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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts inom programmet för högskoleingenjörer i maskinteknik på 

Karlstads universitet. Arbetet genomfördes i samarbete med Barilla AB i Filipstad, som 

producerar knäckebröd. På produktionslinan 11 (PL11) är det en produktion på 1589 ton 

(2018) där det produceras stora och medium stora rundbröd. Totalt är det åtta recept som 

produceras och volymen varierar beroende på försäljning. PL11 står för 4 % av den totala 

tillverkningen på Barilla AB. Problemet med denna lina är en hög kassationsgrad, som ligger 

på 40 % (2018).  

 

Arbetet har varit ett förbättringsarbete som har bestått av datainsamlingar, intervjuer och 

observationer för att på så sätt kunna komma fram till vad processen har för brister. Detta har 

sedan varit grunden för en analys där olika förbättringsförslag har setts över och hur stor 

effekt dessa förslag skulle göra.  

 

Under datainsamlingen uppmärksammades det att paketeringsmaskinen var ett stort problem, 

men efter intervjuer och observationer kunde det konstateras att det var brödkvaliteten som 

var det stora problemet, d.v.s när brödet var godkänt gick linan bra.  Brödkvaliteten varierade 

under produktionens gång och det syntes även under året och när man jämförde med året 

innan. Tester visade att när bröden blev manuellt centrerade gick linan bättre och att bröd- 

och paketkvaliteten ökade. Förslag på en bättre centrering gjordes och att övergången mellan 

ugn och hissen till torken borde förbättras. 

 

Avgränsningarna var att enbart fokusera på produktionens paketeringsdel och använda data 

från alla recept för att få en bättre överblick och mer trovärdiga data. I rapporten finns det 

jämförelser för de olika recepten.  
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Abstract 

This degree project has been carried out for the program in Mechanical Engineering at 

Karlstad University. The work was carried out in collaboration with Barilla Filipstad,which 

produces crispbread. At the production line 11 it is a production of 1589 tonnes (2018) where 

large and medium round bread is made. There is a total of 8 recipes that are produced, and the 

volume varies depending on sales. Production line 11 accounts for 4% of the total production 

at Barilla. The problem with this line is a high rejection rate, for the entire Production line 11 

it is 40% (2018). 

 

The project has been an improvement work including data collection, interviews and 

observations in order to be able to find out the short comings of the processes. This has been 

the basis for analysis and various improvement proposals and their effects. 

 

The data collection showed that the packaging machine was a big problem, but after 

interviews and observations it was found that it was the bread quality that was the big 

problem. When the bread was fine, the line went well. The bread quality varies during the 

course of the production and it is also visible during the year and when comparing two years. 

Tests showed that when the breads were manually centered, production was better and bread 

and the parcel quality increased. So, suggestions for better centering were made and 

improved transition between the oven and the elevator to the dryer. 

 

The delimitation was to focus only on the packaging part of the production and use data from 

all the recipes to get an overview and more credible data. In the report there are comparisions 

between recipes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete har utförts i samarbete med Barilla Sverige AB i Filipstad vilket är ett 

dotterbolag till det italienska matmärket Barilla AB. Det finns åtta stycken bagerilinjer på 

Barilla och det här arbetet fokuserades på PL11, som har en produktion på 1589 ton (2018) 

och står för 4 % av den totala produktionen. Produktionslinje PL11 producerar medium och 

stora rundbröd. Det varierar mellan åtta stycken olika recept och mellan varje receptbyte sker 

det en omställningsperiod vilket påverkar produktionslinans kapacitet negativt. Recepten har 

olika volym men det är små serier det handlar om. Produktiviteten uppgick 2018 till i 

genomsnitt 310 kg/h och kassationsgraden av paketerat bröd var 41%. Därutöver var 

övervikten 3% (den vikt över angiven vikt på paketet) av paketerad volym.  

1.2 Problemförmulering 

■        Vilka ändringar kan göras för att minska kassationer och öka produktiviteten?  

1.3 Syfte & mål 

Syftet med detta arbete är att identifiera orsaker till kassation samt att komma med 

förbättringsförslag som åtgärdar problemet. Målet är att reducera mängden kassation, öka 

produktiviteten och identifiera rotorsaken till den höga kassationen.   

1.4 Avgränsningar 

Det sattes avgränsningar till att fokusera på paketeringsdelen och inte hela linan för 

rundknäcke, detta då bageridelen har många parametrar som är svåra att ändra på och är 

fixerade. Därför kommer det att fokuseras på från att brödet lämnar ugnen och läggs i 

inmataren till slutet av paketeringen då brödet går vidare till palletering. Övervikt har valts 

bort i arbetet på grund av att kassationsgraden är det stora problemet och drar ner kapaciteten 

mest. När kassationsgrader jämförs mellan 2017 och 2018 kommer det att redovisas för både 

bageri och paketering. 
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2 Teori och Metoder 

2.1 Projektplan 

Projektplanen var grunden för hela arbetet. Det är där alla moment redovisas och blir 

specificerade när de skall göras för att skapa en strukturerad plan. Att ta hjälp av handledare 

och personal är bra för att få input på vad som ska ändra, lägga till eller för att få förslag på 

metoder som kan användas.  

 

Projektplanen tas fram med verktyg såsom Gantt-schema och WBS. 

2.1.1 Tidsplanering 

Tidsplanering gjordes med hjälp av ett Gantt-schema för att ge projektet en kritisk linje, en så 

kallad röd tråd genom projektet. Detta gör också att det blir en tydlig bild på när saker och 

ting ska vara klart och om tidsplanen håller (2013, Eriksson m.fl). Det visar även på hur 

mycket tid som har tänkt att bli lagt på ett specifikt moment. 

2.1.2 Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS är ett verktyg för att ge en visuell överblick över allt som behöver göras inom projektet 

(2013, Eriksson m.fl). WBS:en liknar ett träd där det stora momentet är stammen som sedan 

grenar ut sig till delmoment. Bland grenarna ska alla moment som kan tänkas göra under 

arbetets gång vara med, ingen tidsplanering finns här utan enbart vad som är tänkt att arbetet 

ska innehålla.  
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2.1.3 Riskbedömning 

En riskbedömning visar vilka olika risker som finns samt hur stor sannolikheten är att det 

sker under arbetets gång och vad konsekvensen blir då (2013, Eriksson m.fl). Det ska finnas 

en åtgärdsplan för de olika konsekvenserna som kan bli till följd av problemet för att 

förhindra ett för stort produktionsbortfall. Det gör även att i förväg planera och ha diverse 

risker i åtanke samt att se till att ha en plan innan problemet blir ett riktigt problem som kan 

förhindra en från att utföra sitt arbete. Se bilaga 2. 

