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Abstract 

The waste of material is a big expense for manufacture companies caused by 
lack of quality. The cost by lack of quality often totaled to a big percentage 
share of the turnover when all cost related to lack of quality is included. New 
manufacturing systems like Lean production or Just In Time demands better 
internal quality for the manufacturer. To make those manufacturing system 
with small and none buffer stock successful the quality improvement 
continuously have to be developed.  

Measuring of waste of material in Bubs Candy’s factory where not simple due 
to the products does not have a permanent weight during the manufacturing 
process. The weight of Bubs Candy’s products vary depending where in the 
manufacturing chain it’s located because of vary in the water content. With 
different measurement and examination the problems have been removed and 
good opportunities for calculate and enter the waste of material have been 
created. 

A large number of measures to reduce the waste of material in the production 
have been formed. The measures are based in facts from interviews, 
measurements and observations. The examinations are made especially in a 
part of the production there the products are casted. 

The results of this grad work are solving proposals, full or partly, for the 
problems that have been identified. Documents for follow up the quality work 
have been created. Together with proposals for active quality improvement, 
Bubs get good opportunities to develop their production and reach increased 
efficiency, profit and quality. 

Keywords  
Waste of Material, Quality, Internal Quality, Continuously Improvement, Total 
Quality Management, TQM, Poor Quality Cost
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Sammanfattning 

Kassationer är en stor utgift för många företag orsakad av kvalitetsbrister. 
Kostnaden uppgår ofta till en ansenlig andel av omsättningen när alla kostnader 
som kopplas till kvalitetsbrister räknas samman. Med nya produktionsstrategier 
så som Lean och Just In Time ställs höga krav på den interna kvalitén inom 
tillverkande företag. För att dessa produktionssätt med små eller inga lager och 
höga krav på den interna kvalitén ska bli så framgångsrika som de kan så måste 
ett kontinuerligt kvalitetsarbete utföras. 

Att mäta kassationerna på Bubs Godis är inte så lätt eftersom produkten inte 
har en fast vikt under hela processen. Vikten på Bubs Godis produkter varierar 
beroende på var i produktionskedjan som produkten befinner sig eftersom 
vatteninnehållet i produkten varierar. Men med hjälp av olika mätningar och 
undersökningar har dessa problem undanröjts och goda möjligheter har skapats 
för att kunna räkna ut kassationerna och bokföra dem. 

För att sänka kassationerna på Bubs Godis har ett större antal åtgärdspunkter 
föreslagits. Dessa åtgärdspunkter baseras på fakta från intervjuer, mätningar 
och observationer. Undersökningarna har gjorts på den del av produktionen 
som kallas Mogulen och är det centrala delen för tillverkningen av produkter. I 
Mogulen gjuts produkterna och även uttömning av de torkade produkterna sker 
här. 

Resultatet av arbetet är ett förslag på lösningar av de åtgärdspunkter som 
identifierats som kan lösa dem helt eller delvis. Dessutom har dokument för att 
följa upp kassationerna skapats och förbättrats för att återspegla verkligheten på 
ett så bra sätt som möjligt. Genom ett aktivt kvalitetsarbete tillsammans med 
åtgärdsförslagen så har Bubs Godis möjlighet att utveckla sin produktion mot 
högre effektivitet, lönsamhet och kvalitet. 

 

Nyckelord 

Kassationer, Kvalitet, Intern Kvalitet, Ständiga förbättringar, Totalkvalitet, 
TQM, Kvalitetsbristkostnader 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbakgrund 

Bubs Godis har sin fabrik på Torsvik 10 km 
söder om Jönköping där de tillverkar skum- 
och gelégodis. Företaget grundades 1992 och 
har de sista åren stadigt ökat sin omsättning 
som under 2006-2007 uppgick till ca 56 
miljoner kr. Nu har de 24 anställda och under 
augusti kommer de att gå över till treskift 
istället för det nuvarande tvåskiftet. 

    Bubs Godis logotyp 

Bubs Godis använder sig mestadels av automatiserad produktion där man 
gjuter godiset i formar av majsmjöl. De tillverkar stärkelsebaserat gelégodis 
och skumgodis. De senaste åren har de haft stora framgångar med sin 
Hallon/Lakrits-Skalle som är deras största produkt och som de säljer överlägset 
mest av, se fig. 1. 

 

Figur 1. Till vänster Hallon/Lakrits-Skalle och till höger Skumgodis med 
lakrits/salmiaksmak 

2004 blev Bubs Godis utsett till Gasellföretag av Dagens Industri (mer 
information om kriterierna 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/GasellNyheter.aspx%3Fmenusection
%3DGasellerna%26fsredir%3D1). Gasellföretag är företag som är små och 
snabbväxande och skapar mycket nya arbetstillfällen. Bubs Godis har även 
mottagit ”Årets Salmiakprodukt” i Finland år 2004. 
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Bubs Godis är kvalitetsklassificerat enligt BCR- och HACCP-certifiering. BCR 
är ett certifikat för livsmedelstillverkande och livsmedelhanterande företag. 
HACCP är en Holländsk standard för livsmedelssäkerhet och hygien. 

1.1.2 Problembakgrund 

Kassationerna på Bubs Godis har varit ett problem som man sedan tidigare 
vetat om. Men det har varit svårt att se hur mycket och var det har försvunnit 
någonstans. Ett av problemen är att man tillsätter vatten som sedan torkar bort 
och därför inte kan mäta ingående råvaror mot utgående produkter. I 
produktionen har man sedan 3 år tillbaka skrivit upp alla kassationer på den så 
kallade ”Svinn-listan”. Men den mängd som skrivs upp av de anställda är 
väldigt subjektiv och stämmer väldigt dåligt med den verkliga kassationen. 

För att få bättre kontroll på kassationerna och se hur de utvecklas så behöver en 
bättre och mer precis bokföring av kassationerna införas och användas. När 
man sedan kan mäta kassationerna kan man börja förbättra de processer som 
genererar mycket kassationer och försöka sänka andelen kasserat material till 
ett minimum.  

Att försöka reducera kassationerna i produktionen är ett steg i att försöka 
effektivisera produktionskedjan. För ofta innebär en kassation inte bara att 
material går till spillo. Det medför ofta att maskinen måste stoppas, arbetstid 
försvinner och lokaler/verktyg måste rengöras. Samtidigt är alla kassationer 
slöseri med arbetskraft, material, maskintid och energi. Kan man reducera 
kassationerna sparar man på så sätt både pengar och miljön. Samtidigt kan mer 
av det man producerar gå direkt till försäljning istället för omsmältning eller 
ompaketering. 

Ett problem som var tvunget att undanröjas för att få en klar bild av hur mycket 
som kasseras är att ta reda på exakt hur mycket vatten som produkterna 
innehåller. Detta gäller både råvaror, godissmeten och färdiga produkter. 

1.2 Syfte och mål 

Arbetets syfte är att undersöka och förbättra arbetet kring kassationer på Bubs 
Godis. Detta sker i tre steg som följer. 

• Skapa möjligheter för en innehållsrik och överskådlig bokföring av 
kassationer och materialförluster. 

• Hitta möjligheter att reducera kassationerna genom förändringar i 
produktion och hantering av material. 

• Undersöka möjligheter att ta hand om kasserade produkter och material 
ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. 
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Målet med arbete är att ge möjligheter för Bubs Godis att reducera 
kassationerna genom att använda sig av slutsatserna från arbetet samt att ge 
möjligheter att på ett precist och enkelt sätt bokföra kassationerna. Detta ska 
göras med hjälp av kalkyleringsprogrammet Excel. 

1.3 Avgränsningar 

Kassationer sker i hela produktionskedjan, från råvara till färdig produkt. Det 
kan vara spill i råvaruhanteringen, felgjutningar, fel ytbehandling, 
paketeringsfel eller en pall som välter på färdigvarulagret. Arbetet kommer 
endast att innehålla åtgärder för att reducera kassationer i själva produktionen. 
Produktionen i detta sammanhang innebär förkok, gjutning, torkning, 
efterbehandling och paketering. Mestadels berörs den så kallade ”Mogulen” där 
produkterna både gjuts och töms ut efter torkning. Mogulen är en väldigt 
central process i produktionen och styr mycket av produktionstakten. 

Beräkningar på kassationer kommer att beröra hela produktionskedjan och inte 
begränsas till någon specifik del. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2: Teoretisk Bakgrund 

Här har fakta från litteratur samlats som behandlar relevanta ämnen inom det 
behandlade området. Dessa fakta är sedan grunden till hur problemen ska 
behandlas och lösas. Ämnen som tas upp i kapitlet är t.ex. kvalitetsbegreppet, 
processkartläggning, olika utvecklingsmetoder för kvalitet och 
kvalitetsbristskostnader. 

