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Förord 
Arbetet för Arla Kvibille har varit mycket lärorikt och intressant och hade inte varit 
möjligt utan ledning och personal på Kvibille Mejeri. Tack vare deras goda 
bemötande och öppna attityder har vi fått den information och vilja som behövdes 
för att genomföra arbetet. Vi vill skicka ett extra stort tack till vår handledare på 
Kvibille, Morgan Franzén, för hans glada humör och all tid han har tilldelat oss. 

Vi vill också tacka Aron Chibba som var vår handledare på Halmstad högskolan för 
alla tips och råd han har gett oss.  

Genom arbetet har vi fått kunskaper och erfarenheter som vi kan ta med oss ut i 
arbetslivet. Arbetet var tänkt att effektivisera en produktionslinje men efter att vi 
upptäckte att det var brist på utrymme och resurser beslutade vi att fokusera mer på 
ergonomin. Genom erfarenheterna känner vi att vi kommer få det lättare att använda 
ett arbetsmiljöperspektiv i arbetslivet. 
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Sammanfattning 

Examensarbete är utfört på Kvibille Mejeri och innefattar att utforma en 
paketeringslinje för ädelost.  

Dagens linje har en maximal produktionskapacitet på två ton per dag, räknat på att 
det är tre aktörer på linjen. Produktionen innefattar tre olika produkter som ska 
paketeras. Linjen har en hög grad av manuellt arbete och anses vara oergonomisk och 
svårhanterlig enligt personalen på linjen. Målet för arbetet är att förbättra de 
ergonomiska aspekterna på linjen och om möjligt minska personalbehovet, utan att 
äventyra produktionskapaciteten.  

För att hitta de förbättringar som kan utföras på linjen gjordes en för- och 
bakgrundsstudie. Studierna innefattar intervjuer, observationer i form av en Rapid 
Plant Assessment, tidsmätningar och simuleringar. Studierna visade att det kändes 
påfrestande att arbeta på linjen och att flödet avstannar på flera stationer vilket 
hindrar flödet. Fördelen är att linjen är flexibel och alla moment i linjen är 
orienterade i rätt ordning. 

Efter att all fakta var insamlad och det var fastställt vad som behövdes för linjen 
påbörjades sökandet efter leverantörer. Det som behövdes var höj- och sänkbara bord 
och arbetsmattor för att förbättra arbetsförhållandena. Även automation undersöktes 
för att minimera påfrestningarna på personalen. Automationen byttes senare ut mot 
manuellt styrda hjälpmedel och semi-automatiska maskiner då det ansågs vara mer 
kostnadseffektivt. För att effektivisera linjen undersöktes vågar med automatiska 
etikettappliceringar och alternativa paketeringsmetoder. Dessa metoder involverade 
att byta ut materialet på folien så att behovet för inplastning elimineras.  

Resultatet blev att byta ut borden till höj- och sänkbara arbetsbänkar samt införa en 
vakuumlyft för att förbättra ergonomin på linjen. Aluminiumfolien byts ut till en 
mer tålig vaxlaminerad folie vid namn DanaPhane med en integrerad namnetikett i 
folien, vilket eliminerar behovet av plastfolie och etikett. Då behovet för dessa 
elimineras, minimeras miljöpåverkan i form av materialåtgång och 
transportkostnader. Elimineringen medför också färre arbetsmoment vilket minskar 
personalbehovet. För att ytterligare effektivisera linjen införs en automatiserad våg 
och viktetikettering för varje ost.  
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Abstract 
The thesis is done at Kvibille dairy and includes the design of a packing line for blue 
cheese.  

Today´s line has a maximum production capacity of two tons per day, based on the 
fact that there are three employees at the line. The production includes three separate 
flavors to be packaged. The line has a high degree of manual labor and is considered 
difficult to handle and not very ergonomic according to the staff on the production 
line. The goal for this thesis is to improve the ergonomic aspects of the line and if 
possible reduce the need for personnel without adventuring the production capacity. 

To find what improvements can be made on the line, a preliminary and background 
study was made. These studies include interviews, observations in the form of a Rapid 
Plant Assessment, time measurements and simulations. The study showed that the 
personnel felt some stress during the line and that the flow stops at several stations 
which impede the flow. The advantage is that the line is flexible and all the stations 
in the line are oriented in the right order. 

After all the facts were collected and it was determined what was needed for the line, 
the search for suppliers began. What was needed was an adjustable table and fatigue 
mats to improve working conditions. Automation was also investigated to minimize 
the stress on the staff. The automation idea was later replaced with manually 
controlled aids and semi-automatic machines because it was considered more cost 
effective. To streamline the line, automatic scales with label applicators were 
investigated and alternative packaging methods. These methods involved replacing 
the material on the foil so that the need for plastic wrapping is eliminated. 

The result was to replace the tables for height adjustable workbenches and introduce 
a vacuum lift to improve ergonomics on the line. The aluminum foil is replaced by a 
more durable wax laminated foil called DanaPhane with an integrated name label in 
the foil, eliminating the need for plastic foil and separate labels. Because the need for 
these is eliminated, environmental impact is minimized in terms of material 
utilization and transports. The elimination also means fewer operations, which 
reduces the need for additional staff. To further streamline the production, an 
automated scale and weight labeling for each cheese was introduced. 
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Ordlista 

Handarbete  Arbetet utförmanuellt av aktörerna för att säkerhetsälla 
en hög kvalitet på produkten.  

 

Halv helost De vanligaste ostar som produceras på linjen. De 
paketeras en och en. 

 

Hel helost Dessa ostar paketeras två och två. 

 

Planeringsprincip Betyder att produktion och materialförflyttning sker 
endast på initiativ och godkänns av aktören i 
materialflödet. 

 

Fysiska artefakter  Ett verktyg, instrument eller en maskin  

 

Aktörer Personalen som arbetar på linjen.  

 

Flödeseffektivitet Sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i 
värdeflödet i relation till den totala genomloppstiden. 

 

Ställdon En anordning som omvandlar elektriska signaler till 
mekaniska rörelser eller andra effekter. 

 

Tryckplattor En platta som används för att trycka ett specifikt tryck 
eller mönster med färg. 
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Pliolinjen Paketeringslinjen på Kvibille som delar och paketerar de 
trekantiga ädelostarna som kan hittas i matbutiker och 
liknande. 

 

Cheddarlinjen  Paketeringslinjen på Kvibille som paketerar Cheddarost.  

 

IPXX  En tätningsklassning för fukt- och damtålighet.  

 

Pay-off  En enkel investeringskalkyl som går ut på att se hur lång 
tid det tar att få tillbaka det som företaget investerat. 

 

Effektiv tid  Menas med att tiden utnyttjas på bästa möjliga sätt och 
är en tid som är bättre än den tiden som är på linjen 
idag. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För att bedriva ett lönsamt företag är det en fördel att sträva efter att bli så 
konkurrenskraftig som möjligt (Bellgran & Säfsten, 2005). Detta då ett 
konkurrenskraftigt företag vinner kunderna vilket i sin tur leder till mer resurser och 
expanderingsmöjligheter. Konkurrens innebär allt ifrån kvalitetssäkra produkter och 
låga pris till service och leveranssäkerhet. Det finns många olika metoder och verktyg 
som organisationer kan använda för att öka konkurrenskraften i ett företag med den 
gemensamma faktorn effektivisering.  

Effektivisering kan innebära att förbättra produktionen och öka kvalitén på 
produkterna (Bellgran & Säfsten, 2005). Det kan också innefatta arbetsförhållandena 
då frisk personal är mer effektiva än utmattade. Genom en förbättrad produktion kan 
produktionstakten och kapaciteten ökas vilket kan leda till lägre 
produktionskostnader och mindre ledtider. En hög kvalité på produkterna säkrar 
kunderna så att de återkommer till företaget och sprider ett gott rykte.  

Arbetet har utförts på Kvibille Mejeris ädelostproduktion. Från tidigare kontakt med 
Mejeriet har det framkommit att de har problem i ädelostproduktionen med 
förpackningen av helostar. Linjen upplevs av de anställda som påfrestande, 
oergonomisk och oflexibel. Författarna fick därför uppdraget att utveckla en mer 
användarvänlig och ergonomisk produktionslinje.  

1.2 Företagsinformation 

Arla Foods är ett globalt Mejeri företag och en kooperativ förening som ägs av 
mjölkbönderna (ArlaFoods, 2016a). Enligt mätningar under 2013 var 
nettoomsättningen inom företaget 102,46 miljoner kronor och hade en produktion i 
13 olika länder med kontor i samtliga, samt kontor i ett tjugotal fler länder än de 
ovan nämnda. Det ger dem en arbetskraft på över 19 000 anställda fördelat över hela 
världen. 

Mejeriet är en del av Arlakoncernen och har producerat ost sedan 1916. Den första 
ädelostproduktionen från Kvibille kom år 1932 och har sedan dess tillverkat olika 
sorter av ost (ArlaFoods, 2016b). Kvibille tillhörde inte Arla från början utan köptes 
upp 1972 av Mjölkcentralen (nuvarande Arla) men fortsatte att producera ostar. Idag 
har företaget 80 anställda och tillverkar både ädel- och cheddarost av många olika 
varianter. Alla ädelostar som produceras av mejeriet synas under processen för att 
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säkerställa en god och hög kvalité på produkterna, vilket har bidragit till att Kvibille 
Mejeri har vunnit många priser för sin ost, både inom Sverige och internationellt. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utöka författarnas och personalen på Kvibille Mejeris 
kunskaper kring utformning, utveckling och automatisering av produktionslinjer. 
Målet med arbetet är att utveckla en mer ergonomisk- och automatisk 
paketeringslinje av ädelost åt Kvibille Mejeri. 

