet på grund av undervikt. 
Detta får till följd att medelvikten ligger högt över målvärdet. Företaget är även 
intresserade av att kartlägga andra tänkbara källor till svinnet vid kaffebrödslinjen. 

 

2      Projektbeskrivning 
 

2.1    Förväntat resultat 

Projektet ska tillhandahålla en tydlig bild av omfattningen och kostnaden som 
orsakas av det svinn som i dagsläget existerar. Det ska även ge förbättringsförslag 
som ska vara genomförbara för företaget. 

 

2.2    Kvalitet på projektresultat 

Projektets innehåll ska vara användbart för företaget. Egna mätningar ska 
genomföras för att kontrollera att använda siffror är korrekta. Tillförlitligheten ska 
säkerställas genom att använda sig av beprövade metoder och statistiska analyser.
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2.3    Avgränsningar 
Endast svinn vid tillverkning av de nio olika sorters kaffebröd som produceras vid 
kaffebrödslinjen (linje 1) kommer att studeras. Starten på processen har bestämts till 
den punkt när degen töms på bandet och slutet är när brödet är paketerat. 
Degblandningen kommer därmed inte att studeras. Förbättringarna kommer endast 
att rekommenderas, inte genomföras, i improve-fasen. Detta får till följd att inte 
heller control-fasen kan genomföras. 
 

3      Projektplan 
 

3.1    Tidsplan 

Tidsplan återfinns i bilaga 1. 

 

4      Projektorganisation och intressenter 
 

4.1    Projektledning 

Peter Egyhazi kommer att agera handledare under projektets gång på Lantmännen 
Axa.  

Åsa Wreder kommer att vara handledare för projektet på Luleå tekniska universitet. 

 

4.2    Projektgrupp 

Projektgruppen består av Sara Svenberg och Kajsa Torgå. 

 

4.3    Rapporteringsrutiner 

Rapporten skickas med jämna mellanrum till Åsa Wreder och möten hålls med henne 
sista fredagen varje månad i samband med ex-jobbs seminarium vid Luleå tekniska 
universitet. 

Möten med Peter Egyhazi hålls regelbundet för att redovisa vad som framkommit 
hittills samt planering inför framtiden. Då diskuteras även om problem uppstått under 
arbetets gång. 

Mail- eller telefonkontakt tas vid behov med respektive handledare. 

 

5      Projektstrategi 
I projektet kommer metodiken DMAIC att följas. Nedan presenteras de verktyg som 
planeras att användas under respektive fas.
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 Define:  
- Processkartläggning 
- Tidsplan 
- Projektbeskrivning 
- Kartläggning av var svinnet uppstår 
- Bestämning av resultatvariabel Y 
- Litteraturstudier 
- Släktskapsdiagram 
- Ishikawadiagram 
- Beräkna besparingspotentialen 

 
Measure: 
- Bestämning av orsaker, x 
- Mätsystemanalys för att kontrollera mätredskap 
- Datainsamling i form av mätning av Y:n 

 
Analyse: 
- Upprätta styrdiagram 
- Ishikawadiagram 
- Statistisk analys; varians, standardavvikelse etc.  

 
Improve: 
- Förbättringsförslag 
- Rekommendationer på hur dessa bör implementeras i företaget 
- Kostnadsberäkning för respektive förbättringsförslag 

 
Control:  

- Rekommendationer på hur implementeringarna bör följas upp  

 

6      Projektavslutning 
Projektet ska redovisas muntligt vid två tillfällen, en gång hos Lantmännen Axa och 
en gång vid Luleå tekniska universitet. En projektrapport kommer att skrivas och 
publiceras på Luleå tekniska universitets bibliotek i elektronisk form. 
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Tabell B:1. Tidsplan 
  35 36 37 38 39 