Kapitel 3: Metod och Genomförande 

I kapitel tre förklaras hur arbetet har genomförts och hur problemen angripits. 
Här förklaras också hur data och information har samlats in och behandlats. 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel har resultaten av arbetet redovisats. Resultaten är både i form av 
uträknade data och ett antal åtgärder för att sänka kassationerna i produktionen. 

Kapitel 5: Slutsats och Diskussion 

Här presenteras slutsatsen av arbetet tillsammans med en diskussion kring 
ämnet och utvecklingsmöjligheter för Bubs Godis. I diskussionen tas framtida 
behov upp och möjlighet till utveckling. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Begreppet Kvalitet 

Eftersom kassationer beror mycket på att kvalitén är bristande så måste 
begreppet kvalitet klargöras. 

Producenten av en tjänst eller vara ser ofta kvalitet som ”överensstämmelse 
med krav”. Dessa krav sätts oftast upp av producenten. Detta synsätt på kvalitet 
resulterar i att kvalitet är synonymt med att ”göra saker rätt”. Det vill säga om 
alla processer i produktionen är utförda på rätt sätt blir kvalitén bra. 

Kunden har en mer komplex syn på kvalitet. Det finns många olika sätt för 
kunder att definiera kvalitet t.ex. lyx, hållbarhet, prestanda m.m. Men två bra 
sammanfattningar är ”lämplighet för användning” och ”förmåga att uppfylla 
kundens förväntningar” (Sörqvist, 1998). 

2.1.1 Kvalitetsdimensioner 

Kvalitén på en produkt kan delas in i olika kvalitetsdimensioner. Dessa 
dimensioner kan variera mellan olika produkter (Bergman & Klefsjö, 2007). 
För Bubs Godis kan följande kvalitetsdimensioner vara lämpliga att jobba efter. 

• Smak 

• Färg 

• Konsistens 

• Form 

• Leveranssäkerhet 

2.2 Processkartläggning 

Processkartläggningen svarar på frågorna, ”Vad är det som görs?” och ”Vem 
gör det?”, ”Var görs det” och ”När görs det?” 

Att göra en processkartläggning ger inget värde till företaget direkt. Men 
indirekt så skaffas viktig information om arbetet genom att göra en 
processkartläggning. Informationen som införskaffas genom en 
processkartläggning kan sedan användas till olika syften och ändamål. Dessa 
ändamål kan vara 

• Krav vid certifiering av kvalitet eller miljö 

• Identifiera/Lösa problem 
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• Skapa instruktioner för arbetet 

• Skapa standardvärden  

• Vara till grund för utformning av nya processer. 

• Tjäna som underlag för förbättringsarbeten.  

Målet med processkartläggning är att göra processerna bättre och på så sätt ge 
de anställda en bättre möjlighet att göra ett bra jobb. (Graham 2004) 

2.2.1 Process 

En process definieras som ”en ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett 
bestämt mål”. Alla aktiviteter som upprepas i organisationen kan ses som 
processer. En process är både kund, producent och leverantör i olika 
förhållande till de före och efterliggande processerna. I kundrollen införskaffar 
processen det material/produkt/information från föregående process som 
behövs för att kunna uppfylla processens mål. I leverantörsrollen så levereras 
de, enligt processens mål, färdiga produkterna till nästa process. Processerna 
kan sedan brytas ner i delprocesser ner till enskilda aktiviteter som ger i 
företaget. 

Processer delas ofta upp i tre olika sorters processer. Operativa processer, 
Stödprocesser och Ledningsprocesser. De operativa processerna är de som 
producerar verksamhetens produkter/tjänster och sammanställer den färdiga 
produkten/tjänsten enligt kundens behov. Stödprocesser tillhandahåller resurser 
och information till de andra processerna utan att själva medverka i själva 
tillverkningen. Ledningsprocessernas uppgift är att ta fram mål och strategier 
för organisationen. De beslutar också om förändringar i de två andra 
processgrupperna.(Sörqvist, 1998) 

2.2.2 Kartläggning 

Till att börja med definieras huvudprocesserna i verksamheten. I Bubs Godis 
fall kan dessa vara t.ex. Råvaruhantering, Gjutning, Torkning, Efterbehandling 
och Paketering. Huvudprocesserna delas sedan upp i delprocesser. Genom att 
göra på detta sätt är det lättare att avgränsa processerna. Processerna ska sedan 
delas i primära och sekundära processer. De primära processerna är sådana som 
sker varje gång och sekundära sker bara vid speciella tillfällen. 

Sedan kartläggs ordningen på processerna och ett flödesschema skapas. De 
sekundära processerna skapar ett parallellt flöde i flödesschemat där ett beslut 
eller givare avgör vilken av flödesbanorna som används. För att framställa 
flödesscheman finns många speciella datorprogram men det går även göra 
flödesscheman i enklare program som Microsoft PowerPoint. 
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Flödesscheman görs i början förslagsvis på klisterlappar som kan flyttas så att 
flera idéer kan testas. När det sedan är klart hur flödesschemat ska se ut så 
används datorstöd. Flödesscheman kan göras både horisontellt och vertikalt. 
(Sörqvist, 1998) 

2.2.2.1 Symboler 

Vid sammanställning av flödesscheman så används symboler som betyder olika 
saker. Här följer en förteckning på de vanligaste och mest användbara 
symbolerna enligt ANSI-standard. (American National Standards Institute) 

 Operation 

 Lager 

 Transport 

 Inspektion 

 Aktivitet 

 Beslut 

(Bergman & Klefsjö, 2007), (Graham, 2004) 

2.3 Totalkvalitet 

Traditionellt så ser man på kvalitet som något som mäts på slutprodukten. För 
att förbättra kvalitén bör man istället se på kvalitén i alla processer fram till 
slutprodukten. Detta synsätt kallas Totalkvalitet eller TQM (Total Quality 
Management). Genom att varje process har kvalitetskrav på sig och ständigt 
försöker förbättra sin kvalitet nås en högre kvalitet i slutändan. Samtidigt sållas 
dåliga komponenter och produkter bort tidigt i produktionskedjan då det är 
lättare att upptäcka fel och defekter. 
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Figur 2. TQM-pilen 

För att lyckas bra med TQM så finns det några punkter som måste uppfyllas, se 
fig. 2. 

• Sätta kunden i centrum – Vilka kvalitéer efterfrågas 

• Basera beslut på fakta 

• Arbeta med processer – Börja med att förbättra de processer som har 
störst förbättringspotential. 

• Arbeta med ständig kvalitetsförbättring – På så sätt skapas ett tankesätt 
på företaget som hela tiden strävar framåt. 

• Få alla att medverka. 

Ett problem som ofta uppkommer vid införande av förändringar som t.ex. att 
börja jobba efter TQM är att motivera medarbetarna. För att bryta denna 
omotivation och istället skapa engagemang för kvalitetsarbetet bör 
medarbetarnas befogenheter och ansvar ökas. Detta kan ske genom att varje 
skift har en kvalitetsansvarig som har ansvaret för kvalitet och att hitta möjliga 
förbättringar på samma sätt som det finns en skiftledare som har ansvaret för 
produktionen. På så sätt skapas ett engagemang och en delaktighet i arbetet. 
(Grimsdal & Gunnarson, 1993) 

2.4 Ständiga Förbättringar 

Genom att lösa många små problem kan det i slutändan leda till stora 
förändringar. Grundtanken i ständiga förbättringar är att det går alltid göra det 
på ett bättre sätt. Med bättre menas ett bättre resultat för kunden och ett mer 
resurssnålt/smidigare resultat för företaget. För att lyckas uppnå en fungerande 
förbättringsprocess med ständiga förbättringar är några förutsättningar 
avgörande. (Bergman & Klefsjö, 2007) 
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• Förbättringssystemet ska vara starkt förankrat hos ledningen.  

• All personal ska vara delaktig.  

• Förbättringarna ska leda till ett uttalat mål och resultat ska offentliggöras 
för alla delaktiga. Gärna ofta så det går se en utveckling. 

• Införa ett tydligt belöningssystem, belöningarna ska inte vara för stora 
utan hellre många mindre som är mer av symboliskt värde för att öka 
engagemanget. Gärna någon belöning för varje 
problem/förbättringsförslag. 

• Inför snabbt förändringar för att visa att det ger resultat. 

• Inga problem/förbättringsförslag är för oviktiga, dumma eller för 
små.(Nutek) 

Problemen som kommer upp till ytan ska sedan inte bara lösas tillfälligt utan 
det är viktigt att finna en hållbar lösning för framtiden. För att få en god 
struktur i förbättringsarbetet så bör 4F eller PDSA-cykeln användas.  