2.4 7QC 

Det finns flera olika sätt att samla in och hantera data. Med dessa olika metoder går det att ge 

en visuell bild över vart problemet ligger och ge motivering till varför vissa problem 

prioriteras medan andra läggs åt sidan och kommer att hanteras i mån av tid och resurser 

(2015, Jarfors m.fl.).    

2.4.1 Paretodiagram 

Oftast i ett förbättringsarbete är det flera problem samtidigt och då används paretodiagram för 

att visa vad som är det största felet och var fokus ska vara. När fel studeras är det inte enbart 

antalet fel som är viktigt utan det är även viktigt att studera konsekvenskostnaden 

 för feltypen (2007, Bergman). 

2.4.2. Histogram  

När det handlar om stora datamängder går det inte alltid att representera varje mätvärde i 

figuren. Utan det får delas in i mätområden och sedan låta antal mätvärden i klassen eller 

andelen mätvärden representeras i form av en rektangel (2007, Bergman). 
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2.5 Fiskbensdiagram 

När ett kvalitetsproblem har valts ut måste det gå vidare med att försöka bryta ner orsakerna 

till problemet (2007, Bergman). Det kallas även för orsak-verkan-diagram och är till för att 

analysera ett problem på djupet. När det handlar om kvalitetsproblem kan diagrammet få en 

7M-diagram (2007, Bergman). I detta fall kommer det bara vara 3M (människa, material och 

maskin) för att analysera orsakerna. Det som söks efter vid de olika M:en är: 

 

1. Människa: Har operatören bristande utbildning, motivation och erfarenhet? Förstår 

operatören hur produkten ska användas?  

2. Maskin: Genomförs det lämpligt förebyggande underhåll?  Har maskinerna förmåga 

att hålla variationen mellan de tillverkade enheterna tillräckligt liten? (2007, 

Bergman) 

3. Material: Håller materialet kvaliteten som behövs i processen? Vad som orsakar den 

bristande kvaliteten?   

2.6 Intervjumetodik 

Genom att intervjua personal som har flerårig praktisk erfarenhet av linan, kan de visa hur de 

arbetar och hur de hanterar när ett problem uppstår. Kontorspersonal har oftast mer teoretisk 

erfarenhet och kan med hjälp av statistik med mera visa var problemet uppstår och vad som 

drar ner produktionen.   

2.7 Observationsmetodik 

Det går att lära sig mycket genom att observera operatörerna i deras arbete och genom att 

följa produktionen. Det är lättare att förstå sig på ett problem då problemet uppstår i 

verkligheten än att bara läsa om det. Det hjälper även till med att få problemet att bli mer 

tydligt samt att få en mer visuell bild över problemet. 
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2.8 Genchi genbutsu 

Det finns inte alltid en förståelse bakom ett problem om det inte utförs observationer av en 

person på stationen som faktiskt ser vad som händer. Analyserad data säger oftast inte hela 

sanningen. Det första steget när en analys börjar är att “go to gemba” för att sätta sig in i 

situationen (2009, Liker). ”Go to gemba” är att personen går ut till produktionen för att få se 

det själv istället för att fråga eller studera data. Ett “outside the box”-tänkande är kritiskt, men 

för att kunna göra detta måste det finnas en tydlig bild över vad det är som ska göra. Personen 

som ska utföra förbättringsarbetet får själv gå ut för att undersöka stationen och utföra 

intervjuer för att på det viset få en större förståelse.  

2.9 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbete är en viktig pelare inom lean, med hjälp av det kan alla inom ett företag 

komma överens om ett tillvägagångssätt det skall arbetas på. Det arbetssättet alla ska komma 

överens om skall vara det sättet som är det effektivaste sättet att arbeta på för stunden (2015, 

Petterson m.fl.). Genom att standardisera arbetet är det enklare att utföra förbättringar och 

arbeta med konstant lärande. Om standardiserat arbete saknas går det fortfarande att utföra 

tester och föreslå förbättringar, men det blir svårt att förklara bristerna och få trovärdiga data 

då ingen arbetar likvärdigt (2015, Petterson m.fl.). Genom att införa standardiserat arbete 

underlättar det att utföra mätningar av arbetsmoment och genom dessa föreslå förbättringar 

för att få bort svinnet. 
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2.9 5S  

De flesta människor tycker att ett strukturerat arbetssätt är viktigt för trivsel och 

välbefinnandet (2015, Petterson m.fl.). Det är även ett av kraven för att det ska gå att 

standardisera arbetet. Det går inte att följa en metodstandard på rätt tid om det inte finns 

dokument eller om utrustningen inte fungerar som den är menad (2015, Petterson m.fl.). 

Nedan beskrivs de 5 sakerna som skall arbetas med. 

● Standardisera 

○ Det är ett standardiserat arbetssätt där alla arbetar likadant. Detta för att det 

ska bli mer tillförlitliga värden som går att studera för att komma fram med 

förbättringar (2015, Petterson m.fl.). 

● Städa 

○ Regelbunden städning. Enklare städning varje dag och sedan en mer grundlig 

städning med jämna mellanrum. 

● Sortera 

○ Sortera sakerna på arbetsplatsen så att det finns nära till hands. 

● Systematisera  

○ Det som är lämpligt att använda vid en arbetsplats ska finnas nära till hands.  

● Sköt om 

○ Ha att göra-listor för att ordningen ska hållas. 
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3 Genomförande 

3.1 Förarbete 

Arbetet börjades med en introduktion av stationen där varje steg gicks igenom från degsal till 

att det skickas till lagret. Detta för att få en förståelse över hur tillverkningens alla steg går till 

i linan. En introduktion över all tillgänglig data och program som fanns att använda till 

projektet presenterades.  