Processkartläggning                                                   

Planeringsrapport                                                   

Litteraturstudier                                                   

Rapport                                                   

Define                                                   

Measure                                                   

Analyse                                                   

Improve                                                   

Control                                                   

Förbereda redovisning                                                   

Korrekturläsning                                                   

Halvtidsavstämning                                                   

Seminarium                                                   

Möten                                                   
 
  40 41 42 43 44 

Processkartläggning                                                   

Planeringsrapport                                                   

Litteraturstudier                                                   

Rapport                                                   

Define                                                   

Measure                                                   

Analyse                                                   

Improve                                                   

Control                                                   

Förbereda redovisning                                                   

Korrekturläsning                                                   

Halvtidsavstämning                                                   

Seminarium                                                   

Möten                                                   
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  45 46 47 48 49 

Processkartläggning                                                   

Planeringsrapport                                                   

Litteraturstudier                                                   

Rapport                                                   

Define                                                   

Measure                                                   

Analyse                                                   

Improve                                                   

Control                                                   

Förbereda redovisning                                                   

Korrekturläsning                                                   

Halvtidsavstämning                                                    

Seminarium                                                   

Möten                                                   

 
  50 51 52 1 2 

Processkartläggning                                                   

Planeringsrapport                                                   

Litteraturstudier                                                   

Rapport                                                   

Define                                                   

Measure                                                   

Analyse                                                   

Improve                                                   

Control                                                   

Förbereda redovisning                                                   

Korrekturläsning                                                   

Halvtidsavstämning                                                   

Seminarium                                                   

Möten                                                   
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  3 4 5 

Processkartläggning                               

Planeringsrapport                               

Litteraturstudier                               

Rapport                               

Define                               

Measure                               

Analyse                               

Improve                               

Control                               

Förbereda redovisning                               

Korrekturläsning                               

Halvtidsavstämning                               

Seminarium                               

Möten                               
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Bilaga 2: Processkartor 
Degbearbetning 
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Produktsort A 
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Produktsort B 
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Produktsort C 
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Produktsort D 
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Produktsort E 
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Produktsort FL 
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Produktsort GL 
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Produktsort HL 
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Produktsort IL 
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Paketering – stora kaffebröd 
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Paketering - små kaffebröd 
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Bilaga 3: Släktskapsdiagram 

 

 
2006-09-18    Deltagare:   Annelie Ericson, packen 
 Michael Eriksson, packen 
 Jonas Larsson, arbetande förman 
 Nuri Mirza, bageri trågare 
 Tobias Persson, personalchef 
 Jan Schöllin, bageri 
 Bertil Sundin, miljö- och kvalitetsledare 
 Moa Sundling, packen 
 Sara Svenberg 
 Kajsa Torgå
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Bilaga 4: Ishikawadiagram 

 
Figur B:1. Ishikawadiagram 
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Bilaga 5: Besparingspotential per produktsort 
 

Om processen skulle fungera optimalt utan svinn skulle den totala mängd deg och fyllning 
som går in i processen generera det antal produkter som erhålls genom formel B:1 nedan: 
 

produktper Målvikt 

fyllningdeg mängd Total
produkter eproducerad antalOptimalt 

+
=                    (B:1) 

 
Det material som inte resulterar i färdiga produkter måste försvinna längs vägen i form av 
svinn. Besparingspotentialen beräknas genom att multiplicera skillnaden i vikt med 
materialkostnaden, se formel B:2 nedan. 
 

 stnad/kgMaterialkoffebröd)Målvikt/ka                                    

produkter godkända Antal - deg mängd Total(potentialBesparings

⋅

⋅=
                   (B:2) 

 
Dessa beräkningar gjordes för varje produktsort och i tabell B:2 nedan återfinns resultatet av 
beräkningarna för produktsorterna var för sig och totalt. 
 