4F står för Fakta, Fundera, Förbättra, Följ upp. PDSA står för Plan, Do, Study, 
Act. 

4F’s fyra stadier består av: 

Fakta – Genom att samla in data och studera problemet så skapas en bra grund 
för att ta rätt beslut om hur problemet ska lösas. 

Fundera – Fundera på vad som är det verkliga problemet och vad målet är. Här 
kan 5 x Varför? vara en bra metod eller ”fiskbens”-diagram. 

Förbättra – Utför en förbättring och testa om den fungerar. 

Följ upp – Se ifall målet uppnås eller om det ska ske några förändringar. 
Dokumentera resultatet.(Nilsson, 1997) 

Med ständiga förbättringar är målet att engagera alla anställda för att alla har 
sitt synsätt och ser olika problem utifrån skillnader i utbildning, erfarenheter, 
kultur och personlighet. På så sätt kan mycket mer förbättringsmöjligheter 
hittas. (Sörqvist & Höglund, 2007) 

2.4.1 5 x Varför? 

Ett sätt för att hitta den verkliga orsaken till problemen är att ställa frågan 
Varför? och svara på den 5 gånger. Då brukar roten till problemet uppenbara 
sig.(Nilsson, 1997) 
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Exempel, Dåligt tentamensresultat. 

Varför klarades inte tentan? För dålig kunskap. 

Varför är kunskapen för dålig? Gjorde inte hemuppgifterna. 

Varför gjordes inte hemuppgifterna? För lite tid. 

Varför är det för lite tid? Jobbade för mycket. 

Varför jobbades det för mycket? För höga utgifter. 

Då är det de höga utgifterna som är grundorsaken som resulterar i att tentan 
inte klarades.  

2.4.2 Fiskbensdiagram 

På samma sätt som 5 x Varför? så utgår man från problemet i 
fiskbensdiagrammet. Sedan grenas orsakerna ut likt fiskben från problemet och 
varje gren på fiskbenet är orsaken till den större grenen som den är kopplad till, 
se fig. 3. På så sätt kan problemet härledas till dess ursprung. (Nilsson, 1997) 

 

Figur 3. Fiskbensdiagram 
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2.5 Kvalitetsbristkostnader 

Till kvalitetsbrister kopplar man kvalitetsbristkostnaderna som delas in i flera 
undergrupper. Eftersom all tid och material som går åt i produktionen så kan 
man härleda alla kvalitetsbrister till kvalitetsbristkostnaderna (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Kvalitetsbristkostnader kan definieras som ”de kostnader som 
skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser 
vore fullkomliga”(Juran, 1998). 

Kvalitetsbristskostnaderna i svensk industri har uppskattats till 10-30 % av 
omsättningen. De flesta undersökningarna pekar på siffror mellan 10 och 20 % 
men även högre (Sörqvist, 1998). 

2.5.1 Uppdelning av Kvalitetsbristskostnader 

Här följer en uppdelning av kvalitetsbristkostnader (Bergman & Klefsjö, 2007). 

• Externa felkostnader – När felet på produkten inte upptäcks föräns den 
är levererad till kunden. Kostnader som går att koppla till externa 
felkostnader är reklamations- och goodwill-kostnader. 

• Interna felkostnader – Fel som upptäcks innan produkten levereras. 
Dessa produkter kan gå till kassation, omarbetning eller andrasortering. 
Kostnader som interna felkostnader genererar är t.ex. 
stopptidskostnader, kassationskostnader eller kostnader för omarbetning. 

• Kontrollkostnader – Kostnader för att kontrollera att produkterna uppnår 
kvalitetskraven som ställs på produkterna. Det kan både vara kostnader 
för utrustning och arbetstid som går åt för att göra dessa tester. 

• Förebyggande kostnader – Här blir det kostnader för kvalitetsfrämjande 
åtgärder. Det kan vara utbildning, klassificering eller 
leverantörsbedömningar. 

Bergman & Klefsjö anser att begreppet ”Förebyggande kostnader” är 
missvisande. De förebyggande kostnaderna ska inte ses som kostnader utan 
som investeringar för framtiden då dessa kostnader reducerar kostnader för 
interna och externa felkostnader. Det är därför viktigt att inte bara jämföra de 
förebyggande kostnaderna mot felkostnaderna utan även räkna med deras 
framtida fördelar. 

2.5.2 Nivåuppdelning av Kvalitetsbristskostnader 

Vissa kvalitetsbristkostnaderna kan vara mycket svåra att upptäcka. Dessa 
kostnader är också mycket svåra att mäta, ibland omöjliga. 
Kvalitetsbristkostnaderna delas upp i fem olika nivåer som här följer. 
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• Traditionella kvalitetsbristkostnader – Här är de kostnaderna som är de 
synligaste, så som Kassationer, Omarbete, Garantikostnader och 
Reklamationer. 

• Dolda kvalitetsbristkostnader – Dessa kostnader härstammar ur de 
traditionell men är svårare att upptäcka. Hit kommer kostnader för t.ex. 
lön, tillverkningskostnader. 

• Förlorade intäkter – Dessa kostnader beror på att bristfällig kvalitet på 
levererade produkter som gör kunden besviken. Denna post kan inom 
många företag uppgå till enorma belopp. 

• Kundernas kostnader – Dessa kostnader uppkommer hos kunden i form 
av driftstopp, funktionsstopp, marknadseffekter som uppkommer pga. 
användning av produkter som sålts till dem. 

• Samhällsekonomiska kostnader – Om kvalitén på företagets produkter är 
bristfällig så påverkas miljön. Är produktionen ineffektiv drabbas 
lönsamheten i företaget som kan leda till arbetslöshet och uteblivna 
skatteintäkter. 

(Sörqvist, 1998). 

 

2.6 Kvalitet och resultat 

2.6.1 Produktivitet 

Vid kvalitetsbrister uppstår produktivitetssänkande händelser. Varje gång 
maskiner stoppas, justeringar görs eller produkter kasseras minskas 
produktiviteten. Tidigare har man sett ett motsatsförhållande mellan 
produktivitet och kvalitet. Detta är rätt om kvalitén försöker förbättras genom 
mer kontroller av produkten. Denna sort av kvalitetsarbete ska undvikas. 
Istället ska kvalitetsförbättring göras redan i konstruktionsprocessen och i 
produktionen. Genom att göra dessa förbättringar uppnås en produktion med 
mindre avbrott och därigenom en högre effektivitet (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
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2.6.2 Lönsamhet 

Med en god intern kvalité så kan buffertlager och reservlager minskas eftersom 
störningar i produktionen minskas. Med mindre lagerstorlekar minskar också 
kapitalbindningen i företaget och kapitalomsättningshastigheten ökar vilket ger 
en bättre lönsamhet, se fig. 4. För att införa ”Just In Time”-produktion är hög 
intern kvalité en förutsättning. Kopplingen mellan JIT och kvalité resulterar i 
begreppet ”Lean Production”. För att lyckas bra med kapitalrationalisering i 
företag måste även den interna kvalitén prioriteras (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Lean Production är ett begrepp för att göra produktionen effektivare genom att 
göra varje steg i produktionen på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Effektiviseringen sker genom att man eliminerar aktiviteter som inte är 
värdehöjande för produkten och därmed eliminerar slöseri (Liker, 2004). 

 

Figur 4. Samband mellan kvalité och lönsamhet. (Fritt från Bergman & Klefsjö, 2007) 
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3 Genomförande och Metod 

3.1 Metod 

Genom att använda kvalitativa studier har data samlats in som rör 
frågeställningarna. Tillsammans med teoretiska studier av redan insamlad data 
så har ett underlag för arbetet skapats. Denna information har sedan använts i 
olika beräkningar och sammanställningar för att ge en bra och noggrann 
lösning på problemen. 

3.2 Processkartläggning 

För att skapa en god överblick och insikt i produktionen på Bubs Godis så 
användes en processkartläggning. Under de första besöken på Bubs Godis 
studerades de olika processerna i produktionen för att förstå vad de olika 
processerna gjorde och vilka processer som har stor betydelse. Detta gjordes 
med hjälp av flödesschema, se fig. 5. I Bubs fabrik finns en produktionslinje 
som producerar samtliga produkter. Det är bara i slutet på produktionskedjan 
som det finns parallella produktionslinjer. Där skiljer sig sura och salta 
produkter från de andra. Sedan skiljer sig paketeringslinjerna åt mellan 
kartongförpackningar eller plastburksförpackningar. 
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Figur 5. Flödesschema Bubs Godis. 