1.4 Problemdefinition 

Sortimentet från mejeriet innehåller ädelostar samt cheddarost som tillverkas med 
många olika smaker. För att upprätthålla en god kvalité på produkterna behandlas 
varje produkt som ett hantverk. Processen innebär att varje produkt hanteras för 
hand och synas under processen för att säkerhetskälla den höga kvalité som 
produkten kräver.  

Den nuvarande ädelostlinjen är oergonomisk och svårhanterlig och på grund av den 
höga graden av handarbete med ostarna blir det en stor påfrestning för personalen på 
linjen. Påfrestningarna uppkommer då varje ost, som väger upp till 3,5 kilo, hanteras 
för hand vilket därför medför att det kan bli många lyft per dag, se bilaga 9. 
Uppgiften kan lösas med hjälp av olika typer av hjälpmedel, som ger mer 
ergonomiska arbetsförhållanden eller med automation för att reducera antalet lyft 
som behöver utföras per dag. 

1.5 Frågeställning  

Hur kan Kvibille Mejeris produktionslinje av ädelost anpassas och utvecklas så att 
linjen blir mer effektiv och ergonomisk utan att förlora grundtanken om att varje ost 
är ett hantverk? 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet syftar till att förbättra helostpaketeringslinjen på Kvibille Mejeri. De 
lösningsförslag som författarna presenterar kan komma till att kunna appliceras på 
andra linjer, både internt och externt till Kvibille, men kommer inte att behandlas 
under detta arbete. Lösningen kommer att utformas så att den kan byggas ihop med 
andra maskiner om behovet uppstår men kommer inte att utforskas djupare i detta 
arbete. Arbetet utförs enbart inom Sverige men kunden har sedan egen frihet att 
exportera lösningen till andra fabriker om så önskas. CE-märkning och andra 
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klassificeringar som önskas på linjen kommer inte behandlas under arbetet men 
kommer inte heller att bortses ifrån under planeringen.  
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2. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen innefattar automation, ergonomi och kvalité, för att uppnå 
en så bra lösning som möjligt. Teorierna beskrivs i detta kapitel för att läsaren ska få en 
mer fullständig förståelse för arbetet och även argument för dess betydelse för en 
produktion presenteras. 

2.1 Produktionsutveckling 

Förbättringsarbeten är igen nyhet, med hjälp av olika tekniker och metoder har 
förbättringskoncept tagits fram under åren och många förbättringskoncept är 
fortfarande aktuella i dagens samhälle (Sörqvist, 2004, p. 33). Idéerna uppstod för att 
bli mer konkurrenskraftig på marknaden då kvalitét och låga kostnader vinner 
kunderna (Bellgran & Säfsten, 2005). Genom en kvalitetsinriktad planering av 
systemen kan produkterna automatiskt uppnå en högre kvalitetsgrad och indirekt 
skapa ett bättre flöde i systemet. Man kan säga att dagens 
kvalitetsarbete/förbättringsprogram uppstod i Japan efter andra världskriget när 
Japans ekonomiska läge var katastrofalt och behovet av att bygga upp en 
internationell konkurrenskraftig industri och få igång exporten. Japanernas 
kvalitetsarbete fokuserade på att verksamheten skulle bli bättre och därigenom blev 
förbättringsarbetet en naturlig del för företagen (Sörqvist, 2004, p. 33).  

Förbättringsverktyg  
Det finns många olika verktyg för att utveckla en organisation så som Lean, Six Sigma 
och Statistisk Processtyrning (SPS).  

Begreppet Lean har sina rötter i Japan och Toyotas ”Toyota Production System” som 
skapades av Taiichi Ohno (1912-1990) (Bergman & Klefsjö, 2014, pp. 588-589). 
Grunden i Lean går ut på att maximera kundutnyttjandet och samtidigt undvika alla 
former av slöseri, vilket i sin tur innebär att skapa mervärde för kunden med mindre 
resursåtgång. Målet är att ha noll avfall. De företag som tillämpar Lean är ute efter att 
minska avfall, vilket innebär en minskad variation och process ineffektivitet (Global, 
2014). Leans arbetssätt kan illustreras som figur 2.2.  
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Figur 2.2-Ramverk för Lean  

”Planeringsprincip betyder att produktion och materialförflyttning sker endast på 
initiativ av och auktoriserat av den förbrukande aktören i materialflödet.” 
(Silf_Competence_AB, 2017) 

Lean används för långsiktiga förändringar. För snabbare resultat kan Six Sigma 
användas som är ett förbättringsprogram som introducerades vid Motorola under 
1980-talet och lägger fokus på reduktion av oönskad variation (Bergman & Klefsjö, 
2014; Reosekar, 2014). Six Sigma är utvecklat från Total Quality Management och 
SPS som bygger på att lokalisera och eliminera fel (Global, 2014). När målet är 
fastlagt ges ett systematiskt arbetssätt i fem steg som illustreras i figur 2.1 på 
nästkommande sida för att åstadkomma de förbättringar som behövs.  

Till arbetsgången är flera olika arbetssätt och verktyg knuta, exempelvis de sju 
förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö, 2014, p. 577).  

 
Figur 2.1 Ramverket för Six Sigma  

SPS är också ett vanligt verktyg inom Six Sigma för att identifiera olika variationer 
samt orsaken till dessa (Jianjun, Zhonghua, & Zhaotong, 2003). Verktyget bygger på 
olika statistiska verktyg och kräver därmed en viss kunskap och förståelse kring 
området för att användas effektivt (Rantamäki, Tiainen, & Kässi, 2013). Om denna 
kunskap saknas kommer inte verktygen att användas på rätt sätt och kan därmed 
störa systemet istället för att hjälpa det. 
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De olika variationerna som kan uppstå är normala och speciella orsaker (Rantamäki 
et al., 2013). De normala orsakerna är det som alltid kommer att finnas i systemet. 
Försök till förbättring med dessa leder inte till någon förbättrande åtgärd då orsaken 
till variationen alltid kommer att vara kvar. Åtgärderna ska istället läggas på de 
speciella orsakerna som inträffar på grund av externa källor. Detta kan vara till 
exempel extremväder som tillfälligt ger oförutsägbara resultat. Efter att orsaken är 
över kan förebyggande arbete påbörjas för att förhindra att liknande fel inträffar igen. 

Eftersom dessa verktyg används för samma syfte kan de också kombineras för att 
ytterligare triangulera brister i verksamheten. Till exempel kan Lean användas för att 
utveckla en långsiktig plan medan Six Sigma och SPS används för att lokalisera 
befintliga problem. 

Så för att summera kommer Lean från Japan som går ut på att maximera 
kundutnyttjandet och samtidigt undvika alla former av slöseri. SPS bygger på olika 
statistiska verktyg för att identifiera olika variationer samt orsaken till dessa. Six 
Sigma har delvis ursprung i SPS och är ett förbättringsprogram som lägger fokus på 
reduktion av oönskad variation. Förbättringen sker under fem steg med hjälp av olika 
arbetssätt och verktyg, exempelvis De sju förbättringsverktygen.  

2.2 Automatisering 

Under sent 1800-tal, då massproduktionen hade sin början, skapas en efterfråga för 
identiska detaljer (Bellgran & Säfsten, 2005). Det var då som automationstänkandet 
började som ett medel för att motverka den mänskliga faktorn. Vilket senare gav 
senare upphov till vidareutveckling då arbetssättet öppnade helt nya dörrar. 
Begreppet automation används ofta för att ”beskriva att mekaniska, elektroniska och 
datorbaserade system används för att genomföra, kontrollera och styra olika moment 
i produktionen.” (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 82). Andra menar att det är ett 
verktyg för att effektivisera och rationalisera en produktion. Om det finns en vilja att 
införa automatisering i ett företag finns det många tankesätt för automation.  

Ett av dem är Flexible Manufacturing Systems, eller FMS, som bygger på att utforma 
system för att tillverka komponenter eller komponentgrupper utan att bli av med 
flexibiliteten i ett manuellt system (Chen, Chung, & Gupta, 1994). Det uppnås 
genom att gruppera maskinerna så att flödet kan gå olika vägar genom systemet för 
att endast gå till de maskiner som behövs för att förädla produkten. Detta har gjort 
att automatisering har blivit mer flexibel, men det är fortfarande inte lika flexibelt 
och omställningsflexibelt som en manuell linje. 
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FMS är den mest automatiska formen av Computer Integrated Manufacturing, CIM, 
som är en metod för att styra flera maskiner med hjälp av sammankopplade datorer 
(Attaran, 1997; Lee & Cheng, 1996). Genom att använda CIM kan produktiviteten 
ökas samtidigt som materialåtgången och tillverkningskostnaden minskas. Denna 
effektivisering uppnås då det skapar en lättare uppsikt över produktionen då all data 
kan samlas på en plats i realtid. 

Ett annat tankesätt är PBB, Produktion med Begränsad Bemanning (Bellgran & 
Säfsten, 2005). Som namnet föreslår är viljan inom PBB att minska operatörbehovet 
på linjen, men framförallt att maximera utnyttjandet för systemet. Tanken är att om 
ett system inte är i konstant behov av en operatör kan systemet köras under nätter 
samt kortare ledigheter och därmed kan linjen maximera sin produktion. 

2.3 Ergonomi  

Ergonomi innebär att anpassa arbetet eller arbetsplatsen för arbetaren för att 
förebygga risker för ohälsa och skador, det omfattar fysiska, organisatoriska och 
mentala aspekter på arbetsmiljön. För att medarbetare ska må bra och prestera den 
kvalitén som är önskad måste det finnas variation i rörelse och belastning samt en 
möjlighet till återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2016). För att förebygga ohälsa och 
skador finns det två typer av ergonomiska åtgärder, det första: Arbetet anpassas till 
människan vilket innebär att man på arbetsplatsen tar hänsyn till människans 
begräsningar tillexempel kön, längd och funktionsnedsättningar (Hulgren, 1995).  