 

 Tillverkningen kan delas in i två processer för att enklare kunna bryta ner processerna och få 

mer detaljerade siffror på data och se var det kasseras mest. Med hjälp av datainsamlingen 

gjordes ett dataark för att enkelt kunna jämföra olika skiftlag, stationer och få en visuell bild 

över helheten. 

 

3.2 Hur ser brödprocessen ut?  

Figur 1 visar ett flödesschema för att bryta ner processen på ett enkelt sätt. Brödprocessen 

börjar vid bageriet, där alla ingredienser blandas i degsalen för att transporteras på band till 

U-maskinen. Där det sedan kavlas ut till sin rätta form och förs vidare på transportband 

genom jäsbanor. Det är stegen som ingår i bageriet och på slutet åker bröddegen genom en 

ugn. Därifrån åker den vidare till en inmatare (se figur 2). 
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Figure 1, flödesschema av hela processen. 
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Figure 2, bröd åker från ugn till hissen till torken. 

Därefter åker brödet igenom en tork för att få ut den sista vätskan och är sedan vid 

paketeringen. Vid början av paketeringen åker brödet igenom en till inmatare. Se figur 3. 
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Figure 3, kommer brödet från torken till inmataren där brödet läggs i buntar. 

Här läggs brödet läggs i buntar för att sedan åka vidare till buffertbandet. Vid slutet av 

buffertbandet kommer brödbuntarna till paketeringsmaskinen. Se figur 4.  
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Figure 4, en bild på paketeringsmaskinen där brödet får sitt pappersomslag. 

Där de får sitt omslag och åker igenom en metalldetektor och våg för att sedan åka på 

transportbandet iväg till brickpacken. Se figur 5. 
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Figure 5, vid brickpacken läggs brödpaketen i kartonger. 

Där läggs brödpaketen i kartonger. Detta är brickpacken för mediumpaket och så finns det en 

annan för stora paket som står bredvid. Det går transportband till palletering där det först 

paketeras på pallkragar, plastas in för att sedan transporteras till lagret.  

3.3 Datainsamling  

På Barilla används ett program som heter RSP som används vid varje lina i hela fabriken. 

Programmet används över hela linan så när ett stopp sker tar den tid och visar vilken station 

det sker på, sedan får operatören manuellt fylla i rätt orsak och skriva en liten kommentar. 

Detta kan sedan studeras mellan olika tidsintervall för att få en överblick över var problemen 

är och vad orsakerna är. Det går även att kategorisera skillnaden mellan skiftlagen, recept 

m.m. Exportera till Excel förenklar arbetet med den insamlade data.  
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3.4 Definition av stopp 

När det blir ett stopp på paketeringen finns det ett system som tar tiden på stoppet. Är stoppet 

kortare än 60 sekunder blir det automatiskt kategoriserat som mikrostopp och ingen extern 

redovisning behöver göras. Är ett stopp över 60 sekunder behöver en operatör gå in i 

systemet och välja vad för orsak och station som stoppet berodde på. Se nedan för att se 

förklaringar på vad de mest inträffade stoppen betyder. 

3.4.1 Mekaniskt stopp 

Ett mekaniskt fel är när det är något i maskinen som går sönder, antingen på grund av slitage 

eller att material tillför stoppet. Detta kan antingen åtgärdas genom operatörer eller behöva 

tillkalla personal från underhåll. För mer detaljer angående stoppet är det antingen 

kommentarer för stoppet eller kommentarer från underhåll efter deras granskning. 

3.4.2 Banderollbyte 

Ett banderollbyte är när omslaget i paketeringsmaskinen är slut och operatören behöver byta 

ut rullen till en ny. Ett banderollbyte påverkar inte OEE då det är ett nödvändigt stopp som 

inte går att påverka. 

3.4.3 Film/pappersbrott 

När banderollen antingen går sönder av att den hamnar snett eller om paketeringsmaskinen är 

oren med mycket brödsmulor kan det tillkomma ett pappersbrott. Det kan även bero på att 

brödet inte ligger som det ska eller kommer i för stor mängd vilket gör att det går sönder. Det 

kan dessutom bero på att pappret inte blivit skuret rakt igenom vilket gör att en del papper 

dras in i maskinen som gör att ett stopp tillkommer. 

3.5 Intern motivation 

Att eliminera missnöjesfaktorer och utforma arbetet på ett sådant vis att positiva faktorer 

skapas gör att den interna motivationen ökar (2009, Liker). Det här är något som kan göras 

genom 5S, visuell styrning, arbetsrotation och inbyggd feedback som kan ge motivation.  
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3.6 Extern motivation  

En teori är Taylor scientific management (2009, Liker) där det diskuteras om att ha ett 

vetenskapligt urval, utforma standardiserade arbeten, utbilda och avlöna i förhållanden till 

standardiserade arbetsinsatser. Detta ska göras på teamnivå istället för på en personnivå. Det 

ska sättas upp specifika mål som är mätbara så att teamet vet hur de ligger till och vilja sträva 

efter att höja ribban (2009, Liker). 
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4 Resultat 

4.1 Projektplanering 

I början av arbetet utfördes en projektplan för att bryta ner arbetet och planera vad som skall 

göras och hur länge de olika delmomenten kommer att ta. Detta för att ha en planerad 

arbetsgång och ha struktur på arbetet. Arbetet bröts ner i en WBS (Work breakdown 

structure) där alla momentet för delarna redovisades. Ett GANTT-schema gjordes där det 

uppskattades hur länge de olika moment skulle ta gjordes. En riskbedömning skapades för att 

få en bild över problemen som kan uppstå, men även planera för vilken åtgärd som ska 

användas samt sannolikheten för att det skulle hända. 

 

WBS, GANTT-schema och Riskbedömning finns i bilaga 2.  

4.2 Förarbete 

Här kommer alla resultat från datainsamling, intervjuer och egna observationer att redovisas 

för att på det viset kunna se vart problemen är och se olika skillnader.  

Efter intervjuer, observationer och datainsamlingen kunde ett fiskbensdiagram (Se figure 6) 

göras för att bryta ner de olika parametrarna (Människa, Maskin och Material), detta för att se 

orsaken till varje problematik som paketeringsmaskinen har. Den röda tråden är att bristande 

erfarenhet och brödkvalité har stor betydelse för att paketeringsmaskinen ska fungera felfritt. 