Rektanglarna med skarpa hörn är aktivteter och rektanglarna med rundade hörn är 
sådant som tillsätts eller avlägsnas. 
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3.2.1 Mogulen 

Mogulen som passeras två gånger under produktionen och har en central roll i 
hela produktionen. Mogulen styr även produktionstakten för hela produktionen. 
Mogulen är en stor automatiserad produktionsbana där det mesta av 
framställandet av produkterna sker. I Mogulen trycks gjutformar i majsmjöl i 
lådor. Sedan gjuts godissmeten i gjutformarna och lådorna staplas på pallar. 
Pallarna ställs sedan in i torkrum där de torkas i 3 dygn. När pallarna sedan är 
torkade går de tillbaka till Mogulen där lådorna plockas från pallen och töms. 
Då separeras godiset och mjölet åt och godiset transporteras bort till trumlare 
och pack. Mjölet stannar kvar i Mogulen och används för att göra nya 
gjutformar. Direkt efter att lådorna tömts fylls de med nytt mjöl och får en ny 
gjutform pressad i mjölet och fortsätter till gjutstationen. För att få en klar bild 
av vad som sker i Mogulen har ett mer utförligt flödesschema gjorts, se fig. 6. 

 

 

Figur 6. Flödesschema Mogulen 
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Intervjuer 

För att få en uppfattning om var det blir kassationer så intervjuades flera 
anställda på Bubs Godis. Frågorna utgick ifrån tanken med 5 x Varför? för att 
se vad som verkligen orsakade kassationerna. Sedan har även mer allmänna 
intervjuer genomförts allt eftersom frågor och problem uppstått. Dessa 
intervjuer gav mycket information och värdefull insikt i problemen. 
Intervjuformuläret bifogas som bilaga 1. 

3.3.2 Observationer 

Efter att skaffat en bra överblick över hela produktionen gjordes observationer 
på Mogulen. Här identifierades problem och vad som orsakar dessa problem. 
Under dagarna gjordes anteckningar som sedan bearbetades. Bearbetningarna 
av anteckningarna skedde med hjälp av Orsak-Verkan-diagram och 5 x Varför? 
för att försöka hitta den verkliga anledningen till problemen. Se exempel på 
Orsak-Verkan-diagram för gjutdefekter i bilaga 2. 

3.3.3 Mätningar 

Mätningar har utförts på, ur kassationssynpunkt, intressanta aktiviteter i 
produktionskedjan. 

3.3.3.1 Gjutlådor 

Mätningar gjordes på renheten hos gjutlådorna. Gjutlådorna är ett av de stora 
problemen i produktionen och samtidigt viktiga för att produktionen ska 
fungera bra. Detta gjordes med hjälp av statistik som insamlades genom att 
betrakta ett stort antal lådor. Noteringar gjordes om lådan innehöll godisrester 
som var större än 1,5 x 1,5 cm. Resultaten från denna mätning redovisas i 
bilaga 3. 

3.3.3.2 Moguldisk 

Mätningar har utförts på hur mycket smet som diskas bort vid varje byte av 
produkt i produktionen. När man byter produkter måste bufferttankar, rören 
från bufferttankar över till gjuthuvudet och gjuthuvudet rengöras. Dessa 
beräkningar har gjort genom att rör och bufferttankar mätts och sedan har 
volymen smet som försvinner räknats ut. Sedan har antalet kg smet beräknats 
med hjälp av densitet och volym. Mätningar av smeten gav en densitet på 1,43 
kg/liter. 
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3.3.3.3 Vattenhaltsmätning på Hallon/Lakrits Skalle 

Mätningar har även gjort på hur mycket vatten som avdunstar under tiden i 
torkrummen. Detta har gjorts på följande sätt. Mätningar gjordes på 
Hallon/Lakrits Skalle (HLS) som är Bubs Godis klart största produkt och 
samma smet används till flera olika produkter men med annan smak och färg. 
Fyra formar plockades ut när de var gjutna och vägdes. Sedan märks de och 
ställs in i torkrummet på två olika områden, dels i mitten av torkrummet och i 
änden, se fig. 7. Det fanns misstankar om att det skiljde på torkningens effekt, 
beroende av position i torkrummet. Samtidigt mättes vattenhalten i majsmjölet 
som formen pressas in i då mjölet tar upp en viss del av vattnet från 
godissmeten. Vattenhalten i mjölet mättes med hjälp av en fuktighetsmätare för 
mjöl som Bubs Godis använder dagligen för mätning av vattenhalten i mjölet. 
Mätaren är speciellt utformad för vattenhaltsmätning av majsmjöl. 

 

Figur 7. Positioner i torkrum 

När formarna är färdigtorkade är det dags att tömma ut formarna så plockades 
de märkta formarna bort och vägdes igen. Efter att de vägts plockades godiset 
bort från majsmjölet och formen. Formen och godiset vägdes separat. Den 
viktskillnaden som blir mellan formarna före och efter torkning beror på att 
godiset torkar och vatten avdunstar. Genom att jämföra den avdunstade 
vattenmängden och vikten på godiset så går det räkna ut hur stor del som 
avdunstat. Vattenhalten i majsmjölet måste det också tas hänsyn till och medtas 
i beräkningen. I och med att vattenmängden i receptet är given så kan 
jämförelse göras med den avdunstade delen och på så sätt få fram en vattenhalt 
för den färdiga produkten. Mätningarna resulterade i en vattenhalt på 11,11 % i 
medel och värdena varierade mellan 9,91 – 12,59 %. Beräkningar bifogas i 
bilaga 4. 
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3.3.4 Befintliga data 

Datainsamlingen har även bestått av att gå igenom redan befintliga dokument 
på Bubs Godis. Dokument som gåtts igenom är statistik från tidigare år av 
råvaruåtgång och producerat, statistik från svinn-listan och skillnader mellan 
produktionsscheman och vad som verkligen producerats. 

 

3.3.4.1 Råvaruåtgång 

Från 2005 och fram till 2007 fanns dokument över hur mycket råvaror som gått 
åt. Med hjälp av dessa har den genomsnittliga vattenhalten i råvaror beräknats. 
Beräkningen bifogas i bilaga 5 (av sekretesskäl redovisas inte alla uppgifter i 
den publicerade upplagan). 

 

3.3.4.2 Svinn-listan 

Statistiken från svinn-listan finns från 2005 och redovisade allt som de 
anställda har skrivit upp som kassationer, moguldisk, andrasortering och 
reklamationer. Dessa siffror är dock mycket subjektivt bedömda och listan har 
ett mer engagerande syfte än att verkligen samla in information om kassationer. 

 

3.3.4.3 Produktionsscheman 

Varje batch som tillverkas redovisas både i ingående och utgående produkter. 
Genom att studera dessa så fås svar på hur mycket som blir färdiga produkter. 
En batch innehåller bara en sorts godis och på så sätt syns det om det skiljer 
något mellan olika sorter. Ett problem med denna dokumentation är att de 
produkterna som saltas eller sockras får en extra vikt som inte räknas med men 
som höjer vikten på färdiga produkter. Genom att studera utveckling av kvoten 
av utgående och ingående vikt kan förändringar synas och det är ett bra mått på 
hur kvalitén utvecklas, se bilaga 6. 

 

3.4 Problemidentifiering 

Kassationer sker i hela produktionskedjan och det finns många processer att 
förbättra. Men för att avgränsa arbetet så har arbetet kring Mogulen varit i 
fokus. 
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3.4.1 Kassationer i Mogulen 

Eftersom Mogulen är en så stor del av produktionen sker även de mesta 
kassationerna vid den processen. Här hanteras också färg, smak och form som 
är de viktigaste kvalitetsdimensioner för Bubs Godis. I Mogulen kasseras 
produkter av olika anledningar som resulterar i olika mycket spill och 
kostnader. 

3.4.1.1 Produktionsbyten 

Efter varje dag rengörs buffertankar och rör och gjuthuvud på restsmet. Denna 
smet tvättas direkt ut i avloppet och går till spillo. Ibland finns det överflödig 
smet kvar i bufferttankarna som inte kan användas och måste tvättas bort om 
produkten som produceras innehåller flera olika sorters smet t.ex. frukt och 
lakritssmak. 

3.4.1.2 Gjutdefekter 

När formarna gjuts blir det hela tiden lite spill som droppar eller lägger sig 
utanför formarna. Det skiljer väldigt mycket hur mycket spill det blir mellan 
olika formar och mellan olika smetsorter. Detta beror på hur väl anpassade 
formarna är till munstycket som trycker ut smeten. 