Tabell B:2. Besparingspotential per produktsort 

  Kr/dag Kr/år 
A 1 278,48 393 773,37 
B 1 451,06 446 926,05 
C 1 065,97 328 318,51 
D 1 329,54 409 499,37 
E 973,51 299 841,04 
FL 2 353,98 725 025,03 
GL 1 660,49 511 430,44 
HL 1 372,81 422 824,82 
IL 668,32 205 843,14 
Totalt 12 154,16 3 743 481,75 
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Bilaga 6: Normalfördelningsdiagram för stora kaffebröd. 
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Figur B:2. Normalfördelningsgraf för Figur B:3. Normalfördelningsgraf för 
produktsort A med Kolmogorov-Smirnov test. produktsort A med Ryan-Joiner test. 
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Figur B:4. Normalfördelningsgraf för  Figur B:5. Normalfördelningsgraf för 
produktsort A med Anderson-Darling test. produktsort C med Kolmogorov- 
  Smirnov test. 
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Figur B:6. Normalfördelningsgraf för Figur B:7. Normalfördelningsgraf för 
produktsort C med Ryan-Joiner test. produktsort C med Anderson-Darling test. 
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Figur B:8. Normalfördelningsgraf för Figur B:9. Normalfördelningsgraf för 
produktsort D med Kolmogorov-Smirnov test. produktsort D med Ryan-Joiner test. 
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Figur B:10. Normalfördelningsgraf för  Figur B:11. Normalfördelningsgraf för 
produktsort D med Anderson-Darling test. produktsort B med Kolmogorov- 
 Smirnov test. 
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Figur B:12. Normalfördelningsgraf för Figur B:13. Normalfördelningsgraf för 
produktsort B med Ryan-Joiner test. produktsort B med Anderson-Darling test. 
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Figur B:14. Normalfördelningsgraf för Figur B:15. Normalfördelningsgraf för 
produktsort E med Kolmogorov-Smirnov test. produktsort E med Ryan-Joiner test. 
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Figur B:16. Normalfördelningsgraf för 
produktsort E med Anderson-Darling test. 
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Bilaga 7: Autokorrelationsdiagram för produktsort B och E. 
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Figur B:17. Autokorrelationsdiagram för produktsort B. 
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Figur B:18. Autokorrelationsdiagram för produktsort E. 
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Bilaga 8: Autokorrelationsdiagram för produktsort A och C 
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Figur B:19. Autokorrelationsdiagram för produktsort A. 
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Figur B:20. Autokorrelationsdiagram för produktsort C. 
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Bilaga 9: Autokorrelationsdiagram med vartannat värde 
borttaget 
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Figur B:21. Autokorrelationsdiagram med varannan provgrupp borttagen, produktsort D. 
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Figur B:22. Autokorrelationsdiagram med varannan provgrupp borttagen, produktsort B. 
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Figur B:23. Autokorrelationsdiagram med varannan provgrupp borttagen, produktsort E. 
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Bilaga 10: x - och R-diagram för produktsorterna C, D och E 
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Figur B:24. x - och R-diagram för produktsort C. 
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Figur B:25. x - och R-diagram för produktsort D. 
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Figur B:26. x - och R-diagram för produktsort E. 

 
 



 
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 1(1) 

Kvalitets- och miljöledning 

33  BBIILLAAGGOORR  33  

Bilaga 11: Between/within diagram för produktsort C och E 
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Figur B:27. Between/within diagram för produktsort C. LSL=under toleransgräns och USL=övre 

toleransgräns. 
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Figur B:28. Between/within diagram för produktsort E. LSL=under toleransgräns och USL=övre 

toleransgräns. 
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Bilaga 12: Duglighetsanalys för stora kaffebröd 
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Bilaga 13: Normalfördelningsdiagram för skillnaderna i vikt  
 

-10-15-20-25-30

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

C1

P
e
rc
e
n
t

Mean -20,14

StDev 3,655

N 21

AD 0,479

P-Value 0,210

Produktsort A
Normal 

 
-10-15-20-25-30

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

C1

P
e
rc
e
n
t

Mean -20,14

StDev 3,655

N 21

RJ 0,973

P-Value >0,100

Produktsort A
Normal 

 
Figur B:29. Normalfördelningsgraf för  Figur B:30. Normalfördelningsgraf för 
viktskillnaderna hos produktsort A med Anderson- viktskillnaderna hos produktsort A med 
Darling test. Ryan-Joiner test. 
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Figur B:31. Normalfördelningsgraf för  Figur B:32. Normalfördelningsgraf för 
viktskillnaderna hos produktsort A med  viktskillnaderna hos produktsort B med 
Kolmogorov-Smirnov test. Anderson-Darling test. 
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Figur B:33. Normalfördelningsgraf för  Figur B:34. Normalfördelningsgraf för 
viktskillnaderna hos produktsort B med  viktskillnaderna hos produktsort B med 
Ryan-Joiner test. Kolmogorov-Smirnov test. 
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Bilaga 14: Beräkningar av σ̂ , R och RM  
 