 

 

Figure 6, Visar ett fiskbensdiagram över paketeringsmaskinen. 
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4.2.1 Material 

Mängden prima bröd som har producerats under 2018, det vill säga mängden bröd som har 

gått vidare till lagret, samt vad kassationsgraden ligger på för respektive recept visas på tabell 

1. 

 

Tabell 1, total produktion och kassationsgrad under 2018 för respektive recept 

Recept Prima bröd producerat (ton) Kassation i% 

A 150 36% 

B 225 52% 

C 209 65% 

D 203 70% 

E 222 21% 

F 332 27% 

G 43 44% 

Totalt 1589 41% 

 

Figur 7 visar en visuell skillnad med hjälp av paretodiagram skillnaden mellan recepten. 

Recept E och F har de lägsta kassationsgraderna, men det är även en del av de bröden som 

producerades mest under 2018. 
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Figure 7, ett paretodiagram på kassationsgraden för respektive recept. 

 

 

En stor skillnad mellan 2017 och 2018 i kassationer visas i tabell 2. Två av de tre recepten 

med högst kassation från 2018 producerades även under 2017 med mycket bättre resultat. Har 

markerat dessa recept med röd färg. 

 

Tabell 2, skillnaden på kassationsgrad mellan 2017 och 2018. 

Recept Kassation 2017 Kassation 2018 

A 6,52% 36,11 % 

C 15,92% 64,75% 

F 3,98% 26,63% 

E 1,11% 21,18% 

B 24,25% 51,88% 

 

Tabell 3 visar skillnaden mellan kassationsgraderna mellan 2017 och 2018. Här har bageriet 

tagits med för att studera skillnader och visa en mer grundlig förändring mellan de två åren. 
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Tabell 3, visar skillnaden på kassationsgrad mellan 2017 och 2018. 

Produktionsavsnitt 2017 2018 

Bageri 21,13 % 24,29 % 

Paketering 9,90 % 38.79 

Totalt 35,37 % 40,74 %  

 

Vid jämförelse av PL11:s totala kassationsgrad är den 266% större än vad resterande bröd i 

fabriken har. Sedan är skillnaden mellan medium samt det stora brödet märkvärd och att det 

stora rundbrödet produceras mer i samma linje som fabriken har i övrigt.  

Tabell 4, kassationsgrad och godkänt bröd producerat för paketering. 

Del Prima bröd producerat (ton) kassation i % 

Resterande fabrikskassation 

på paketering 

- 15,77% 

 PL11 Medium round 637 61,90% 

PL11 Big round 

 

952 26,58% 

PL11 Total 1589 40,74% 

 

Studeras kassationsgraden mellan 2017 och 2018 (tabell 5) är det en markant ökning av 

kassationsgrad, speciellt under sommarmånaderna (juni, juli och augusti). 2018 ökade 

kassationsgraden med 50 % under sommaren medan 2017 sjönk kassationsgraden med några 

få procentenheter. 2017 var det fem stycken recept som var i bruk och vid 2018 hade det skett 

en ökning till åtta stycken recept som producerades. 
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Tabell 5, skillnaden i kassationsgrad  mellan 2017 och 2018. 

År Kassationsgrad 

under 2017 

Kassationsgrad 

under 2018 

Januari 19 % 47 % 

Februari 25 % 31 % 

Mars 26 % 31 % 

April 2 % 44 % 

Maj 4 % 42 % 

Juni 8 % 45 % 

Juli 7 % 52 % 

Augusti 9 % 78 % 

September 6 % 36 % 

Oktober 1 % 37 % 

November 5 % 29 % 

December 4 % 42% 

Genomsnitt 10 % 41 % 
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4.2.2 Människa 

Figur 8 visar att skiftlag 4 är bättre när det kommer till drifttid och kommer på andra plats i 

total stopptid. Studeras antalet stopp har skiftlag 4 mindre än vad resterande skiftlagen har.  

 

 
Figure 8, visar skillnaden mellan skiftlagen under hela 2018. 

Tabell 6 visar att de två skiftlagen med lägst producerad mängd är relativt lika i producerad 

mängd och cirka en femtedel mindre än vad det bästa skiftlaget producerar. Detta är ett 

tecken på att det arbetas på olika sätt i arbetslagen och/eller har andra förutsättningar som gör 

att de inte kommer upp i samma nivå som de två skiftlagen som ligger i topp. Den 

genomsnittliga mängden som skiftlagen producerar skulle hamna på tredje plats ifall att det 

vore ett skiftlag. 

Tabell 6, visar skillnaden i producerad mängd under hela 2018. 

Skiftlag Index 

Skiftlag 4 1 

Skiftlag 2 0,94 

Skiftlag 5 0.86 

Skiftlag 3 0,81 

Skiftlag 1 0,80 

Genomsnitt 0,90 
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4.2.3 Maskin 

För att få en överblick över hur fördelning av stopp ser ut mellan alla stationer på 

paketeringen gjordes ett histogram (se figur 9) där total stopptid och kostnaden för stoppen 

visas. Paketeringsmaskinen står för majoriteten av stopp och kostnader, brödbrist kommer på 

andra plats. Sedan kommer städning och transportbanor. Kostnaden för stopp definieras som 

kostnaden för fabriken att ha operatörer där medan den stationen står still. Inga kostnader för 

material eller extern hjälp är inräknade.  

 
Figure 9, överblicksbild över paketeringens stopp under hela 2018. 

Här är det mekaniska fel som står för majoriteten av stoppen, film/pappersbrott kommer på 

andra plats och sedan kommer banderollbyte. Resten är relativt lika, se figur 10. 

 

Figure 10, stoppkodning för paketeringsmaskinen under hela 2018. 
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Då linjen körs dygnet runt är det även intressant att se skillnaden i antal stopp för varje 

timme, orange linje visar antalet stopp som sker (se figur 11). Vid skiftbyten (6,14,22) är det 

högst stopptid för att sedan sjunka under skiftet och under nattskiftet sker det minst stopp i 

både tid och antal. Se bilaga 1 för att se spridning för enskilt skiftlag.  

 

Figure 11, spridning av stopp under 24 timmar under hela 2018. 

Efter intervjuer med Jonathan Zander 1 där diskussioner angående paketeringsmaskinen, som 

är den stationen med mest stopp, blev slutsatsen att utföra ett test där skillnaden skulle ses i 

resultatet när brödbuntar blir centrerade och när brödbuntar inte centreras. Detta utfördes 

genom att låta 100 buntar med bröd åka igenom för att sedan studera hur kvaliteten på brödet 

och paketet blev. 