3.4.1.3 Översvämmade formar 

Ofta så svämmar formarna över med smet. Dessa blir kassationer som 
omarbetas. Översvämningarna beror på att formarna inte kan tryckas ner i 
mjölet på grund av att det sitter smet i formen från tidigare gjutningar. Detta 
gör att mjölet inte kan tryckas ner tillräckligt och formen som godiset gjuts i 
blir för grund och all smet får inte plats utan rinner över istället. När smeten 
rinner över blir lådorna kladdiga vilket gör att det ställer till bekymmer när 
lådorna staplas, vilket kan resultera i att de automatiserade förflyttningarna av 
lådor misslyckas och det blir produktionsstopp. 

3.4.1.4 Färg och Smak 

En anledning som leder till att produkter kasseras eller omarbetas är att 
produkterna saknar eller har fel smak och färg. Smaken kan vara svår att 
upptäcka och är därför ett stort problem. Smaken ska testas av de som jobbar i 
Mogulen var 30:e minut under produktionen. Vid Mogulen tillsätts färg och 
smak till smeten. Färg och smak sugs upp från separata dunkar. Det finns ingen 
varning för om det inte tillsätts smak eller färg och heller inte någon varning 
för om färgen eller smaken tar slut. 

Även hantering av färg och smak är bristfällig. Då kostnaden för färg och smak 
är hög blir det en onödig utgift. Vid påfyllning och hantering av färg och smak 
spills det ofta och det lämnas kvar några deciliter i varje dunk. 
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3.4.2 Gjutlådor 

Mycket av kassationerna och produktionsproblem i och kring Mogulen orsakas 
av gjutlådorna. Därför är dessa extra intressanta att undersöka och förbättringar 
skulle ge stora förändringar. Eftersom Mogulen är helt automatiserad och inte 
har några buffertar så är produktionsstopp förödande för hela 
produktionskedjan. 

Ett vanligt problem är att gjutformarna blir överfulla med smet och smeten 
flyter ihop och ibland ut över gjutlådan också. Detta orsakas av det sitter kvar 
smetrester i formen från tidigare gjutningar. Då kan inte gjutformen tryckas 
tillräckligt djupt i majsmjölet och detta ger upphov till de dåliga gjutningarna.  

Anledningarna till att det fastnar smet i lådorna är att det antingen inte fanns 
tillräckligt med mjöl i lådan så att smeten hälls direkt i trälådan. Eller att det 
fastnat lite smet på kanten på lådan så att det byggs på mer för varje gång det 
gjuts mer i den lådan. Om smeten har flutit ut på lådans kanter kan den ställa 
till bekymmer när lådorna staplas på varandra. När de sedan ska tömmas så blir 
det bekymmer med lådor som sitter ihop och skapar stopp som kan vara ganska 
tidsödande att rätta till i den delen av Mogulen som plockar lådorna från 
staplarna och tömmer ut godiset.  

Vid denna aktivitet är det också mycket viktigt att staplarna är raka och jämna. 
Om staplarna inte är raka och jämna så är det svårt för maskinen att plocka 
lådorna och det kan resultera i att lådor välter eller att maskinen stannar. Ibland 
händer det att de staplade lådorna på pallarna välter. Detta kan bero på olika 
orsaker som trasiga lådor, ojämna staplar eller att en truck trycker till staplarna. 

3.4.3 Övriga Produktionskedjan 

3.4.3.1 Transportband 

Produkterna transporteras med hjälp av transportband mellan de olika delarna i 
produktionen. I övergångarna mellan tranportbanden blir det ofta produkter 
som ramlar av och hamnar på golvet. Allt godis som hamnar på golvet slängs. 
Det är mest de stora och hårdare produkterna som ramlar av transportbandet. 
Då de stora produkterna (t.ex. Hallon/Lakrits-Skalle) lätt kan glida över de 
relativt låga sidbarriärerna och de hårda produkterna lätt studsar av bandet. 
Utsatta ställen i produktionskedjan är förutom alla övergångarna mellan band 
är maskinen som vibrerar bort mjölet från godiset och transportbandet som går 
mellan viktfördelningen och inplastningen. 
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3.4.3.2 Kommunikationsproblem 

Vid byte av produktsort som töms ut i Mogulen är inte alltid kommunikationen 
med packlinjen så bra. Då händer det att två sorter blir blandade och det som 
packas måste sorteras och packas om. Detta blir då ett extra arbetsmoment för 
packpersonalen som egentligen är helt onödigt. 
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4 Resultat 

För att minska kassationerna i och omkring Mogulen har några åtgärdsförslag 
tagits fram som skulle höja den interna kvalitén och sänka kassationerna. 

4.1 Förbättringsförslag i Mogulen 

4.1.1 Produktionsbyte och Moguldisk 

Moguldisken är den största anledningen till att material kasseras. Men 
diskningen måste utföras och kan inte undvikas. Målet är att minska 
kassationerna till ett minimum. En moguldisk medför ungefär 100 – 150 kg 
kassationer av råvaror i form av smet. Vikten beror på hur många färger som 
används och om det är olika typer av smet. För Hallon/Lakrits skalle som är en 
tvåfärgad godis så blir kassationen följande. 

25 liter i rören 

30 liter rester i tankar 

30 liter i buffert ovanför och i gjuthuvud 

Totalt: 85 liter x 1,4 kg/liter = 119 kg 

Om godiset innehåller flera färger motsvarar det ungefär 15 liter kassationer av 
färgad/smaksatt smet för varje kulör. 

Följande förbättringar kan göras för att minska kassationerna i samband med 
moguldisk. 

Återanvändning av smet – På samma sätt som godiset smälts om så skulle 
smeten kunna användas igen. När godis kasseras p.g.a. färg eller 
smakavvikelser så återanvänds det. Det smälts ner och blandas med vatten och 
blir till nya produkter. Eftersom smeten bara diskas bort med vatten blir det 
inga tillsatser i den. Genom att tappa ut den utdiskade smeten i en större 
behållare skulle det gå att använda den igen i nästa kok. Då skulle det behövas 
en större behållare som gick rulla över till förkoket på ett smidigt sätt.  

Noggrannare mätning – Om produkten består av två sorters smet (t.ex. Frukt 
och Lakrits) så blir det ofta lite mer av den ena smeten kvar i slutet. För att 
jämna ut dessa bör noggrannare mätningar av behov göras. Både i förkoket och 
under produktionen. Om skillnader kan upptäckas tidigare så går de att justeras 
genom att ändra blandningen någon procent tills smetmängderna är på samma 
nivå. Om förändringen i blandningen är tillräckligt liten märks den inte på 
slutresultatet. 
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Större batcher och rätt schemaläggning – För att undvika att behöva diska ur 
maskinerna bör större batcher produceras. Sedan bör planeringen av vad som 
ska produceras försöka planera så att byten som kräver diskning undviks. I 
möjligaste mån bör produkter med samma smet, smak och färg följas åt i 
produktionsschemat. På så sätt kan man reducera antalet fullständiga 
diskningar och bara behöver diska de delar som påverkas av smak och/eller 
färg. Efter sommaren ska Bubs Godis börja med treskift och då kommer denna 
förändring att vara lättare att genomföra. 

4.1.2 Gjutdefekter 

Vissa formar ger ganska mycket spill vid gjutningen. Spillet lägger sig utanför 
formen. En del av detta ”sugs” tillbaka ner i formen när smeten kallnar, resten 
blir som pärlor. Detta beror mycket på hur formen ser ut och hur bra den passar 
till munstycket som smeten trycks ut ur. 

Följande förbättringsförslag skulle kunna reducera dessa kassationer: 

Ändrad gjutformsdesign – Genom att fasa den översta kanten på formen så 
skulle mer av smeten rinna/sugas tillbaka ner i formen, se fig. 8. Men detta 
förutsätter att det finns plats mellan formarna på pressverktyget. Eftersom 
formarna är djupare än det de fylls med godis så skulle en sådan förändring inte 
påverka utseendet på produkten men göra att mer av smeten går till gjutet 
godis. 

 

Figur 8. Gjutform med fasad kant 

Inställningar för gjutning – För att nå goda resultat i gjutningen och slippa spill 
och droppar är inställningarna som operatörerna gör vid maskinen mycket 
viktiga. Hur bra maskinen ställs in handlar mycket om erfarenheter. Här är en 
god utbildning av nyanställda en mycket viktig och de som har mest erfarenhet 
av det bör involveras. 
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Rengöring av munstycket – För att reducera spill och undvika att smet hamnar 
på gjutlådorna är rengöring av gjutmunstycket viktig. Sedan tidigare rengörs 
munstycket vid behov. Förslag är att det ska rengöras oftare och mer 
regelbundet. Ett alternativ skulle vara om det gick installera en automatisk 
rengöring av munstycket. 