När det gäller arbetsplatsergonomi är det inte bara verktyg och möbler som har en 
påverkan på arbetaren utan också luftkvalité, arbetsljus och ljudnivå (Makhbul, 
2013). Det finns flera sätt att uppnå en ergonomisk arbetsplats ett sätt är att använda 
sig av simuleringsprogram, vilket innebär att man tar in arbetsuppgifterna och 
arbetsplatsen in i en dator och simulerar hur arbetet går till för att hitta 
belastningarna (Nayar, 1996). Det andra arbetssättet innebär att människan anpassas 
till arbetet genom utbildning och man placerarar med rätt personal på rätt plats 
(Hulgren, 1995) och som det nämndes tidigare att se över hela arbetsplatsen med 
tanke på ljud, ljus och luftkvalité. Ergonomi handlar bara inte om själva det utförda 
arbetet utan kroppen kan känna påfrestningar av arbetstider, löneformer och 
arbetsinnehåll (Arbetsmiljöverket, 2016).   
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3. Metod 

I kapitlet presenteras de tillvägagångssätt och metoder som författarna har valt att 
använda för examensarbetet. Arbetet har utförts utifrån en huvudsaklig metod med 
kompletteringar från andra metoder. Författarna har använt sig av interjuver, 
observationer, dokumentation och produktionssystemets utvecklingsprocess.  

3.1 Metoddiskussion 

Målet med examensarbetet är att utveckla en mer ergonomisk- och automatisk linje 
åt Kvibille Mejeri för att förhindra arbetsskador och minska cykeltiderna. Det finns 
många metoder för att få kunskap, identifiera och lösa olika typer av problem. Två 
vanliga utgångpunkter är att använda sig av kvalitativa och kvantitativa studier. För 
att uppnå ett önskat resultat på Kvibille Mejeri behövs djupare kunskaper och 
förståelser för examensarbetet. Det har uppnåtts med hjälp av litteraturstudier, 
observationer, interjuver och datainsamling. Sammanställningen av studierna ovan 
kommer göra det möjligt att implementera delar av den kända modellen 
Produktionssystemets utvecklingsprocess (Bellgran & Säfsten, 2005). Arbetet sker i två 
steg. Första steget är: Förberedande utformning och består av en bakgrundsstudie och 
förstudie. Bakgrundstudien innebär att analysera, utvärdera det befintliga 
produktionssystemet och förstudien innebär analysera utvecklings- och 
marknadspotential. Steg två är specificerande utformning, innebär att utforma 
konceptuella produktionssystem och utvärdera dessa. 

3.2 Kvalitativa- och kvantitativa studier 

De kvalitativa studierna är målsättningen att skapa en förståelse och en helhetsbild 
kring det som studeras, man är närvarande i situationen (Gronmo, 2006, p. 14). 
Grunden i att få bra resultat i de kvalitativa studierna är att använda sig av deltagande 
observationer och informella interjuver som innebär att försöka förstå människans 
beteende i olika situationer och att få innehållsrika/mångsidiga svar utifrån 
intervjuerna som har hållits. 

Kvantitativa studier har sitt ursprung från konkreta svar i form av siffror eller andra 
mängdtermer (Gronmo, 2006, p. 14). De kvantitativa studierna inkluderar 
analysmaterial som har samlats in genom styrda interjuver och enkäter men också 
mätdata och observationer som omvandlas till siffror (Sörqvist, 2004, p. 434). 

Författarna har valt att använda sig av både de kvalitativa- och kvantitativa studierna 
för att observation, interjuver och dokumentation är lika viktigt som mätdata för att 
få fram ett bra resultat.  
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3.3 Fallstudier  

Fallstudier är en typ av datainsamlingsmetod som innebär särskilda att fall studeras 
och är den metod som föredras när frågor om ”hur” och ”varför” ska besvaras då man 
har liten kontroll över situationen. Metoden gör det möjligt att upptäcka händelser 
som hade varit svåra att upptäcka annars. Studien grundas i personliga anteckningar, 
arkivmaterial, dokumentation, interjuver, direkt observation, deltagande observation 
och fysiska artefakter. För att fallstudier ska vara möjligt att applicera bör fallet som 
studeras ha en någorlunda fristående enhet med tydliga avgränsningar (Yin, 2007). 

3.4 Datainsamling och förberedelser  

Kapitlet presenterar de metoder författarna använt sig av i examensarbetet och beskrivs i 
forskningsmodellen i figur 3.1.  

Som grund har författarna använt sig  

• Delar av Produktionssystemets utvecklingsprocess (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 
234) se bilaga 1. 

• Insamling av data som artiklar, litteraturstudier för att få en övergripande 
överblick av arbetet.  

• Interjuver av aktörerna på linjen samt med Teamleader produktion och 
Gruppledare (för att få förståelse av vad som saknas), se bilaga 2.  

• Observationer (för att identifiera problem och flaskhalsar), se bilaga 3 och 
bilaga 9. 

• Företagsbesök (för att träffa handledare företaget och för deltagande 
observationer), se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 9.  

• Möten (för att diskutera eventuella koncept med handledare), se bilaga 2 och 
bilaga 9.  

• Leverantörskontakt (för att få fram eventuella maskiner), se bilaga 7. 
• Benchmarking 

Nedan presenteras en forskningsmodell om hur författarna gått igenom de olika 
metoderna för att sätta ihop examensarbetet, se Figur 3.1. 
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Figur 3.1-Forskningsmodell över genomförande av examensarbete 

3.5 Förberedande utformning 

Förberedande utformning består av två delar bakgrundstudie och förstudie och bedrivs 
parallellt med varandra. 

Bakgrundsstudien innefattar att analysera produkter och det befintliga 
produktionssystemet för att se förutsättningarna och sker genom interjuver, 
dokumentation och flertalet deltagande observationer. Efter en analys, ska linjen 
utvärderas med syftet hur den står sig på liknande marknader, kan maskiner 
återanvändas eller skrotas och kan ske med verktyg som Rapid Plant Assessment 
(RPA), processflödesanalys, benchmarking och väderflödesanalys.  

Med intervju menas med att frågor ställs direkt från intervjuarna till aktören som ska 
besvara frågorna (Sörqvist, 2004, p. 435). För att kunna nå en så hög grad av 
autenticitet, eller reliabilitet, som möjligt användes ett enkelt och lättfattligt språk 
och frågorna ställdes en i taget för att verkligen få svar på det som efterfrågades. 
Ledande eller hypotetiska frågor samt prestigeladdade eller värdeladdade 
formuleringar undveks för att inte påverka resultatet. Intervjuernas huvudsyfte var att 
få en förståelse hur arbetet på linjen sen ut idag och få en övergripande bild vart 
anställda ansåg att problemet låg, frågor som togs upp var bland annat vad som är bra 
med linjen och vad som är dåligt.  

Anledningen till att författarna valde att observera aktörernas arbete är för att 
kartlägga hur arbetet utförs idag och vart flaskhalsar uppstår.  

Med deltagande observationer menas att observatören är på plats och studerar, 
kartlägger aktörens aktuella beteende samt hör deras åsikter. Nackdelar med 
observationer är att aktören påverkas av observatören och ger fel utslag, det kan 
förhindras genom att observatören ofta är på plats och ibland till och med deltar i 
aktiviteterna (Sörqvist, 2004, p. 433).  Det är viktigt att flera observationer 
genomförs för att se om aktörerna utför arbetet på ett standardiserat sätt. Som 
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författarna nämnde ovan är att det är viktigt att observatören blir accepterad av 
aktörerna för att få ett så korrekt utslag som möjligt. 

För att identifiera möjliga förbättringsförslag krävs det att författarna är noga med 
hur de dokumenterar och använder sig av den samanställda dokumentationen från 
observationer, datainsamling och interjuver (Sörqvist, 2004, p. 461). För att få en så 
korrekt datainsamling/dokumentation krävs det att flera observationer och mätningar 
görs för att kartlägga arbetet oberoende på vem som står på linjen. 

RPA är ett verktyg används för att se hur långt ett företag har kommit med att 
applicera Lean övergången en jämförelse med andra liknande system/linjer sker. 
Verktyget består av två grundstenar: Ett frågeformulär med 20 ja/nej frågor och ett 
värderingsblad indelat i 11 kategorier och utifrån svaren i frågeformulär graderas varje 
kategori från dåligt till bäst i klassen exempel på kategorier kundtillfredsställelse, 
säkerhet och lagarbetare/motivation. Frågeformuläret är utformat så att ja/nej 
frågorna speglar hur långt man kommit med att applicera Lean (Goodson, 2002).  

En processflödesanalys används i förbättringsarbetet för att det kan ge en klar och 
konkret bild över arbetet över det aktuella problemområdet. Processflödesanalysen 
kan utformas i form av ett flödesschema. Flödesschemat utformas att man kartlägger 
processen, beskriver nuläget, identifierar aktiviteter och dokumenterar processen.  

För att få mer komplex och frekvent flödesschema kan resultaten föras in 
datorprogram exempelvis Evoma AB:s FACTS Analyzer Professional (Sörqvist, 2004, 
p. 331). FACTS Analyzer skiljer sig från andra simuleringsprogram då det med sin 
enkla uppbyggnad tillåter snabba och kraftfulla modelleringar och simuleringar utan 
behovet för avancerade kunskaper (Evoma_AB, 2013). Med kraftiga 
optimeringsalgoritmer ges mycket klara besked jämfört med andra 
simuleringsprogram och dess inbyggda identifieringsfunktioner upptäcks flaskhalsar 
och förbättringsförslag föreslås automatiskt.  