 

Tabell 7 visar resultatet efter testet som utfördes. Den vänstra kolumnen visar i vilket skick 

ett paket kan vara i. Högst upp är paket som är godkända för att gå vidare till försäljning. 

Resterande rader är antalet bröd som var trasiga i paketen. Det här gäller även de mindre 

tilltalande paketen. På icke-centrerade bröd (se tabell 7) är det 86% av paketen som blev 

godkända. Bland de 100 paketen som öppnades hade 17% noll trasiga brödbitar i sig, 21% 

hade en trasig brödbit och 30% hade två trasiga brödbitar. För brödbuntarna som centrerades 

för hand blev det en ökning på 6% av andelen godkända paket. Det skedde även en 

minskning av antal paket som hade trasiga bröd i sig. Kolumnen till höger visar skillnaden 

mellan dessa två tester. Vid godkända paket och noll trasiga är det såklart bra om det är en 

 
1 Jonathan Zander, produktionsingenjör, 24 april 2019 
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positiv förbättring. För de centrerade buntarna hade det skett en ökning av antal paket med en 

trasig brödbit. Detta var något som ansågs godkänt. Efter det sker en minskning av antal 

paket med trasiga bröd vilket bevisar att bättre centrerat bröd ger bättre resultat. Se tabell 7 

för resultat av test. 

  

Tabell 7, resultat efter centreringstest. 

 

4.3 Varför sker kassation? 

Kassering sker under båda processerna, både i bageriet och vid paketeringen. Det kan 

antingen bero på att brödkvaliteten eller maskinerna. Om brödkvaliteten är ej godkänd beror 

det på t.ex. att vätskehalten är för hög. Detta gör att bageriet behöver få ut all deg som inte är 

godkänd vilket sedan blir kassation. Det är ett tryckande system mellan bageriet och 

paketeringen. Står paketeringen still kommer det fortfarande bröd från bageriet. Detta kan 

medföra att buffertsystemen blir fyllda vilket medför kassation då bageriet producerar mer än 

vad paketeringen klarar av för tillfället. Om det är något som har med maskinen att göra kan 

det till exempel bero på att en maskin står still och när buffertbandet sedan blir fullt sker 

kassation. Det vill säga att ett för långt stopp orsakar kassation. Majoriteten av all kassation 

återanvänds till bland annat ströbröd eller foder.  

 

När kassationsgraden räknas ut görs det som visas nedan: 

Kassationsgrad = Spill/producerad mängd in 

Det är alltså mängden spill som sedan delas på mängden som går till lagret, istället för att ta 

mängden som kommer in. Detta gör att vid vissa tillfällen kan kassationsgraden överstiga 

100%, med det menas att det sker mer kassation än vad bröd som går ut till lagret.  
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4.4 Intervjuer och observationer 

Egna observationer av paketeringsdelen visade att alla maskiner gick bra så länge 

brödkvaliteten höll en godkänd nivå. När tid spenderades på linan gick det inte att sätta 

fingret på varför det skulle vara en sådan hög kassationsgrad. Vid diskussioner med 

operatörer var svaret att majoriteten av produktionen går bra när brödkvaliteten är godkänd. 

Stora rundbrödet tyckte operatörerna gick bäst och att det var när mediumbrödet produceras 

som det uppstod problem. Det specialbakade brödet som skulle har en viss hemlagad känsla 

hade mycket problem med många stopp.  

 

Var det inte minst tre stycken personer vid linan under drift berättade operatörerna att det var 

nästintill omöjligt att hålla en stadig produktion då det fanns tre ställen som var tvungna att 

vara bemannade. Först vid inmataren vid paketeringen för att se till att brödbuntarna läggs 

rätt. Sedan en vid buffertbandet/transportbandet för att plocka bort trasigt bröd, och lasta av 

bröd vid eventuella stopp. Den tredje personen står efter paketeringsmaskinen för att kolla att 

paketen håller en tillräckligt bra kvalitet eller om det behövs köra en till runda genom 

paketeringsmaskinen. De har svårt att konkretisera vad för förbättringar som skulle kunna 

göras då brödkvaliteten spelar en sådan stor roll. Vid inmataren efter ugnen kunde inte 

datainsamling användas för att stärka motiveringar till beslut då ingen slags stoppkodning 

sker där. Vid observationer och intervjuer med operatörerna var det uppenbart att förbättring 

av övergången från ugn till hiss var i behov av förbättring då det var en okontrollerad 

övergång där det gick från cirka åtta rader till fyra rader. Var det ett stort rundbröd gick det 

relativt bra men vid rundbrödet av mediumstorlek märktes det att det blev en kassation när 

brödet hamnade snett eller blev ihopkört med annat bröd.  

 

4.5 Hur ser fördelningen mellan kassationen ut mellan stationerna? 

Mellan ugn och tork finns det vagnar för kassation och detsamma gäller vid inmataren vid 

paketeringen. Det är här majoriteten av all kassation sker och därför fick operatörerna under 

ett 24-timmars intervall notera när en kassationsvagn byttes ut och när en ny sattes in. En 

vagn som används vid kassation väger i snitt 150kg då den byttes ut. Mellan ugn och tork var 

det en relativ liten kassation då kassationsvagnen enbart bytes cirka var 12:e timme. Det vill 
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säga två gånger om dagen, specialfall finns dock om det har sket ett fel vid brödprocessen, 

vilket gör att brödet måste kasseras och det kan väljs att göras efter ugnen. 

 

Vid inmataren vid paketeringen ombads operatörerna att anteckna bytena på samma sätt. Här 

var det en mer frekvent byte av vagn då det varierande mellan fyra-sex timmar tills en vagn 

blev full. Efter inmataren sker det minimalt med kassation, efter att brödet har fått sitt omslag 

så öppnas det försiktigt för att sedan läggas på transportbandet igen. Detta visar att den största 

kassationen där uppdragets har utförts är det vid inmataren på paketeringen. Detta beror 

främst på att det är innan transportbandet och paketeringsmaskinen. Detta gör att det blir ett 

flertal korta stopp vid paketeringsmaskinen och efter en kort stund blir transportbandet fullt 

och detta gör att brödet kasseras. Det kan även bero på ett längre stopp. Det är därför det är 

fördelaktigt med flera operatörer vid brödet som orsakar mera stopp så operatörerna kan 

plocka bort brödet från bandet för att sedan lägga det på vagnar istället för att kassation ska 

ske.  