Lägre tempo – Genom att sänka tempot i Mogulen blir det stora skillnader på 
hur mycket spill som blir och hur bra gjutningarna blir. I och med att Bubs 
Godis kommer att övergå till treskift kommer de att få möjlighet att sänka 
produktionshastigheten men fortfarande producera det som efterfrågas. Detta 
kan ge en stor förbättring. För att uppnå den optimala produktionstakten bör 
noggranna undersökningar av produktionsdata, kassationer och kvalitet göras. 
På så sätt ska en produktionstakt som är bäst ur ekonomisk synpunkt hittas, där 
kvalitetsproblem och stopp undviks. 

4.1.3 Gjutlådor 

Lådorna som produkterna gjuts i har en mycket central roll i produktionen. 
Därför är det är det av mycket stor vikt att den interna kvalitén kring lådorna är 
hög för att reducera spill och produktionsstopp. 

För att minska kassationerna som orsakas av gjutlådorna föreslås följande 
förbättringsförslag: 

Rengöring av lådor – Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet 
med att gjutlådorna har gammal smet fasttorkad är att rengöra dem. Detta är 
dock ett krävande arbete då de hela tiden används. För att förbättra renheten 
hos formarna i framtiden bör en mer kontinuerlig rengöring av formarna göras. 
Inte bara de som upptäcks efter gjutning. Detta förslag kan utvecklas med 
förslaget nedan för att hålla en högre funktionalitet på lådorna. 

Bättre kontroll på lådor – För att säkra upp kvalitén på gjutlådorna skulle ett 
rullande rengöringsschema införas. Istället för att rengöra alla lådor på en gång 
så kontrolleras varje vecka ett antal lådor (t.ex. 1000 st.) och de trasiga plockas 
bort och de som är av behov rengörs. Varje låda bör märkas ett unikt nummer 
tydligt på vänsterkanten på långsidorna för att lätt kunna identifieras i 
Mogulen. Samtidigt bör luckorna in i Mogulen där godiset töms ut bytas ut mot 
plexiglas eller plastglas. På så sätt ser man bättre vilka formar som är smutsiga 
eftersom det är enda stället de passerar utan mjöl. Här bör också lampor sättas 
upp inuti Mogulen så att de passerande lådorna exponeras bra. Tillsammans 
med nummermärkningen kan sedan de smutsiga formarna lätt identifieras och 
plockas bort. 
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Mjölgivare – För att inte gjuta i lådor som inte är fyllda med mjöl så har en 
givare installerats precis efter mjölningen av lådorna. Men denna givare 
fungerar inte som den ska p.g.a. att det sätter sig mjöl på givaren. För att bli av 
med detta problem och få givaren till att fungera igen så bör den flyttas längre 
från mjölningen där det inte ryker så mycket mjöl. Med en väl fungerande 
mjölgivare säkras den interna kvalitén och driften i Mogulen ytterligare. 

Möjligt att plocka formar – Genom att plocka de dåliga lådorna direkt efter att 
de mjölats så undviks arbete med de felgjutna lådorna. I nuläget finns det inte 
möjligheter att plocka lådorna innan de gjuts men med mindre förändringar så 
skulle det vara möjligt att plocka lådorna tidigare. Då så sätt undviks det 
onödiga arbetet med att tömma de felgjutna lådorna och att smälta om den 
kasserade smeten. Samtidigt undviks risken att formarna svämmar över och att 
lådorna blir smutsiga. 

Rätning av staplar – För att undvika att staplar välter eller är sneda och inte 
fungerar i automatiseringen bör staplarna rätas på samma sätt som de blir precis 
innan de plockas för tömning. Det skulle även gå att räta pallarna på det hållet 
som är i färdriktningen på bandet. Då det är i denna leden som det oftast 
uppstår problem om staplarna inte är riktigt raka. 

4.1.3.1 Buffert och Frikoppling 

För att kunna utveckla Mogulen och få den effektivare och mindre påverkad av 
driftstopp skulle en frikopplingspunkt och buffert införas mellan tömning av de 
torkade lådorna och mjölningen av lådorna innan de gjuts. Med 
frikopplingspunkt menas att produktionslinjen delas. Detta görs för att delar av 
produktionslinjen inte ska vara helt beroende av samma produktionshastighet 
utan klarar vissa skillnader. 

Genom att införa en buffert av tomma lådor mellan de två processerna skulle 
det vara lättare att kontrollera och rengöra lådor. Samtidigt skulle en 
frikopplingspunkt mellan tömnings och gjutdelen ge bättre 
produktionsmöjligheter. På så sätt skulle gjutningen kunna fortsätta trots att 
packlinjen står still. På samma sätt skulle inte tömningen vara oberoende av 
gjutningen. En sådan förändring skulle inte medföra någon högre 
kapitalbindning utan sänka kapitalbindningen då ledtiderna minskas. Eftersom 
det inte blir ett lager med PIA(produkter i arbete) utan bara tomma lådor. 

Denna förändring innebär stora investeringar vilka inga beräkningar har gjorts 
på. Men förändringen skulle innebära en mindre sårbar produktionslinje som 
skulle kunna utnyttja arbetstiden bättre. Det skulle ges möjligheter till att 
använda sig av olika hastigheter för tömning och gjutning och på så sätt 
anpassa hastigheterna för rådande behov. 
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4.1.4 Färg och Smak 

Vid Mogulen hanteras också färg och smak. Smak och färg är tillsammans med 
form de viktigaste kvalitetsdimensionerna för Bubs Godis och därför är det 
viktigt att den interna kvalitén kring färg och smakhantering är god. 

Följande förändringar föreslås: 

Filter och Rörbyten – För att undvika att det sätter sig i rör och filter bör dessa 
bytas regelbundet. Emellan bytena bör rengöring och kontroll ske ofta. Ett 
förslag är att byta slangar och filter en gång i halvåret eller en gång var tredje 
månad för att vara säker att de fungerar som önskat. 

Nivåvarning – För att undvika att färg och smakämnen tar slut bör en 
nivåvarnare installeras. Nivåvarnare kan göras på flera olika sätt t.ex. vågar 
som varnar när vikten är under en viss vikt eller mätare som registrerar nivån 
genom antingen lasermätning eller en givare. Flödesmätare på rören är också 
ett möjligt sätt hålla kontroll på att färg och smak hela tiden tillsätts. Det finns 
flödesmätare som mäter ner till 0,1 l/h och som kan monteras utanpå slangar 
och ledningar utan att behöva integreras i flödet. (t.ex. http://www.exac.se). 

Kontinuerlig uppföljning – Genom att med regelbundet mellanrum kontrollera 
att färg och smaktillsättningen fungerar. Då bör nivån på dunken markeras för 
att se att den sjunker med önskad hastighet och att inte pumpen inte är trasig 
och ingen färg/smak sugs upp. 

God hantering – Eftersom färg och smak är mycket dyra ingredienser så är små 
kassationer av dem kostsamma. Ofta kostar smakämnen, färgämnen och 
ytbehandlingsolja från 200 kr/l eller mer och kostnaden uppgår till 15 – 20 % 
av råvarukostnaderna. När påfyllnad sker ska det göras i lugn takt och utan 
spill. Tratt ska alltid användas och det ska inte hällas på tills det rinner över. 
När dunken är slut finns ofta några deciliter kvar. Dessa kan enkelt tas tillvara 
på genom att ett hål görs i hörnet på dunken. Detta hål får inte göras med borr 
då det blir spån i vätskan. Istället ska en ren syl användas och slå ett hål i 
hörnet så man sedan kan hälla ut sista decilitrarna. Dunken bör rengöras i 
området där hålet görs innan hålet upptas. 

4.2 Övriga Produktionskedjan 

Fokus har varit på att angripa kassationerna kring Mogulen men här följer 
förslag på lösningar till de övriga momenten som ger kassationer i 
produktionskedjan. 
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4.2.1 Tranportband 

För att inte produkter ska spillas på transportbanden bör varje övergång utrustas 
med extra skydd som stoppar produkterna från att hoppa ut från 
transportbandet. De mest utsatta övergångarna utrustas med skydd under där 
produkterna samlas upp om de ramlar ner från bandet. Går bandet uppför skulle 
det vara möjligt att göra ett uppsamlingsskydd som sedan låter produkterna 
glida tillbaka in på bandet längre ner igen utan att något manuellt behöver 
göras. Övergångar där produkterna faller lite längre bör utrustas med 
hastighetsdämpning så att de hårdare produkterna inte studsar, se fig. 9.  