Med benchmarking eller processjämförelser menas ett systematiskt jämförande och är 
ett arbetssätt för att finna möjligheter för processförbättringar (Bergman & Klefsjö, 
2014, p. 476). Grundidén går ut på att göra jämförelser på organisationens process 
och en liknande process inom eller utanför organisationen, vilket bygger på 
förtroende mellan parter.  

En värdeflödesanalys är ett verktyg som används inom Lean (Bellgran & Säfsten, 
2005). Värdeflödesanalysen används för att kartlägga och förbättra flödarna inom 
organisationen. Kartläggningen över flödet ger en bild över hur material- och 
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informationsflödet kring produktens väg genom produktionssystemet. Kartan 
grundas på 4 steg: Kunden, Processer, Materialflöde och Informationsflöde.  

Förstudie omfattar att analysera potentialen som finns på marknaden och 
utvecklingsmöjligheter av systemet (Bellgran & Säfsten, 2005). Här identifieras de 
krav och mål som ska ställas på den nya linjen samt de interna och externa 
produktionsprocesserna.  

En viktig del att identifiera under fasen är vilken kärnverksamhet och kritisk process 
företaget har (Bellgran & Säfsten, 2005). Med detta menas att en aktivitet är en 
väsentlig bidragande faktor till kundvärdet, är differentierbar från konkurrenterna 
och har möjligheter till nya marknader och produkter. Detta för att veta vad som är 
bra att fokusera på med det nya systemet. 

Från den förberedande utformningen utformas en kravspecifikation (Bellgran & 
Säfsten, 2005). Syftet med kravspecifikationen är att fastställa egenskaper som 
produktionssystemet ska ha, både utifrån tekniska och arbetskraftsrelaterade krav.  

3.6 Specificerande utformning  

När kravspecifikationen är fastställd kan produktionssystemet börja ta form, 
utformning av konceptuella produktionssystem (Bellgran & Säfsten, 2005). 
Förslagen som tas fram, utgår från de krav som fastslog i kravspecifikationen och hur 
systemet kommer att användas. Det finns många olika typer av system och vad som 
är mest fördelaktigt är beroende anpassat efter vilken typ av produkt som ska 
tillverkas. För att uppnå de mest optimala förslagen bör punkter så som flöde, 
styrning, layout, tekniknivå och arbetsmiljö tas i beaktning. 

Flödet i systemet omfattar materialflöde, informationsflöde och personalflöde 
(Bellgran & Säfsten, 2005). Genom att utforma systemet på ett sådant sätt så att 
dessa flöden kan fungera utan störningar kommer även produktionsflödet att 
förbättras. Ett sätt för att hantera flödet är vilken styrning som används. Ett 
tryckande system där en tillverkningsorder går till alla stationer samtidigt eller ett 
dragande system där tillverkningsordern går till den sista stationen som i sin tur 
beställer från dem innan. 

Systemets layout bör utformas efter vilken typ av produktion som ska utföras. Olika 
typer av produktioner kan innefatta (Bellgran & Säfsten, 2005): 
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• Fast position – produkten som förädlas har en fast position och verktyg och 
material förs till produkten. 

• Funktionell layout – liknande typ av utrustning är samlade på samma plats. 
• Flödeslayout – den utrustning som behövs för att tillverka en typ av produkt 

är samlade på en plats. 
• Linjebaserad layout - den utrustning som behövs för att tillverka en specifik 

typ av produkt är placerade på rad efter den ordning som aktiviteterna ska 
genomföras. 

Efter att layouten är bestämd kan tekniknivån bestämmas, vilken typ av maskiner 
som ska användas och automationsgraden för systemet (Bellgran & Säfsten, 2005). 
Detta påverkar hur lätthanterligt och därmed vilka arbetsförhållanden som systemet 
kommer att ha.  

När konceptuella produktionssystem tas fram utvärderas förslagen med hjälp av olika 
utvärderingsverktyg (Bellgran & Säfsten, 2005). Det sker samtidigt som systemen tas 
fram som för att snabbt utvärdera förslagen och utförs ofta genom att jämföra 
fördelarna med nackdelarna med systemet. 

När systemeten utvärderats utformas en mer detaljerad plan över det nya 
produktionssystemet (Bellgran & Säfsten, 2005). Viktigt att tänka på är att den 
detaljerade utformningen är ett medel, inte ett mål. Om planen ses som ett mål finns 
det en risk för att helhetssynen går förlorad. Ytterligare en risk är att den 
förberedande utformningen inte blir korrekt utförd då layoutplaneringen anses som 
viktigare. Detta kan medföra att alla förutsättningar och begränsningar för systemet 
inte har identifierats och att mindre faktorer blir bortglömda. 

Specificerande utformning resulterar slutligen i en specificerad beskrivning över det 
nya produktionssystemet med ett förslag. Systemlösningen innehåller dokument, 
beskrivningar av tekniklösningar, arbetsorganisatoriska och arbetsmiljörelaterade 
lösningar.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som har framkommit utifrån den information som 
har framkommit från intervjuerna, dokumentationen, observationerna och 
produktionssystemets utvecklingsprocess Resultaten är uppdelade efter varje steg i metoden. 

4.1 Förberedande utformning 

Intervjuresultat 
För att få ett brett intervjuresultat valde författarna att intervjua personer från tre 
olika positioner, Teamleader produktion, Gruppledare och de berörda aktörerna. 
Från intervjuerna framkom det att flera av aktörerna och gruppledaren tycker är 
negativt är att det sker många tunga lyft, att arbetsbänkarna är fasta och att flödet 
avstannar på flera stationer. Det positiva med linjen är att flexibiliteten, att linjen går 
att styra efter behovet av ost och inte av antalet aktörer. Momentens ordning ses 
också som positivt, med detta menas att reducering av onödiga förflyttningar skedde.  
Det som är viktigt för en ny linje är att ergonomi är en del i förbättringen exempelvis 
i form av reducering av tunga lyft, färre arbetsmoment. Teamleader produktion 
tyckte att hastigenheten för linjen skulle effektiviseras och aktörerna ansåg att de 
skulle lägga minder fokus vid etiketterna. Vid frågan om övriga önskemål över linjen 
svarade Teamleader produktion att sträva efter en hel automatisk linje utan stopp 
med minimal påverkning på linjen medan aktörerna ansåg att ett höjbart och 
sänkbart bord är det viktigaste.  Intervjuresultatet har sammanställts från 
Frågeformulär och sammanställning av frågor hittas i bilaga 2. Författarna 
observerade att aktörerna på linjen skiftade arbetsmoment varje halvtimme vilket är 
bra för att minimera ett monotont arbete som kan resultera i arbetsskador.  

Under intervjuer/dialoger med handledaren framkom det att linjeproduktionen 
varierar mellan stillastående och en produktion på 2 ton per dag, se bilaga 9. Behovet 
för de hela ädelostarna varierar mellan högsäsong och lågsäsong och att linjen inte 
alltid är bemannad. Handledaren berättade att idag tillverkas det tre sorters ostar på 
helostlinjen: klassisk-, grädd- och specialädelost och säljs i två varianter: halv och hel. 
Om Arla lyckas öka sin kundkrets kan även behovet och därmed produktionstakten 
komma att öka. 

En andra intervju utfördes med fokus på arbetsmattor de intervjuades resultat 
återfinns i bilaga 2.  

Modellering och simulering 
För att få en helhetsbild över de olika momenten har en kombination av 
observationer, interjuver och dokumentation sammanfattas i en flödeskarta,  
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se figur 4.1 nedan. Ur kartan kan man utläsa att osten måste genomgå 11 aktiviteter, 
4 val/beslut från att osten plockas upp på linjen tills att vara klar för utleverans. För 
att bygga upp modellen användes observationer och bilder, se bilaga 3. De delar som 
kommer att behandlas uppmärksammas återfinns i figur 4.2. 

 

Figur 4.1 – Flödeskarta över Kvibilles helost linje  

 

Figur 4.2 – Flödeskarta över de delar som arbetet behandlar 

 
Observationer med tidtagning påvisade att en kombinerad aktivitet mellan paketering 
med aluminiumfolie och etikettering av namnetikett är den aktivitet som tar längst 
tid, tiderna hittas i bilaga 4. Flödeskartan och dokumentationen på linjens olika tider 
implementerades sedan i FACTS Analyzer Professional för att få en bekräftelse vart 
flödet stannar upp, se tabell 4.1. 

 

  



16 
 

Tabell 4.1 - Utnytt jande av de olika stationerna på linjen. Den nedre delen av staplarna 
beskriver tiden när stationen är i användning. Delen ovanför beskriver när stationen är 
obemannad. Nästa del beskriver tiden som stationen väntar på produkter och den översta 
beskriver när stationen efter är full.  

 

Simuleringsprogrammet simulerade 6 timmars konstant körning för att se hur 
produktionskapaciteten förändras vid olika scenarion. Det som undersöktes var att 
plocka bort inplastningssteget samt skillnaden mellan att köra två kontra tre aktörer 
på linjen, se tabell 4.2. Resultatet var att effektiviteten förbättras drastiskt av att 
plocka bort inplastningen, runt 30 % för halv helost och 60 – 100 % för hel helost, 
då det medförde att personalen fick mer tid till att bemanna de övriga stegen. 
Liknande resultat visades av jämförelsen mellan mindre personal och full bemanning 
där mer personal medförde en effektivare linje.  
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Tabell 4.2 - Resultat från s imuleringarna på de olika scenarion som kan uppkomma. 