4.6 Förbättringsförslag och deras effekt 

• Standardiserat arbetssätt 

o Standardiserat arbetssätt där grunden är skiftlag 4 och användning av deras 

inställningar och arbetssätt. Detta skulle innebära i en 12 % ökning av producerat 

bröd.  

• Bättre centereringsprocess 

o En bättre centereringprocess ger en ökning på 6% mer fina paket och 20% mer 

paket med noll trasiga bröd i sig.  

• Mekaniska förbättringar 

o Mekaniska förbättringar som en mer kontrollerad övergång men även nedhållare 

som håller ned brödet är svårt att uppskatta då det skiljer sig mellan när det är 

mediumbröd eller stort bröd. Det sker inte så stora kassationer vid det stället.  

• Vid brödrecept som har hög kassationsgrad skall det alltid vara minst tre operatörer som 

är vid paketeringen. Detta för att minimera stopptiden och underlätta för operatörerna.  



32 

 

4.7 Klarar paketeringsmaskinen av flödet? 

Från inmataren är det vid full tillgänglighet fem stycken brödbuntar som var 30e sekund 

skickas ut (se figur 12). Det är sedan en transport på cirka 90 sekunder för att brödet ska ta 

sig vidare till paketeringsmaskinen. Paketeringsmaskinen klarar av 20stycken paket per minut 

vid 100% tillgänglighet.  

 

Detta gör att inmataren behöver två minuter på sig för att få tillräckligt med bröd för att 

skicka vidare det. Det gör att även om inte transportstiden är inräknad klarar 

paketeringsmaskinen av flödet från inmataren.  

 

 

Figure 12, taktider för de kritiska stegen vid paketering 

  

Inmatare

5st/30e sekund

Transportband

90sekunder

Paketeringsmaskin

20st/min
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5 Analys  

När jämförelse med paketeringens kassationsgrad mellan 2017 och 2018 utfördes kunde man 

se en tydlig skillnad i kassationsgrad. Det gick från en kassationsgrad som följer resterande 

linjer på fabriken till att ökas avsevärt. Det producerades ett mindre antal recept 2017 men två 

av recepten som har en avsevärt högre kassationsgrad producerades även då och hade en 

mycket lägre kassationsgrad 2017. Brödkvaliteten spelar stor roll i om processerna har en hög 

produktivitet. Om brödet är godkänt är det hög produktivitet med låg kassationsnivå och få 

stopp. Har brödet en dålig kvalitet dras produktiviteten ner och kassationen ökar då 

maskinerna har längre stopp vilket gör att buffertbanden blir fyllda. Det kan även göra att det 

blir fler småstopp som byggs upp och orsakar att buffertbanden blir fyllda som gör att 

kassation sker.    

 

Att kassationsgraden har ökat så pass mycket mellan 2017 och 2018 kan bero på ökad mängd 

recept. Detta göra att det finns mindre tid att producera varje recept vilket leder till höga 

omställningskassationer men även att bröd kan hamna på en vagn vid långa stopp och sedan 

hinner det inte plockas av från vagnen vilket gör att brödet måste kasseras när nästa 

brödomgång skall börja produceras. En annan orsak kan vara att brödkvaliteten är undermålig 

men istället för att kassera brödet i bageriet där det egentligen ska ske, fortsätter det till 

paketeringen och kasseras där. Detta kan ge en liten skev bild på var kasseringen sker och ger 

paketeringen en lite högre kassering än vad den egentligen har. Det är samma problem här 

som vid stoppkodningen. Efter intervjuer och observationer kunde slutsatsen att det berodde 

på brödkvaliteten, men enligt stoppkodningen är det ett väldigt litet problem, medan de 

mekaniska felen är det stora. Paketeringen har den högsta kassationen, men till en viss del 

beror det på bageriet då brödkvaliteten kan vara dålig men brödet hinner åka från bageriet till 

paketeringen innan det kasseras. Det drar upp kassationsgraden på paketeringen och låter 

bageriet hålla sin kassationsgrad nere.  

 

Det är en tydlig trend när skiftlagen jämförs i hur deras stopp är i längd och i antal. Speciellt 

när skiftlag 4 jämförs med resterande skiftlag. Det behövs implementera ett standardiserat 

arbetssätt för att få en mer jämn produktivitet. Det är svårt att tyda att det sker toppar vid ett 

skiftbyte och efter intervjuer samt observationer görs inget annorlunda än vad som görs under 

resten av skiftet. Att det är mindre stopp under nattid kan bero på att brödet och ugnarna har 

den temperatur som det skall vara och inte blir påverkade av externa värmekällor. 
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Förklaringen till varför skiftlag 4 har en högre produktivitet än andra skiftlag är troligtvis på 

grund av en erfaren operatör med bakgrund i att arbeta på paketeringen. Han har en hög 

kunskap och vet hur alla inställningar ska göras och hur han ska göra ändringar under 

produktionens gång. Som förslag på förbättring ska skiftlag 4´s arbetssätt och inställningar 

för maskinen implementeras och ligga som grund för allt arbete. Skulle det införas ett 

standardiserat arbetssätt så alla skiftlag skulle komma upp i skiftlag 4´s produktivitet är det 

troligtvis en tydlig ökning på mängden producerat bröd under ett år. Se tabell 8. 

 

Tabell 8, teoretisk ökning vid standardiserat arbetssätt. 

 Index 

producerat 2018 1 

Om alla körde som skiftlag 4 1,12 

 

Den producerade mängden bröd skulle teoretiskt sätt öka med 12%, vilket är en hög ökning. 

Denna beräkning gjordes på det sättet att det räknades på hur mycket fler producerade paket 

det skulle bli om resterande skiftlag hade samma produktivitet som skiftlag 4 under 2018. 

Sedan jämfördes det med den verkliga producerade mängden som blev 2018. 

 

Något som skulle underlätta detta arbete är att arbeta med intern och extern motivation. 