R beräknades dels för varje provgrupp före jäsning och dels för varje provgrupp efter 
gräddning. Detta gjordes utifrån mätvärdena för produktsorterna A och B. Från de erhållna 
värdena på R beräknades ett genomsittligt värde på spridningen ( R ), se tabell B:3. 
 
Tabell B:3. R före och efter jäsning för A och B. 

Produktsort R före jäsning R efter gräddning 
B 17,09 16,66 
A 18,69 25,28 
 
MR beräknades dels ur datamaterialet före jäsning och dels ur datamaterialet efter gräddning. 
Detta gjordes utifrån mätvärdena för produktsorterna A och B. Från dessa värden på MR 
beräknades ett genomsittligt värde på spridningen ( RM ). Värdena RM  återfinns i tabell B:4 
nedan. 
 
Tabell B:4. R före och efter jäsning för A och B. 
Produktsort RM före jäsning RM efter gräddning 
B 17,09 16,66 
A 18,69 25,28 
 
Skattning av standardavvikelsen 
Standardavvikelsen före jäsning skattades enligt formel B:13 för de vikter som erhållits före 
jäsningen. En skattning av standardavvikelsen efter gräddningen beräknade på samma sätt 
men med värdena som erhållits efter gräddningen. Detta gjordes för produktsorterna A och B. 
Värdena för σ̂  återfinns i tabell B:5. 
 

2

ˆ
d

R
=σ                                                                       (B:13) 

 
Tabell B:5. σ̂  före och efter jäsning för A och B. 

Produktsort σ̂ före jäsning σ̂ efter gräddning 
B 6,565 8,878 
A 6,005 5,854 
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Bilaga 15: Kostnadsberäkningar för övervikt, stora och små 
kaffebröd 
 

• En medelvikt beräknades för respektive produktsort där de underviktiga produkterna 
hade tagits bort. Skillnaden mellan målvikten och medelvikten beräknades sedan. 

 
• Ett pris per kilo för respektive produktsort erhölls med hjälp av att multiplicera de 

olika ingående enheter i recepten med de inköpspriser som fanns tillgängliga på 
företaget. 

 
• Priset per kilo multiplicerades sedan med skillnaden i vikt för att ge en genomsnittlig 

överviktskostnad per produkt och produktsort. Dessa multiplicerades sedan med det 
antal produkter som i genomsnitt produceras av respektive produktsort per 
produktionsår.  
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Bilaga 16: Kostnadsberäkningar för paretodiagrammen 
 
För att beräkna den totala kostnaden för defekta enheter per år beräknades det genomsnittliga 
antalet defekta enheter (kolumn 1, tabell B:6) per dag och produktsort utifrån företagets 
datamaterial.  
 
Medelvikterna för de respektive produktsorterna (kolumn 2, tabell B:6) som erhållits vid 
measure-fasen användes sedan för att beräkna en degvikt (kolumn 3, tabell B:6) genom att 
dividera med 0,95 för att ta hänsyn till den viktminskning som sker under gräddningen. Den 
totala vikten för defekta enheter per produktsort (kolumn 4, tabell B:6) beräknades genom att 
degvikterna multiplicerades med antalet defekta enheter per år. För att få ut kostnaderna för 
de respektive produktsorterna multiplicerades denna totala vikt med materialkostnaden 
(kolumn 6, tabell B:6) för tillhörande produktsort.  
 
Denna totala kostnad användes sedan både i beräkningar baserade på företagets data och 
beräkningar baserade på datamaterialet insamlat under measure-fasen.  
 