 

Figur 9. Förslag till dämpning av fall 

Detta är enkla förändringar att göra och väldigt små investeringskostnader men 
som kommer att spara många kilo på längre sikt. 
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4.2.2 Kommunikation 

För att det inte ska bli några missförstånd bör packlinjen på något sätt behöva 
godkänna en ny sort för att den ska kunna transporteras över till packlinjen eller 
åtminstone få en varning. Detta skulle kunna ske genom att packpersonalen får 
en kvittens som de måste godkänna när Mogulen stannar då sista pallen töms 
för respektive sort. Annars bör de få en liknande ljus och ljud signal som 
Mogulen får då sista pallen ska tömmas. För att komma till rätta med dessa 
problem är också viktigt att kommunikationen mellan olika avdelningar i 
organisationen blir bättre och en naturlig del av arbetet. För att förbättra sådana 
kommunikationer kan t.ex. ständiga förbättringar vara en bra början.  

4.3 Dokumentering 

Alla beslut ska baseras på fakta, ju bättre faktaunderlag man har desto bättre 
beslut kan fattas. För att kunna jobba vidare och se utvecklingen av 
kvalitetsarbete behövs dokumentation. Flera olika dokument har skapats för att 
kunna följa upp utvecklingen av kvalitén och kassationerna inom företaget. Här 
följer en redovisning av dessa. 

4.3.1 Nya Svinn-listan 

För att göra en svinn-lista som bättre motsvarar verkligheten har den gamla 
modifierats. Genom att införa en mer standardiserad lista som inte innehåller så 
mycket subjektiv bedömning av hur mycket som slängs. Genom att sätta en fast 
vikt på moguldisk och varje låda som plockas så skiljer det inte på vem som 
skriver upp vikten. Sedan är det lättare att få de anställda att skriva upp verkliga 
fakta än att de ska uppskatta en vikt. Den nya svinn-listan har delats i två delar. 
En del som hör till Mogulen och en som mer liknar den gamla listan för övriga 
produktionskedjan. Dessa två ska sedan sammanställas och ger ett gemensamt 
resultat. Mogulens lista ska flyttas till Mogulen för att den ska kunna bli ifylld 
under produktionen direkt när kassationerna uppstår. 

Dokumentet som är den nya svinn-listan är baserad på ett Excel-dokument med 
tre delar. En sammanställningsdel som tar fakta från veckodelen och sedan 
sammanställer och redovisar året, en veckodel där varje dag redovisas och 
sammanställs till veckoresultat, sedan finns de två dokumenten som ska ersätta 
svinn listorna ute i tillverkningen. Redovisningen för året är omräknad till 
vikten i färdiga produkter för att kunna jämföras mot verklig produktion. Delar 
av dokumentet finns som bilaga 7. 
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4.3.2 Svinnstatistik 

För att kunna jämföra framtida resultat behövdes föregående års 
kassationsresultat beräknas. Detta har gjorts med hjälp av följande beräkningar. 
Till att börja med har svinn-listorna från föregående år gåtts igenom och 
sammanställts. Tillsammans med produktionsresultat och råvaruåtgång fås ett 
värde på utbytet av produktionen och därmed även värdet på kassationerna. 
Eftersom de olika stegen innehåller olika mycket vatten behöver detta tas med i 
beräkningarna. Därför har vatteninnehållet i råvarorna, produktsmeten och de 
färdiga produkterna beräknats. Med hjälp av dessa värden har ett mer exakt 
resultat av hur mycket som går till spillo räknats ut. 

I dokumentet svinnstatistik finns förutom statistik även beräkning av vattenhalt 
hos råvaror, vattenhalt i färdiga produkter(Hallon/Lakrits-Skalle), utbyte för 
produktion av Hallon/Lakrits-Skalle (där är inte vattenhalt medräknad) och 
redovisning av undersökning av gjutlådor. Dokumentet bifogas i bilaga 8 (av 
sekretesskäl redovisas inte alla uppgifter i den publicerade upplagan). 

4.3.3 Produktionsnotiser 

Genom att göra noteringar för varje batch som produceras skulle viktig 
information samlas in. Notiser bör göras både om positiva och negativa saker 
men även om andra saker som kan vara av intresse. Eftersom fakta över hur 
mycket som produceras och hur mycket som paketeras förs, så kan notiser om 
hur produktionen har gått vara av intresse. Dessa notiser kan då jämföras 
gentemot utbytet. Ur notiserna kan problem upptäckas. Med hjälp av dessa 
notiser kan hela tiden nya förslag till förbättringar upptäckas. 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

Målet med detta arbete var att ge Bubs Godis ett bra underlag att arbeta aktivt 
med sin interna kvalitet och därav minska sina kassationer. Detta har gjort 
genom att skapa faktaunderlag för att kunna ta beslut om åtgärder och 
förändringar. Underlaget består av sammanställd statistik och undersökningar. 
Flera dokument har sammanställts för att hjälpa till i framtida insamling av 
fakta för att se utveckling och förändringar. Dessa fakta kan även ligga till 
grund för framtida beslut. Sedan har kvalitetsproblem identifierats och 
lösningar har föreslagits. Kvalitetsproblemen är av olika vikt och olika svåra att 
lösa. Här får Bubs Godis avgöra om de tycker att det är värt att åtgärda och hur 
mycket resurser de vill lägga på lösningar.  

För att ytterligare ge Bubs Godis möjlighet att utveckla sin produktion genom 
förbättringar i kvalitet har olika arbetsmetoder för att reducera kvalitetsproblem 
presenterats. 

5.2 Diskussion 

Resultaten av arbetet visar på att kassationerna har sjunkigt de sista åren men är 
fortfarande ganska höga (2007 var kassationerna 6,97 %). Här har dock bara de 
kassationer som aldrig blir färdiga produkter medräknats. Mycket av det som 
kasseras smälts om och blir nya produkter istället. Men kostnader uppstår även 
om inga råvaror går till spillo. Dessa kostnader är lönekostnader, 
maskinkostnader, förpackningskostnader och bristkostnader. Tillsammans blir 
det mycket resurser som genereras av kassationer. Därför bör tankesättet ”gör 
rätt från början” vara ledord för hur produktionen ska fungera. 

Den största kostnaden för Bubs Godis orsakad av brister i den interna kvalitén 
är de många produktionsstoppen i Mogulen. Här orsakar oftast stoppen av 
gjutlådorna. Skulle en förbättring kunna åstadkommas med gjutlådorna skulle 
driftsäkerheten hos Mogulen öka. Eftersom kassationer och problem ofta 
uppstår i samband med start av Mogulen efter ett stillestånd så är det av största 
vikt att undvika dessa stopp. En förbättrad intern kvalitet skulle alltså inte i 
första hand resultera i en bättre hushållning av råvaror och produkter. 
Förbättringen skulle också skapa en effektivare produktion. Detta är en bra 
drivkraft till att jobba med att utveckla kvaliteten inom företaget. Speciellt i en 
sådan produktion som Bubs Godis använder sig av. Med hög 
automatiseringsgrad och korta ledtider är produktionskedjan väldigt beroende 
av att det inte blir några stopp eftersom det finns väldigt få buffertar. Detta är i 
sig bra för att göra problemen synliga och används av t.ex. Toyota. Men då är 
det viktigt att kvalitetsarbetet har hög prioritet. 
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Efter att observerat Bubs Godis utifrån så har några reflektioner gjorts. Det 
märks att företaget har vuxit kraftigt under flera år och att produktionen hela 
tiden ökat. Fokus under dessa år har varit att klara av att producera vad som 
efterfrågas och att öka produktionsmöjligheterna. När detta steg är taget med 
deras nya torkrum och treskiftet är igång är det viktigt att fokusera på några 
andra förbättringar. Dessa förbättringar skulle enligt mig vara att börja jobba 
med den interna kvalitén för att öka driftsäkerheten. Detta för att förbättra 
produktionskedjan och utveckla en så effektiv hantering som möjligt. Med en 
högre driftsäkerhet kan lagerhållningen och kapitalbindningen minska. 

Ett viktigt steg mot dessa förändringar skulle vara att få de anställda mer 
engagerade i utvecklingen. I nuläget kändes kommunikationen bristfällig och 
engagemanget i att förbättra fanns inte hos de anställda. Det är viktigt att inte se 
detta som en inställningsfråga, utan goda möjligheter måste skapas för att få 
igång ett sådant arbete. Här finns olika vägar att gå, i arbetet har ”Ständiga 
förbättringar” och Totalkvalitet (TQM) redovisats. Men det finns flera modeller 
att arbeta efter som t.ex. Lean production eller Toyota Production System 
(TPS). För att utveckla Bubs Godis föreslår jag att de skapar 
produktionsmässiga mål att jobba mot. Dessa mål ska inte vara att ”Vi ska 
producera 20 ton om dagen” utan mål som mäter prestationen. När dessa mål 
sedan uppnås så kommer 20 ton om dagen inte vara några problem att 
producera. Ett teoretiskt exempel på ett sådant mål kan vara ”antalet stopp i 
Mogulen ska vara färre än 3 st/skift” och liknande mål. 