 

För att få en ytterligare bättre bild över verksamheten utfördes en RPA, se bilaga 5. 
Denna RPA är utförd på den aktuella linjen för detta arbete och inte på företaget i 
allmänhet. Frågeformuläret visar på att Lean är implementerat i verksamheten, men 
kan fortfarande förbättras. Viktigt att observera är att ett ”Nej” inte nödvändigtvis 
betyder att det saknas helt, lika som att ett ”Ja” inte betyder att det är perfekt.  

Utifrån frågeformuläret kunde värderingsbladet fyllas i. Resultatet visar på att även 
om det saknas vissa punkter på linjen enligt Lean så är det fortfarande ett relativt 
effektivt flöde i produktionen. Det som saknas är delar som inte linjen alltid 
behandlar eller inte är i behov av.  

Författarna gjorde en jämförelse eller en så kallad benchmarking med Arla Kvibilles 
Pilo- och Cheddarlinje. Författarna ansåg att pliolinjen är effektiv och snabb och 
cheddarlinjen är mer automatiserad utformad. På helostlinjen strävar man efter både 
effektivisering och automation och genom noggrann övervakning och 
dokumentation av både pliolinjen och cheddarlinjen har idéer och lösningar använts 
till att förbättra helostlinjen.  

I förstudien kom författarna fram till att då Kvibille inte har någon direkt kontakt 
med slutkunden påverkas deras produktion utifrån vad Arla har för försäljning. Idag 
levererar Arla ost till olika typer av livsmedelsbutiker och restauranger.  

Försäljningen kommer därmed förmodligen inte komma att breddas till andra typer 
av företag även om det kan komma att förlängas till flera liknande företag. 
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Dagens linje består av en hög grad av manuellt arbete. Om produktbehovet blir större 
kan det bli av större vikt att automatisera linjen. Detta skapar dessvärre nya problem i 
form av typer av maskiner som kan användas. Produkterna som tillverkas i linjen är 
ömtåliga så det krävs maskiner med en högre grad av finkänsla än vad som finns idag. 
Maskinerna kan även komma att behövas special konstrueras vilket gör att det 
kommer ta tid innan det blir ekonomiskt försvarbart. 

Miljöaspekten på linjen är en viktig fråga för Kvibille. De vill minska mängden avfall 
som deras produkter orsakar och önskar att linjen ska kunna återanvändas vid 
framtida demontering. 

Kravspecifikation 
Från den förberedande utformningen utformades en kravspecifikation, se bilaga 6. 
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4.2 Utvärdering av konceptuella produktionssystem 

Metalldetektor 
På Arla Kvibille finns i dagens läge en SafeLine från Mettler Toledo se bild 4.1 nedan. 
Detektorn fungerar på sådant sätt att den känner av om det finns spår av metall i 
osten.  När maskinen startas, startas också ett transportband som är sammankopplat 
med detektorn.  Bandets uppgift är att transportera ostarna genom detektorn.  
Detektorn klarar av höga hastigheter och med god metallkänslighet.  

 
Bild 4.1 - En metalldetektor från SafeLine Mett ler Toledo 

Ostdelning  
Ett alternativ är att använda den som redan finns på linjen. Fördelen med detta är att 
de redan är enkla att använda och det blir inga nya inköp. De finns tillgängliga i två 
alternativ beroende på hur användaren vill arbeta. Nackdelen är att det innebär ett 
extra manuellt arbetsmoment. 

Ett alternativ till dagens delning är att investera i en automatisk delningsmaskin som 
delar osten. Detta kan genomföras genom ett transportband som har en skärningstråd 
med en automatisk höjdinställning, vilket medför att ett arbetsmoment försvinner för 
aktörerna på linjen och blir en mer effektiv lösning. Lösningen kan utformas av 
Alpma som erbjuder ett antal olika lösningar inom delning och förpackning av olika 
livsmedelsprodukter.  

Arbetsbänkar 
I dagens produktion använder man sig av ett fastmonterat stationärt aluminiumbord 
monterat i golvet med en fast höjd. Under bänkytan finns det en hylla för förvaring 
av arbetsmoment som inte används. I bordet har det monterats in en våg som är 
kopplad till en viktetiketteringsmaskin. Det som är positivt med linjen är alla 
moment utmed bordet sker på samma höjd och eventuella lyft elimineras samt att 
inga nya kostnader medföljer. Det som är negativt med bordet är arbetarna är olika 
långa och kan belastats negativt av höjden.  
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Alternativ till det fastabordet är Furhoffs höj- och sänkbara arbetsbänkar på rostfritt 
golvstativ (FR 216) och väggstativ (FR 217) och innehåller inga organiska material, se 
bilaga 7. Borden ger möjlighet till en individuell inställning av arbetshöjden med 
elektrisk kontrollpanel och systemet kan användas i en luftfuktighet på 5–85% (icke 
kondenserande). Borden är CE-märkta enligt maskindirektivet. FR 216 monteras i 
golvet med cylinder benen neråt se bild 4.2 nedan.  

 
Bild 4.2 – FR 216 med cylinderben 

nedåt  

 
Bild 4.3-FR 217 med cylinderben uppåt  

FR 217 monteras i väggen och har cylinderbenen uppåt, se bild 4.3 ovan. En 
bänkhylla för förvaring kan monteras på båda borden. Bordshöjden kan höjas med 
385 mm från ursprungsläget. Kostnaderna för en höj- och sänkbar arbetsbänk från 
Furhoffs är ca 36 500 kr. 

Alternativ tre är Rostfriabords höj- och sänkbara arbetsbänkar med hyllplan. Bordet 
är 2000x700mm och har ett vattentätt ställdon (800-1150mm). Rostfriabords 
arbetsbänk har en elektrisk kontrollpanel som är IP65 klassade och bordets 
cylinderben monteras i neråt golvet, se bild 4.4, vilket minimerar att smuts tränger 
ner i benen. Hyllplanet kan monteras på valfrihöjd. Kostanden för rostfriabords 
arbetsbänkar är 33 800 kr.  
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Bild 4.4-Rostfriabords höj- och sänkbara bänkar med hyllplan 

Kontrollvåg 
Idag använder sig aktörerna av en mindre våg som ställs fram vid behov eftersom 
vissa av ordnarna kräver en mer noggrann vikt kontroll. Vid användning av den 
nuvarande vågen behövs ingen ny utrustning och eventuella kostnader för utbildning 
av personal och ny driftsättning. 

Teltek erbjuder en automatiserad våg som kan monteras ihop med transportbandet 
och automatiskt separera ut de ostar som inte uppfyller viktkraven som de kallar C60. 
Fördelen med denna våg är att det blir ett arbetsmoment mindre för personalen och 
den skapar ett bättre flöde i linjen. Nackdelen är att det tar upp en större yta på 
linjen. Kostnaden för denna våg är ungefär 170 000 – 210 000 kr för inköp och 
installation plus kostnader för driftsättning. 

Förpackning 
Förpackningen av ost sker idag i tre steg, inpackning i aluminiumfolie, applicering av 
namnetikett och inplastning. Leverantören för aluminiumfolie är Danapak Flexibels 
A/S med märket DanaFoil, Skanem levererar etiketterna och plastfolien levereras av 
Tingstad papper AB. Materialet beställs i flera omgångar/år se bilaga 9. Kostnaderna 
nedan är beräknade på dessa priser.   

Kostnaden för de olika materialen är:  
Aluminiumfolien kostar ca 1,1 kronor/ost 
Plastfolien ca 0,6 kr/ost beroende på hur mycket material som beställs in.  
Etiketterna kostar olika beroende på vilken etikett som används samt vilken mängd 
som beställs författarna har beräknat på att Klassisk kostar 0,7 kr/st, Gräddädel 0,4 
kr/st, Special kostar 1,1 kr/st. Författarna räknar inte på Glöggädel. Kostanden för 
material i dagens produktion per år blir ca 178 900 kr, se bilaga 10. 
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Alternativ 1 till nuvarande förpackning är att fortsätta använda DanaFoil men att 
ändra trycket på folien så att namnetiketten är en del av foliedesignen vilket bidrar till 
att ett arbetsmoment mindre och kostnaden för namnetiketten elimineras. 
Nackdelarna är att det behövs tre nya tryckplattor och med de nya plattorna 
uppkommer nya kostnader. Vid interjuver med gruppledare framkom det att i dagens 
produktion beställdes det material 2–3 gånger per år men uträkningar på folie med 
etikett visar på Kvibille inte gör någon ekonomiskvinst på materialkostnader att 
beställa folie med etikett mer än en gång per år. Om materialet beställs 1 gång per år 
blir pay-off tiden ca 2 år.  

Alternativ 2 är att byta ut aluminiumfolien mot en annan typ av produkt som är 
tåligare och har liknande egenskaper som DanaFoil. Det skulle innebära att behovet 
av den skyddande plasten försvinner vilket kan spara in på materialkostnader. En 
sådan produkt är Danapaks alternativa vaxlaminerade folie, DanaPhane. Författarna 
räknar på en kombination mellan folie och namnetikett vilket innebär att momenten 
för plastfolien och namnetiketten på linjen kan elimineras. Danapak har ett 
erbjudande att med DanaPhane folie kan man kombinera olika designer och 
kvantiteter samt mängdrabatter.  

Exempel på kombinerad design:  
Om företaget behöver 3 olika designer och väljer att beställa 10 000 stycken kan de 
kombinera dessa designer för att minska kostanden, exempelvis 2 000 av variant ett, 
3 000 av variant två och 5 000 av variant 3 till en kostnad för 4 kr/st. Om inte en 
kombinerad designkostand används hade totalkostnaden varit högre.  