Skiftlag 4 har troligtvis en hög sådan och producerar därför större mängd. Resterande skiftlag 

bör fokusera på att få in standardiserade arbetssätt och fokusera på vad som händer under 

skiftbyten som gör att stoppen ökar. Att lägga vikt på att ge feedback till personal för att 

arbeta med ständiga förbättringar genom att försöka bli bättre och få ner stopptiden och 

antalet stopp. Vid intern motivation är 5S en stor del, men efter intervjuer och observationer 

går det att dra slutsatsen att de är tillräckligt bra med majoriteten av dessa fem moment. Men 

det är som sagt standardiserade arbetssätt som behöver förbättras. Det ska vara bestämda 

inställningar som inte ändras beroende på skiftlag eller person, alla ska arbeta mot samma 

bestämda dokument med inställningar. Förslagsvis ska detta göras tillsammans med skiftlag 4 

då de har högst produktion och man bör gå efter deras inställningar och arbetssätt.     
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5.1 Analys av centreringstest 

Tabell 9, Resultat efter centreringstest 

 
 

Det är klart och tydligt att om brödbuntarna skulle vara bättre centrerade skulle det ökas med 

6% mer, paket som kan gå vidare till försäljning. Istället som idag när 14% av brödpaketen 

behöver öppnas upp, läggas på vagnar för att sedan läggas på transportbandet igen för att 

återigen åka igenom paketeringsmaskinen. Det finns två ställen som är lämpliga för detta. Det 

första är vid inmataren där brödet läggs i buntar, att konstruera om det momentet när brödet 

läggs i buntar och få till det på det sättet att brödet blir mer centrerat. Det andra stället är vid 

paketeringsmaskin, där finns det redan en centreringsprocess, men som uppenbart inte är 

tillräckligt bra. Där är det nog enklast och med minst ändringar som kräver minst investering. 

Få paketeringsmaskinen mer flexibel och ha en centreringsprocess som är mer anpassad för 

att klara av brödet, kunna hantera brödet bättre och klarar av mer avvikelser på brödbuntarna. 

Om brödet är dåligt centrerat klarar den av det och får den centrerad. Det går att dra ner 

kapaciteten en del, men det går inte att dra ner så paketeringsmaskinens kapacitet blir lägre än 

tio paket/minut.  

 

 

Vikten i att brödbuntarna ska vara centrerade är tydlig för att få det bästa resultatet. Detta 

tyder på att om det skulle finnas en extra centreringsprocess skulle paketen och brödet ha en 

högre kvalitet. Det behöver göras ytterligare arbete för att se var det är möjligt att tillföra 

denna process. Det viktiga är att paketeringsmaskinens kapacitet inte får komma under tio 

paket per minut. Därför behöver det ses över vart det är lämpligt och enklast i både utförande 

men även konstruktionsändring för att inte komma under den kapaciteten.  
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5.2 Mekaniska lösningar  

Vid observationer av inmataren vid slutet av ugnen kunde det anmärkas att brödet kom i flera 

rader för att åka in i färre rader i en för snabb fart, vilket orsakade komplikationer när det 

skulle föras in i hissen för att sedan åka vidare till torken. Hastigheten gör att övergång inte 

kan ske kontrollerat utan risken för ihopkörning och att bröden hamnar snett är stor.  Här 

skulle det behövas fler nedhållare (Se figur 13) vilket håller brödet på plats, men även att 

ändra konstruktionen för att få ner hastigheten mellan ugnen och inmataren för att få en mer 

kontrollerad övergång från ugn till inmatare.  

 

Figure 13, Bild på inmatare där en nedhållare är markerad. 
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6 Diskussion 

Arbetet har varit ett förbättringsarbete inom produktion. Arbetet har till stor del bestått av att 

samla in data från de olika processerna, samt att observera och utföra intervjuer för att få en 

tydlig bild över var i produktionen problemen uppstår. Datainsamlingen har gått ut på att 

analysera och beakta statistik över stoppkodning och se om det finns någon trend vid stopp 

och varför kassationsgraden är så hög. En tanke att ha med sig är att den mänskliga faktorn 

måste beaktas. Det är människor som fyller i stoppkoden manuellt, även om det oftast står 

vilken station problemet skedde på kan orsak och station vara fel, eftersom operatörerna till 

exempel kan trycka på mekaniskt fel för att de är osäkra på orsaken till problemet. Denna 

ifyllning av stoppkoder ger en överblick på var problemet/problemen finns, det går dock inte 

lita på den till 100%, just på grund av den mänskliga faktorn. Detta är något som blir tydligt 

när det största problemet är mekaniska fel på paketeringsmaskinen. Vid intervjuer angående 

mekaniska fel var det svårt att få ut någon anledning till detta problem av operatörer och 

underhållspersonal. Personalen på Barilla AB har olika åsikter om vad definitionen på 

stoppen är vilket gör det ännu mer diffust när analyser av stopp utförs. Detta skulle kunna 

motverkas genom en standardiserad definition av stoppkoder som alla i personalen har fått 

samma kunskap om. Detta skulle då leda till en mer tillförlitlig data. 

 

Den interna och externa motivationen är något som det borde läggas mer fokus på för att få 

upp motivationen bland personalen. När all data redovisats blev slutsatsen att det inte fanns 

något konkret problem som har en enkel lösning, utan det är många saker som behöver 

arbetas på för att få ner kassationsgraden, samt framförallt öka produktiviteten. Barilla AB 

bör arbeta med att få personalen att arbeta med ett standardiserat arbetssätt och på det viset få 

feedback på vad som går bra samt vad som går mindre bra. Fokus bör ligga på utbildningar 

där personalen får en mer mekanisk grund på varje stationerna och få en större förståelse av 

dem. Detta är något som är viktigt då skiftlag 4 har en maskinansvarig som har en bred 

kunskap inom underhåll. Operatörerna behöver inte ha lika bred kunskap som mekanikerna 

eftersom de skall åtgärda de större problemen medan operatörerna enbart ska åtgärda mindre 

fel, men det bör finnas en grundläggande kunskap av operatörerna på stationerna. Detta 

skulle medföra ett bättre och effektivare arbete vid de stopp som uppkommer i 

produktionslinan samt att det skulle medföra en bredare kunskap om maskinen vilket i sin tur 

kommer leda till att operatörerna kan föreslå ändringar. Varför det är bra att operatörerna kan 

föreslå ändringar själva är för att materialet varierar beroende på vad för bröd som tillverkas 
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för dagen. Detta medför ju också olika former på bröden och då behövs kunskap om hur 

maskinen fungerar för att upprätthålla att linan ska fortsätta hålla hög produktivitet och låg 

kassation.  