För mer läsning inom dessa områden som arbetet tar upp så rekommenderas 
”The Toyota Way” varmt. Den innehåller många lärorikta och enkla strategier 
att applicera på tillverkande företag baserat på vad världens kanske bästa 
tillverkare utvecklat under 80 år. Även de andra böckerna i källförteckningen 
kan vara av intresse. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 
 
Process: 
 
Vad är den största orsaken till att det blir kassationer? 
 
 
 
 
 
Varför? 
 
 
 
Varför? 
 
 
 
Varför? 
 
 
 
Varför? 
 
 
 
Varför? 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle kunna minska svinnet? 

 



Bilagor 

40 

Bilaga 2. 

Orsak-Verkan-diagram 

Gjutdefekter

Inställningar
Smutsiga lådor

Godisrester

Föregående gjutningar Bristfällig kontroll

Dropp

Utanför formen

Anpassning till 
munstycke

Gjutformsdesign

Smet Tempo

Inställningar

Rengöring

Översvämmade formar

Spill



Bilagor 

41 

Bilaga 3. 

Undersökning av gjutformar  

 Smutsiga Rena Totalt Smutsiga Rena  

 
1,5 x 1,5 

cm      
2008-04-07 202 705 907 22,27% 77,73%  
2008-04-09 143 425 568 25,18% 74,82%  

 345 1130 Medel: 23,72%   
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Bilaga 4.  

Vattenhalt i färdig produkt    
 HLS     

Vattenhalt i smet: 30,64%     
      

 Form 1  Form 2  Form 3  Form 4  Medel  
Position i tork: 01:01 02:01 02:08 02:07  

Vikt efter gjutning: 7070 6770 7315 7360 7129 
Vikt efter tork: 6885 6585 7165 7195 6958 

Viktändring: -185 -185 -150 -165 -171 
Godis: 792 804 780 790 792 

Mjöl + Form: 6090 5780 6385 6405 6165 
Form: 2012 1668 1970 1970 1905 
Mjöl: 4078 4112 4415 4435 4260 

Mjöl innan gjutning: 4025 4063 4362 4382 4208 
Vattenhalt mjöl torkat: 8,1% 8,0% 8,0% 8,0%  
Vattenhalt mjöl gjutet: 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%  

Mjölviktsändring: 53 49 53 53 52 
Total viktändring:  -238 -234 -203 -218 -223 

      
Vikt på godissmeten: 1033 1039 983 1008 1015,89 

Vatten i Smet: 317 318 301 309 311,269 
Vatten kvar i godis: 79 84 98 91 87,879 
Vattenhalt Godis:  9,91% 10,46% 12,59% 11,48% 11,11% 

 

Positioneringen i torkrummet som mäter ca. 4 x 12 m. 



Bilagor 

43 

Bilaga 5. 

Vattenhalt i råvaror       
        
        
Råvara Vattenhalt  kg 2005 % kg 2006 % kg 2007 % 
Reppe 21,00% 970800 36,34 907840 34,62 997820 33,61 
Socker 0,02% 966000 36,16 966700 36,86 1108200 37,33 
Gelatin 13,00% 19425 0,73 15275 0,58 24850 0,84 
Salmiak 0,03% 58000 2,17 60125 2,29 66000 2,22 
Maltidex 17,00% 28673 1,07 30000 1,14 25000 0,84 
Äppelsyra 0,10% 14800 0,55 14750 0,56 14000 0,47 
5390 11,10% 9125 0,34 10000 0,38 9750 0,33 
5063 12,70% 321000 12,02 343000 13,08 393000 13,24 
Trinatrium   4000 0,15 4000 0,15 5200 0,18 
Salt   5350 0,20 5500 0,21 5775 0,19 
Isomaltidex 2,00% 850 0,03   0,00   0,00 
Gummi arabicum 10,00% 200 0,01   0,00   0,00 
HMLD 21,00% 239000 8,95 236000 9,00 275000 9,26 
Capolex 40   120 0,00 70 0,00   0,00 
Capol 600 72,50% 10 0,00 30 0,00   0,00 
Capol 3073 B   4400 0,16 3730 0,14   0,00 
Capol 3073 A 0,50%   0,00   0,00 4800 0,16 
Citronsyra   75 0,00   0,00   0,00 
Talk   50 0,00 25 0,00   0,00 
Lakrits 40,00% 28260 1,06 25275 0,96 39650 1,34 
Lobra fett   433 0,02   0,00   0,00 
Mjölkpulver   600 0,02   0,00   0,00 
Totalt:   2671171 100,00 2622320 100,00 2969045 100,00 
        
Vatteninnehåll råvaror: 11,79%  11,53%  11,52%  
        
Vattenmängd m 3: 314,8112  302,321  341,905  
        
Vatteninnehåll färdig 
produkt: 11,11%   11,11%  11,11%  
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Bilaga 6. 

Utbyte för produktionen av Hallon/Lakrits-Skalle 

Datum Artikel Ingående  Packat Utbyte 
 HLS 15000 10800 72,00% 
20030829 HLS 10000 7694 76,94% 
20031001 HLS 20000 15222 76,11% 
20031007 HLS 10000 7014 70,14% 
2003 v 47 HLS 10000 7486 74,86% 
2003 v 48 HLS 20000 15242 76,21% 
2004 v 10 HLS 20000 15340 76,70% 
2004 v 15 HLS 20000 15350 76,75% 
2004 v 33 HLS 20000 14826 74,13% 
2008 v 2 HLS 10000 8432 84,32% 
2008 v 3 HLS 25000 17596 70,38% 
2008 v 4 HLS 35000 28028 80,08% 
2008 v 4 HLS 15000 10992 73,28% 
2008 v 5 HLS 46000 37362 81,22% 
2008 v 7 HLS 15000 11226 74,84% 
2008 v 9 HLS 22500 16352 72,68% 
2008 v 10 HLS 35000 27460 78,46% 
2008 v 13 HLS 20000 15556 77,78% 
     
 Medel: 20472,22  15665,44 76,52% 

Diagramrubrik
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OBS! Tidsskalan är inte linjär.
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Bilaga 7.     Sida 1(4) 

Nya Svinn-listan. De turkosa fälten fylls i, de vita fylls i automatiskt. 
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Bilaga 7.     Sida 2(4) 

Veckoredovisning 

  

Svinnlista 
Mogulen   

     
 Disk= 120 kg  
 Låda= 1 kg  
     

Måndag Diskningar Uttagna Lådor  Stopp  
Skift 1        
Skift 2        
Skift 3        
Totalt: 0 0 0  

     
Tisdag     
Skift 1        
Skift 2        
Skift 3        
Totalt: 0 0 0  

     
Onsdag     
Skift 1        
Skift 2        
Skift 3        
Totalt: 0 0 0  

     
Torsdag     

Skift 1        
Skift 2        
Skift 3        
Totalt: 0 0 0  

     
Fredag     
Skift 1        
Skift 2        
Skift 3        
Totalt: 0 0 0  

     

Totalt för veckan:  0 0 0  
     

Vikt: 0 0   

Total Vikt: 0    
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Bilaga 7.     Sida 3(4) 

Svinnlista för Mogulen 

Vecka: ……….  

Svinnlista 
Mogulen    

     

Måndag Diskningar Uttagna Lådor Stopp  

Skift 1        

Skift 2        

Skift 3        

     
Tisdag     

Skift 1        

Skift 2        

Skift 3        
     

Onsdag     

Skift 1        

Skift 2        

Skift 3        
     

Torsdag     

Skift 1        

Skift 2        

Skift 3        
     

Fredag     

Skift 1        

Skift 2        

Skift 3        
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Bilaga 7.     Sida 4(4) 

Svinnlista övriga produktionen 

Vecka: ……….  Svinn och Kassationer  
        

Måndag Råvaror Förkok Sockr Pack Truck Mjöl  

Skift 1              

Skift 2              

Skift 3              
        

Tisdag Råvaror Förkok Sockr Pack Truck Mjöl  

Skift 1              

Skift 2              

Skift 3              
        

Onsdag Råvaror Förkok Sockr Pack Truck Mjöl  

Skift 1              

Skift 2              

Skift 3              
        

Torsdag Råvaror Förkok Sockr Pack Truck Mjöl  

Skift 1              

Skift 2              

Skift 3              
        

Fredag Råvaror Förkok Sockr Pack Truck Mjöl  

Skift 1              

Skift 2              

Skift 3              
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Bilaga 8. 

Statistik 

 