Författarna räknade på att återbetalningstiden för att beställa  
1 gång/år är 1.9 månader,  
1 gång/år med mixad design 1.8 månader 
2 ggr/år = 2,4 månader  
2ggr/år mixad design = 1,9 månader 

Nackdelana med DanaPhane är de samma som för ”DanaFoil” att det behöver 
beställas in nya tryckplattor denna investering är med räknad i återbetalningstiden 
ovan.  

Applicering av namnetiketter  
Som författarna nämnde tidigare appliceras namnetiketterna manuellt på ostarna i 
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dagens produktion och sker direkt efter att appliceringen av aluminiumfolien 
applicerats.  

Alternativ till den manuella appliceringen är som tidigare nämnt att etiketten 
inkluderas i aluminiumfolien fördelar är att ett arbetsmoment försvinner nackdelarna 
är att extra kostnader för tryckplattor uppkommer.  

Alternativ tre kan vara ett automatiserat band från Teltek. Förslaget applicerar 
etiketterna automatiskt på osten medan produkten transporteras till nästa steg. 
Nackdelarna med att etiketterna appliceras automatiskt är att maskinen tar upp stor 
plats i ett utrymme som redan är begränsat och därför har författarna valt att inte ta 
fram kostnader för denna typ av maskin.  

Golvmonterad våg och etikettering 
Vågen som är installerad på linjen idag är monterad i arbetsbänken och 
sammankopplad med en etikettskrivare från All-Print. Osten läggs på vågen och 
vågen skriver ut en etikett som sedan appliceras på osten manuellt av aktören. Risken 
med denna lösning är att det skapas en risk för mätningsvariationer på grund av 
vibrationer i arbetsbänken. 

Teltek erbjuder då en våg som är integrerad i ett separat transportband och har även 
en automatisk märkning av osten vid namn C20. Då denna våg inte är monterad i 
arbetsbänken minimeras risken för mätfel på grund av vibrationer. Kostanden på en 
sådan våg ligger på ungefär 320 000 kr. 

Lådpackning 
Författarna anser att lösningen som finns idag för att vika lådorna är redan 
ergonomiskt utförd och har valt att inte försöka utveckla denna del ytterligare. 

Våg i bandet 
För att väga lådorna inför transporten går lådorna idag på en våg som är monterad 
med ett rullband. Likt den tidigare vågen som befinner sig i linjen är även denna våg 
ihopkopplad med en etikettskrivare som automatiskt skriver ut en etikett som 
appliceras manuellt på osten av aktören. 

För att minimera antalet arbetsmoment kan Teltek erbjuda ett liknande förslag som 
C20. Skillnaden är att vågen behöver kunna hantera lite större vikter. Denna våg 
kostar då ungefär 295 000 kr. 
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Pallastning 
Förflyttningen av lådorna från bandet till pallen sker idag manuellt. Detta medför ett 
antal påfrestningar per dag för aktörerna på linjen. Även om dessa förflyttningar inte 
har någon nämnvärd vikt innebär antalet att belastningsskaderisken ökar. För att 
minimera belastningsskador existerar flera olika hjälpmedel som tillexempel robotar 
och handlyftar. Författarna har uteslutit robotar, dels på grund av kostnad och dels 
för bristen av utrymme i dagens lokaler, se bilaga 3 och bilaga 9.  

Det finns olika leverantörer av handlyftar, så som Binar Quick-lift Systems AB, 
Vaculex och PMH International AB som har väldigt liknande lösningar. Binar 
erbjuder en mer anpassad lösning efter produkterna som ska lyftas vid namn QLR 
men till ett lite högre pris på 150 000 kr. Vaculexs lösning kallas TPH och är lite 
lägre pris på 100 000 kr men med mindre anpassningsmöjligheter. Lyften som PMH 
rekommenderar kallas Jumbo 35 Flex och beräknas kosta 75 000 kr. 

Matta  
Arbetet som utförs i produktionen av ädelostlinjen utför stående på hårt underlag och 
längre arbete på hårt underlag ger påfrestningar på kroppen. I dagens produktion 
finns det möjlighet att använda sig av en ErgoBubble matta, se bild 4.5. ErgoBubbles 
struktur skapar en svikt och stimulerar blodcirkulationen, muskelfunktionen och 
minskar belastning i fötter, ben och rygg.  

 
Bild 4.5 – Mattan i produktionen Bild 4.6 - Förs lag på ny arbetsmatta 

Ett alternativ till ErgoBubble är Ergo Softstep Grå (ErgoComfortArbestmiljö, 2017), se 
bild 4.6. Mattan är tillverkad av EPDM gummi och är mycket slitstarkt. Mattan är 
utformad så att den stimulerar blodcirkulationen och förebygger kramper, 
cirkulations- och trötthetsproblem i fötter, ben och rygg samt att undersidan är så att 
den lätt att spola av samtidigt som den ska greppa och inte halka omkring på golvet. 
Mattan klarar av att rengöras med varmt vatten och de flesta rengöringsmedel. En 
matta med höjden 14 mm och måtten 65*95 cm väger under lite under 3kg och 
kostar 1 210 kr och finns i flera olika storlekar.   
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5. Diskussion  

Kapitlet börjar med att fördelarna och nackdelarna vägs med varje maskinförslag mot 
varandra för att komma fram till de bästa förslagen. Maskinerna förs sedan samman till 
ett linjeförslag som sedan utvärderas för att bekräfta att det uppfyller kravspecifikationen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Metalldetektor 
Författarna anser inte att en ny metalldetektor till ädelostlinjen behövs eftersom den 
nuvarande detektorn är relativt ny och klarar av de uppgifter den är till för med god 
marginal. De förbättringar som kan göras med metalldetektorn är att justera 
hastigheten på bandet som går igenom detektorn för att förhindra att ostarna stöter 
samman. Om beslut för ett höj- och sänkbart bord tas borde en anodring på 
metalldetektorn införskaffas så att detektorn följer bordet för att undvika att ostarna 
kommer till skada.  

Ostdelning 
Alpmas lösning är ett smidigt alternativ utifrån ett användarperspektiv. Nackdelen 
blir dock kostnaden att köpa in maskinen. Då det inte finns en liknande produkt i 
deras nuvarande sortiment krävs det en specialbeställd maskin vilket innebär extra 
arbetskostnad för tillverkning av maskinen. Detta kan då leda till en hög 
inköpskostnad. Exakta siffror kunde inte införskaffas då Alpma inte ville påbörja en 
kostnadsberäkning utan en officiell beställning från Arla. Ett förslag på en sådan 
lösning återfinns i bilaga 8.  

Då författarna inte kan göra en officiell beställning kan författarna endast 
rekommendera den nuvarande lösningen för delningen. Om Kvibille vill fortsätta 
utforska en automatiserad lösning får de kontakta Alpma för att lämna en officiell 
beställning. 

Arbetsbänkar  
Författarna anser att båda Furhoffs höj- och sänkbara arbetsbänkar, se bild 4.3 och 
4.4 ovan, är ett bra alternativ till dagens stationära bord. Borden uppfyller kraven 
som framkommer i kravspecifikationen om att vara ställbara och en jämförelse mellan 
FR 216 och FR 217 ser man att FR 216 har sina cylinderben nedåt och FR 217 har 
benen uppåt, se bild 5.1. Det negativa med att ha kolvöppningen uppåt är att ost kan 
samlas och dras med ner i cylindern vilket kan orsaka problem. FR 216:s ben 
förhindrar det då kolvöppningen är neråt och därmed blir det ingen yta där ost/smuts 
kan samlas och bilda bakterier. Båda dessa bord ligger inom samma prisintervall. FR 
217 kan monteras lite högre vilket innebär att bordet inte behöver skifta 385 mm 
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vilket i sin tur medför att kostanden kan sänkas och bordet blir en ”standardlösning”. 
Författarna anser dock inte att detta väger uppemot de hygienkrav som ställs på 
linjen. 

 
Bild 5.1.- Furhoffs FR 217 ben 

Rostfriabords arbetsbänk har liknande egenskaper som Furhoffs FR 216 där den 
största skillnaden är priset och att FR 216 har sina komponenter monterade i benen 
och Rostfriabords arbetsbänk har komponenten monterad monterade mitt emellan 
cylinderbenen, se bild 5.2 och bild 5.3.  

 

 
Bild 5.2 - Rostfriabords arbetsbänks med 

komponenter  

 
Bild 5.3 - Furhoffs FR 216 med 

komponenter  

Författarnas anser att Furhoffs arbetsbänk är mer fördelaktig då det finns mindre 
antal lösa komponenter som kan samla smuts och bakterier. Bordet är lite dyrare men 
författarna anser att marginalen är så pass liten att det inte väger upp mot hygienen.  

Kontrollvåg 
Författarnas åsikt är att den nuvarande vågen hanterar uppgiften bra och att det 
därmed inte finns ett behov av att byta ut den mot en automatiserad våg som inte 
kommer vara i användning och som tar upp mycket plats i en lokal som redan har 
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utrymmesbrist, se bilaga 9.  Den nuvarande vågen anses som väldigt 
utrymmeseffektiv och kommer inte heller medföra några ytterligare kostnader. 

En automatiserad våg kan vara mer effektiv om man kombinerar vågen med en 
automatiserad delning och metalldetektorn, se ovan. Resultatet av det skulle då bli att 
ostarna läggs upp på bandet som sedan proceseras ut till delade godkända produkter 
redo att förpackas i folie. 

Förpackning 
Danapaks DanaFoil med etikett är inte ett bra alternativ till dagens DanaFoil 
eftersom Kvibille inte kommer göra några stora ekonomiska fördelar eller 
arbetsrelaterade förbättringar. DanaFoil med etikett har en återbetalningstid på ca 2 
år vilket också överstiger Kvibilles krav. 