Tabell B:6. Totala kostnader för de olika produktsorterna 

 Skadade/ 
dag 

Skadade/ 
år 

Vikt Degvikt Total  
vikt 

Pris/ 
kg 

Kostnad 

A XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXX 
B XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXX 
C XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXX 
D XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXX 
E XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXX 
Totalt       446 294,5 
 

 
 
 
 



   
 

 
 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 1(1) 

Kvalitets- och miljöledning 

33  BBIILLAAGGOORR  33  

Bilaga 17: Normalfördelningsdiagram för produktsort FL och IL. 
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Figur B:35. Normalfördelningsgraf för  Figur B:36. Normalfördelningsgraf  
produktsort FL med Kolmogorov-Smirnov test. för produktsort FL med Ryan-Joiner test. 
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Figur B:37. Normalfördelningsgraf för  Figur B:38. Normalfördelningsgraf  
produktsort FL med Anderson-Darling test. för produktsort IL med Kolmogorov- 
 Smirnov test. 
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Figur B:39. Normalfördelningsgraf för  Figur B:40. Normalfördelningsgraf 
produktsort IL med Ryan-Joiner test. för produktsort IL med Anderson- 
 Darling test. 
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Bilaga 18: Normalfördelningsdiagram för produktsort GL 
 

 
Figur B:41. Normalfördelningsdiagram för produktsort GL med Kolmogorov-Smirnov test. 

 

 
Figur B:42. Normalfördelningsdiagram för produktsort GL med Ryan-Joiner test. 
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Figur B:43. Normalfördelningsdiagram för produktsort GL med Anderson-Darling test. 
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Bilaga 19: Autokorrelationsdiagram för de små kaffebröden 
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Figur B:44. Autokorrelationsdigram för produktsort FL. 
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Figur B:45. Autokorrelationsdigram för produktsort GL. 
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Figur B:46. Autokorrelationsdigram för produktsort HL. 
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Figur B:47. Autokorrelationsdigram för produktsort IL. 
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Bilaga 20: Between/within diagram för produktsorterna GL, HL 
och IL  
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Figur B:48. Between/within diagram för GL. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 
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Figur B:49. Between/within diagram för HL. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 
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Figur B:50. Between/within diagram för IL. LSL=under toleransgräns och USL=övre toleransgräns. 
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Bilaga 21: x - och R-diagram för produktsorterna GL, IL och HL 
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Figur B:51. x - och R-diagram för produktsort GL. 
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Figur B:52. x - och R-diagram för produktsort HL. 
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Figur B:53. x - och R-diagram för produktsort IL. 
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Bilaga 22: Duglighetsanalys för små kaffebröd 
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Produktsort IL 
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Bilaga 23: Kostnadsberäkningar för spilldegen 
 
För att beräkna kostnaden för spilldegen beräknades i ett första steg den genomsnittliga 
mängden spilldeg som kasseras per år ut i vikt.  Genomsnittlig vikt/år för spilldegen 
beräknades genom att den genomsnittliga vikten för spilldeg/dag beräknades från den period 
mätningarna utförts. Denna vikt multiplicerades sedan med antal produktionsdagar/år, se 
beräkning i figur B:54 nedan. 
 
 

sdagarproduktion antal spill/dagligt Genomsnitt ⋅  
 

Figur B:54. Beräkning av genomsnittig mängd kasserad spilldeg/år 
 
Utifrån intervjuer med operatörerna uppskattades att 95 % av spilldegen består av deg och 5 
% av fyllning. För att beräkna en kostnad för degen i spilldegen multiplicerades därför den 
uträknade vikten för spill/år med andelen deg (0,95) och den genomsnittliga 
materialkostnaden/kg för deg. Kostnaden för fyllningen i spilldegen beräknades genom att 
vikten spill/år multiplicerades med den genomsnittliga materialkostnaden för fyllningen. 
Dessa adderades sedan för att få den totala kostnaden per år för spilldegen, se tabell B:7. 
 
Tabell B:7. Beräkning av kostnaden/år för spilldeg 

Sort Andel Vikt/kg Pris/kg Kostnad/år 
Deg XXXX XXXX XXXX XXXX 

Fyllning XXXX XXXX XXXX XXXX 

    186099,9289 
 