 

En del förslag som tagits fram har enbart grundats på spekulationer. Antagande gör att det 

blir svårt att arbeta vidare, om det inte finns några konkreta bevis som faktiskt stärker ett 

påstående eller en spekulation. Att föreslå stora konstruktionsändringar har inte varit aktuellt 

då det kräver stora investeringar och det är inte lönsamt när det är en relativt liten 

produktionslinje i jämförelse med resterande produktionslinjer som fabriken har. Alla 

maskiner är även automatiserade med olika transportband mellan varandra vilket medför att 

de enkla lösningarna som att till exempel investera i en extra truck inte heller har varit 

aktuellt. De mekaniska förbättringar som föreslogs som extra nedhållare och en mer 

kontrollerad övergång mellan ugn och inmatare är något som det bör arbetas vidare med. Det 

är dock svårt att säga i förväg vad för resultat det kommer att ge, men det är något som det 

bör utföras ett arbete på. Med ett sådant arbete kan man se vad och vilka slags ändringar som 

man faktiskt kan göra med ytan som finns att arbeta vid ugnen och inmataren. Det går inte 

heller att dra ner hastigheten på ugnen vilket försvårar eventuella konstruktionsändringar. 

  

I dagsläget finns det nya recept där Barilla AB vill att det ska kännas ”hemmagjort”, dessa 

bröd har nästan en dubbelt så hög kassationsgrad än vad de bröden med en mer plan yta har.  

Varför det är en så hög kassaktionsgrad på dessa ”hemmagjorda” är för att maskinerna inte är 

anpassade till denna slags produktion. Därför kommer det att behövas investeras i en 

uppgradering eller nya maskiner som klarar av det ”hemmagjorda” brödet bättre och är mer 

flexibel i variationer av form. Något som märktes i fabriken var att maskinerna är väldigt 

monotona och inte klarar av för stora ändringar. Avgränsningen i detta arbete var att inte 

beröra bakprocessen. Bakprocessen behöver dock även ses över, då det är främst fokus på om 

några ändringar kan utföras för att minimera riskerna för att brödet ska ha en dålig 

brödkvalitet. Enligt intervjuer med operatörerna kom det fram att de hade som åsikt att det 

var brödkvaliteten som var det stora problemet. Brödkvaliteten är något som personal med 

mer erfarenhet och kompetens behöver arbeta vidare med. 

 

Att kassationsgraden mellan 2017 och 2018 skiljde sig så markant tyder på att det behövs ett 

mer grundligt arbete där det studeras vad för relevanta ändringar som har gjorts. Har det skett 

någon större rutinändring eller har erfaren personal slutat i något område så ny personal med 
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mindre erfarenhet har börjat istället? Detta är enbart spekulationer och med andra ord behövs 

det utföras en djupare analys för att kunna dra en mer faktabaserad slutsats. Den varma 

sommaren 2018 påverkade kassationsgraden markant, det är även tydligt att de resterande 

månader under 2018 har en högre kassationsgrad än vad den var under samma månader under 

2017. Underbemanning var det stora problemet under sommaren men inget som ska ha haft 

en större påverkan de resterande månaderna. Att det har skett en ökning av antalet recept som 

produceras har gjort att mer omställningar sker. Vid en omställning sker det ofta stora 

kassationer och det har gjort att kassationsgraden ökat en del.  
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7 Slutsats  

Förbättringsförslag som gjordes för att få upp produktiviteten var att implementera ett 

standardiserat arbetssätt där skiftlag 4 ska ligga som grund. Eftersom det är det skiftlaget som 

har den högsta produktiviteten. Skulle detta införas skulle produktiviteten uppskattningsvis 

ökas med 12% i producerad mängd bröd, det skulle även öka drifttiden och få ner antalet 

stopp vilket också skulle gynna linan. Det behöver göras ytterligare arbete vid 

centreringsprocessen, men det finns tydliga bevis på att det skulle gynna kvaliteten av 

paketen att ha en bättre centreringsprocess. Det behöver även ses över om det går att göra 

ändringar vid inmataren vid ugnen för att få en mer säker övergång mellan ugn och hiss.  

 

Det behöver göras mer arbete för att kunna dra en slutsats på varför kassationsgraden ökade 

mycket mellan 2017 och 2018. En slutsats som kan dras är att ökningen av omställningar då 

det finns mer recept är en orsak. Sedan är det nya recept så det är en viss inlärningsperiod 

innan hela proceduren är tillräckligt bra och hur det ska gå till för att kunna producera bröd i 

stor mängd med just det receptet. 

 

8 Framtida arbete 

Det framtida arbetet är att se över förbättringsförslagen och se om de är möjliga att göra och 

att de har en tillräckligt stor effekt för att vara lönsamma. Förbättringarna som bör ses över 

är:  

• Tillämpa de mekaniska förbättringarna såsom nedhållare vid inmataren efter ugn samt 

se över andra ändringar som går att göra för att få en mer kontrollerad övergång 

mellan transportbandet från ugn till inmatare. 

• Se över var det lämpar sig bäst att ha ytterligare centreringprocess eller om 

konstruktionsändringar ska göras vid paketeringsmaskinen. 

• Arbeta mer med standardiserat arbetssätt och ha en universal grund bland alla skiftlag. 

• Se över om det finns något sätt att förbättra brödkvaliteten och få en mer jämn 

kvalitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Figure 14,, Skiftlag 1, spridning av stopp under ett dygn. Under hela 2018 

 

 
Figure 15, Skiftlag 2, spridning av stopp under ett dygn. Under hela 2018 
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Figure 16, Skiftlag 4, spridning av stopp under ett dygn. Under hela 2018 

 

 
Figure 17, Skiftlag 5, spridning av stopp under ett dygn. Under hela 2018 
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Figure 18,Skiftlag 5, spridning av stopp under ett dygn. Under hela 2018 
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Bilaga 2 

Gantt-schema, WBS och riskbedömning 
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