Författarna anser att Danapaks DanaPhane med etikettryck är ett bra alternativ till 
dagens DanaFoil för att den bidrar till färre arbetsmoment och mindre materialspill. 
De färre arbetsmomenten innebär att antalet aktörer på linjen minskar vilket 
ytterligare minskar kostnaden på produktionen. DanaPhane är också bra ur ett 
miljöperspektiv då plastfolien och separata etiketter inte längre kommer att användas. 
Den har även en mindre pay-off tid på 2 månader. 

Golvmonterad våg och viktetikettering 
Då noggrannheten på den befintliga vågen inte anses vara tillräcklig på grund av 
vibrationer i arbetsbänken anser författarna att Telteks förslag är det bästa. Genom 
att montera vågen separat från arbetsbänken kan en högre noggrannhet uppnås och 
ett arbetsmoment kan elimineras.  

Våg i bandet 
Författarna anser att Telteks förslag på en C20 är ett effektivt förslag som kan öppna 
upp en mindre flaskhals i systemet. Problemet blir dock med utrymmet då två C20 
blir lite för mycket för att få plats i linjen. Författarna anser att det är viktigare att 
införa en C20 innan lådpackningen då behovet för en golvmonterad våg vid denna 
station ej har uppstått. Författarna väljer därför att behålla den befintliga våg och 
etikettutskrivare som redan finns med anledningen till utrymmet. 

Pallastning 
Författarnas åsikt för bästa vakuumlyft är Binar Quick-lift AB:s lyft QLR. 
Anledningen till denna lyft är att den har blivit testad för de produkter som ska 
förflyttas och därmed finns en högre användningssäkerhet samt kvalitégrad på lyften. 
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Det är den dyraste av förslagen men fördelarna anses väga över kostnaden. Det bästa 
alternativet om kostnaden blir för stor är PMH:s Jumbo 35 Flex. 

Matta  
Resultatet från observationerna föreslår att mattorna inte användes i den mån de 
borde. Författarna teoriserar att det tyder på informationsbrist kring vilket syfte 
mattorna har. Författarna menar på att Arla Kvibille borde ha tydligare information 
om varför mattorna ska användas och hur de förbättrar arbetsförhållandena. 
Observationerna påvisade också att dagens mattor börja bli slitna, se bilder 5.4 och 
5.5. Författarna har testat Ergo Softstep Grå, se bild 4.7, under en kortare tid på 
Kvibille och efter interjuver med aktörer på linjen framkom det att den var bra att stå 
på med ett bra fotfäste. Ergo Softstep är dock svårare att flytta på och upplevdes bli 
halare med ostmassa under fötterna än vad dagens mattor är.  

 
Bild 5.4 – Undersida av mattan 

 
Bild 5.5 – Slitaget på mattan 

Författarna anser att det är bra att mattan är stabil och fast samt att den inte glider 
runt när den inte ska flyttas. Att den upplevs halare kan bero på att dagens mattor är 
slitna som påpekades tidigare och visades i bilderna 5.4 och 5.5. När de nuvarande 
mattorna ska bytas ut anser författarna att Ergo Softstep Grå borde köpas in samt att 
Arla Kvibille ska ge en mer grundlig informering till personalen på linjen kring vilken 
betydelse mattorna har för kroppen.  

Slutkoncept 

 

Figur 5.1 – Flödeskarta över den nya linjen.  
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Slutresultatet blir att förbättra ergonomin genom att: 

• Byta ut borden till Furhoffs FR 216, kostnad 36 500 kr.  
• Införa en vakuumlyft från Binar Quick-lift AB:s QLR i slutet av linjen för att 

avlasta personalen vid pallastningen, kostnad 150 000 kr. 

För att effektivisera linjen väljer författarna att: 

• Byta ut aluminiumfolien, namnetiketterna och plastfolien till DanaPhane. 
• Byta ut vågen efter förpackningen i folie till den separata vågen C20 från 

Teltek, kostnad 320 000 kr.  

Effektiviseringen medför att det blir färre arbetsmoment vilket innebär att linjen 
påverkas mindre av att köras av ett mindre antal aktörer på linjen. En bonus av att 
byta ut folien är att det blir en mindre miljöpåverkan eftersom både spillet och 
transporterna för plastfolien och separata etiketter minimeras. 

5.2 Metoddiskussion 

Författarna utgick ifrån en befintlig modell som används vid utformning av 
produktionssystem. Vid granskning av metoden framkom det att inte alla steg var 
nödvändiga för detta arbete och därmed blev de oönskade delarna av metoden 
borttagna. Den kvarstående delen blev sedan omarbetad för att passa examensarbetet. 
Det som plockades bort var Ledning och styrning med dess ingående delar med 
anledningen att denna del berör upptäckten för behovet av förbättring. Denna del 
bör därmed inte vara en del av arbetet då det ligger på Kvibilles bord. Även 
Realisering och planering och Driftsättning blev borttagna med anledning att detta 
arbete inte innefattar att förverkliga en linje. Författarna valde därmed att avsluta 
metoden efter det slutliga konceptförslaget lämnas.  

Efter omarbetningen insåg författarna att det fortfarande saknades struktur på 
metoden och valde därför att införa delar från andra metoder och verktyg. De delar 
som fördes in berörde kvalitativa/kvantitativa studier, observationer och 
litteraturstudier.  

Den slutliga metoden var en välanpassad metod enligt författarna då den gav en klar 
struktur över vad som skulle utföras och ordningen som det behövdes utföras i.  
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5.3 Kritisk granskning 

I detta kapitel diskuteras för- och nackdelarna med resultatet utifrån ekonomiska och 
samhällsinriktade perspektiv. 

Etik  
Resultat från intervjuer och observationer kan lätt bli påverkade av flera faktorer som 
innefattar kön, etnisk bakgrund, omgivning och tidigare erfarenheter. Det är lätt att 
uppfatta information annorlunda än vad någon annan gör, vilket kan medföra olika 
resultatutslag på undersökningarna.  

Svaren från intervjuerna påverkas av vem som blir frågad, vem som frågar och hur 
frågorna ställs. Om frågorna inte ställs på ett objektivt sätt kan svaren komma att bli 
påverkade och därmed inte vara lika pålitliga. För att undvika detta bör frågorna 
ställas till någon utomstående som kan lämna feedback på hur frågorna kan tolkas. 

Författarna uppmärksammade även att observationer kan påverkas av att 
observatören är på plats och uppmärksammar aktörerna om sitt syfte. Vetskapen att 
någon bedömer ens arbete kan medföra att den observerade presterar annorlunda 
mot vad de hade gjort annars. Det kan bero på stress över att någon tittar på eller att 
det skapas en tävlingsinstinkt för att visa vad som går att utföra. 

Leverantöraspekter 
De flesta leverantörer till arbetet kräver officiella orders eller att beställaren ska bli 
inskriven som kund hos dem. Det medför att det ibland kan vara svårt att få tag på 
specificerade offerter på produkterna. I värsta fall kan det även vara svårt att få tag på 
produktinformation då leverantören inte har tid för eller inte ser potentialen till en 
försäljning i arbetet. 

Ekonomi 
Det konceptförslag som tagits fram för Kvibille kan medföra höga kostnader de första 
åren på grund av de investeringar som behöver göras. Investeringar görs dock med 
anledning att på sikt göra besparingar på materialkostnader och 
personalomkostnader. Investeringar och utgifter krävs för att utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftig och framgångsrik. 

Ergonomiska aspekter  
Med det nya konceptförslaget minimeras monotona rörelser, tunga lyft och 
förflyttningar så att arbetarna inte utsätts för onödiga påfrestningar. Detta medför att 
aktörerna kan komma att trivas bättre på linjen och därmed bli mer effektiva.  
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Miljöaspekter 
Om konceptförslaget för en ny folie är möjligt innebär detta att tre komponenter kan 
bli sammanslagna till en vilket medför en lägre materialåtgång för produkten. 
Konceptförslaget medför också att antalet leverantörer minskas och endast en frakt av 
material behövs per omgång vilket minimerar miljöpåverkan i form av transporter.  

Prestationer  
Under framtagandet har författarna tagit lärdom om hur viktigt det är att samarbeta i 
en grupp med ett kreativt tänkande för att lösa de många problem som uppstår under 
produktionssystemets utvecklingsprocess. Författarna har lärt sig vikten av att angripa 
problem från olika infallsvinklar för att uppnå den bästa lösningen. Erfarenheter som 
tas med från arbetet är kunskaper om arbetsmiljö, produktion och ergonomi.  

Fortsatt forskning 
Vid fortsatt forskning av arbetet behövs utförliga tester av DanaPhane för att försäkra 
sig att produkten inte bli påverkad av materialbytet. Även undersökningar kring de 
möjligheter som finns för en automatiserad delningsmaskin med aspekterna utrymme 
och de kostnader som behövs för att eventuellt integrera det i det slutliga konceptet.   
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6. Slutsatser 

Slutkonceptet blir att bara byta ut vissa delar av linjen för att den ska bli mer effektiv 
och ergonomisk. Det som byts ut eller införs är: 

• Höj- och sänkbara arbetsbänkar. 
• Folie och namnetiketterna. 
• Viktetiketteringen för varje ost. 
• Vakuumlyft i slutet av linjen. 

Höj- och sänkbara arbetsbänkarna samt en vakuumlyft införs för att avlasta aktörerna 
på linjen. Aluminiumfolien byts ut till en vaxlaminerad folie vid namn DanaPhane. 
Designen på folien byts ut så att namnetiketterna är en del av designen för att 
eliminera ett arbetsmoment och ett materialbehov. Så länge denna folie är mer tålig 
än aluminiumfolien kan behovet för plastfolie elimineras. Denna nya folie medför 
därför även att miljöpåverkan minimeras eftersom varken plastfolie eller separata 
etiketter behöver köpas in eller användas vid paketering. En automatiserad 
viktetikettering för varje ost hjälper till att ytterligare minimera arbetsmomenten och 
kombinerat med de nya folierna kan linjen fungera mer effektivt trots att linjen inte 
körs med full bemanning. 

Ytterligare delar som kan införas i framtiden inkluderar: 

• En automatiserad delningsmaskin. 
• Automatisk viktsortering efter delningsmaskinen. 
• En automatiserad våg och viktetikettering för lådorna. 

Tanken med de delar som kan införas i framtiden är att skapa en mer automatiserad 
linje. Det kan uppnås genom att kombinera den automatiserade delningsmaskinen, 
metalldetektorn och en automatisk viktsortering i början av linjen.   
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Bilaga 1 - Produktionssystemets utvecklingsprocess 

 
Produktionssystemets  utvecklingsprocess baserad på boken Produktionsutveckling (Bellgran & Säfsten, 

2005, p. 235)  

  



Bilaga 2 – Empiri:  

Frågeformulär: 
1. Position inom företaget? 
2. Vad anses vara bra med den nuvarande linjen? 
3. Vad är dåligt med den nuvarande linjen? 
4. Om du fick chans att förbättra linjen vad skulle du förbättra? 
5. Har du några övriga önskemål med nuvarande linjer?  

Sammanställning av frågor: 
1.  Gruppledare  Teamleader 

produktion/handledare 
Mejeriarbetare/aktörer 

2.  De olika momenten 
och ordningen. 

Den går styra efter behov. Det 
spelar ingen roll om det är en 
eller tre arbetare på linjen. 

Flexibiliteten  

3.  Många tunga lyft. 
Samma höjd på 
arbetsbänkar. 
Väntan på etiketter 

 
 

–  

Tunga lyft, fasta 
arbetsbänkar. Anser att 
aluminiumfolie tar 
längst tid. 

4.  Att linjen blir mer 
ergonomisk. Tunga 
lyft innan 
metalldetektorn 

Ergonomi och hastighet utan 
att påverka medarbetarna 

negativt. Att få plastfolie och 
folie i samma steg. 

Mer individ anpassat 
pga. Alla olika längd. 
Etiketteringen. 
Skärning av ostarna 

5.   
–  

En helautomatisk linje utan 
stopp och ingen negativ 
påverkning på linjen. 

Gärna höj och 
sänkbara bord.  

 

Aktörer som tillfrågades: 7 stycken  

 

Resultat för intervjuer: 
Positivt med Ergo Softstep EPDM Grå är att den är bar att stå på vissa av aktörerna anser att den har 
ett bättre grepp än nuvarande matta. Negativt är att mattan är svårare att flytta i rengöringssyfte och 
av vissa aktörer upplevdes mattan halare när det samlats ostmassa under fötterna. Aktörerna tyckte 
att mattorna var liknande med varandra och ingen större skillnad.   



Bilaga 3 – Helostlinjen på Kvibille Mejeri 

 

 

  



Bilaga 4 – Tider för de olika arbetsmomenten  

Tider för ”ordinarie helostar 2 pack” 
Här presenteras tider för de olika processerna som ordinarie ostarna genomgår för att paketeras och 
lastas på pall. Tiderna är baserade på flera olika aktörer för att få ett jämnare utfall. Antalet 
mätningar är grundade i hur författarna ansåg var ett rimligt antal men också beroende av hur linjen 
var igång när författarna gjorde sina observationer.  

Upplastning på bandet: 
1.  3,87 
2.  2,02 
3.  2,00 
4.  3,41 
5.  2,65 
6.  3,32 

Medelvärde: 2,9 

Delning av ost: 
1.  9,02 
2.  9,16 
3.  14,27 
4.  12,27 
5.  13,72 
6.  11,56 
7.  14,79 
8.  11,36 
9.  8,93 
10.  14,62 

  

11.  8,76 
12.  13,96 
13.  14,07 
14.  11,04 
15.  9,98 
16.   
17.   
18.   
19.   

Medelvärde: 11,9 



Paketering med aluminiumfolie och etikettering av namnetikett: 
 

15.  17,30 
16.  17,58 
17.  19,27 
18.  17,82 
19.  18,66 
20.  20,24 
21.  21,09 
22.  15,51 
23.  19,09 
24.  21,46 
25.  21,55 
26.  31,47 
27.  22,34 
28.  20,61 
29.  17,52 

Medelvärde:  20,8 

Paketering med plastfolie och etikettering av viktetikett: 
 

 

 
 

  

1.  26,63 
2.  20,41 
3.  22,28 
4.  23,02 
5.  20,8 
6.  19,8 
7.  19,77 
8.  21,92 
9.  17,19 
10.  20,03 
11.  20,92 
12.  22,55 
13.  23,22 
14.  22,29 

1.  17,03 
2.  16,27 
3.  13,96 
4.  16,37 
5.  15,72 
6.  14,1 
7.  20,75 
8.  15,06 
9.  17,26 
10.  13,36 
11.  15,82 
12.  20,03 
13.  18,85 
14.  16,93 

15.  18,66 
16.  18,62 
17.  23,17 
18.  13,41 
19.  17,94 
20.  16,91 
21.  19,74 
22.  15,34 
23.  14,34 
24.  18,59 
25.  16,55 
26.  27,03 
27.  15,77 
28.  14,13 

29.  17,97 
30.  21,75 
31.  14,39 
32.  13,31 

Medelvärde: 17,3 
 



Paketering i lådor och slutetikett för 2 ostar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplastning på pall: 
  

1.  10,9 
2.  13,2 
3.  13,6 
4.  13,19 
5.  12,58 
6.  13,41 
7.  13,22 
8.  14,5 
9.  14,6 
10.  15,26 
11.  16,04 
12.  18,11 
13.  18,68 
14.  19,75 

15.  15,21 
16.  13,86 
17.  13,41 
18.  12,11 
19.  14,87 
20.  16,93 
21.  16,94 

Medelvärde: 15,2 

1.  5,65 
2.  2,76 
3.  2,87 
4.  2,18 
5.  3,88 
6.  3,49 
7.  4,16 
8.  2,87 
9.  2,51 
10.  3,64 

1.  2,55 
2.  2,47 
3.  2,90 
4.  4,67 
5.  3,16 
6.  5,53 
7.  2,80 
8.  2,45 
9.  3,81 
10.  2,78 

Medelvärde: 3,4 



Tider för ”ordinarie helostar 4 pack” 
Här presenteras tider för de olika processerna på ”Hela” Helostar special genomgår för att paketeras 
och lastas på pall. Tiderna är baserade på flera olika aktörer för att få ett jämnare utfall. 

Delning 
 

 

 

 

 

 

Inplastning med plastfolie och viktetikett för 2 ostar:  
10.  22,3 
11.  26,87 
12.  11,06 
13.  14,02 
14.  12,66 
15.  14,46 
16.  11,67 

Medelvärde: 17 

 
Paketering i lådor och slutetikett för 4 ostar:  

  

 

 

  

1.  23. 
2.  20 
3.  27 
4.  13,83 
5.  9,64 
6.  5,49 
7.  9,49 

8.  8,63 
9.  9,52 
10.  6,73 
11.  12,40 
12.  13,23 
13.  9,49 

Medelvärde: 12,9 

1.  18,85 
2.  16,93 
3.  18,66 
4.  18,62 
5.  23,17 
6.  13,41 
7.  17,94 
8.  16,91 
9.   14,33 

1.  10,9 
2.  13,2 
3.  13,6 
4.  13,19 
5.  12,58 
6.  13,41 
7.  13,22 
8.  14,5 
9.  14,6 

Medelvärde: 13,2 



”Hela” Helostar special  
Här presenteras tider för de olika processerna på ”Hela” Helostar special genomgår för att paketeras 
och lastas på pall. Tiderna är baserade på flera olika aktörer för att få ett jämnare utfall.  

Paketering med aluminiumfolie: 
16.  18,67 
17.  15,3 
18.  17,4 
19.  17,16 
20.  13,91 
21.   17,36 
22.  16,88 
23.  15,38 
24.  10,21 
25.  11,86 
26.  13,18 
27.  20,82 
28.  11,47 
29.  12,12 
30.  12,4 

Medelvärde:  14,1 
 

Inplastning med plastfolie:  
12.  11,94 
13.  12,35 
14.  10,76 
15.  11,7 
16.  12,42 
17.  10,66 
18.  11,32 
19.  12,24 
20.  10,05 
21.  10,01 

Medelvärde: 14,1 
 

 

  

 10,96 
1.  12,15 
2.  10,38 
3.  22,19 
4.   11,26 
5.  10,32 
6.    14,88 
7.  14,76 
8.  10,92 
9.  9,96 
10.  10,66 
11.  15,13 
12.  15,02 
13.  9,89 
14.  12,22 
15.  10,37 

1.  16,45 
2.  17,74 
3.   14,95 
4.  18,13 
5.  20,73 
6.  15,27 
7.  18,79 
8.  17,39 
9.  16,31 
10.  15,21 
11.  8,15 



Bilaga 5 – RPA 
 ja nej 

1. Tas besökare väl omhand samt får information om 
fabrikslayout, personal, kunder och produkter? 

 
X 

 

2. Finns uppföljning på kundtillfredsställelse och produktkvalitet 
synligt och förståeligt presenterat? 

  
X 

3. Är fabriken säker, har god ordning och reda, ren och snygg? Är 
luft-kvalitén hög och bullernivåerna låga? 

 
X 

 

4. Finns det uppmärkta platser för lager, buffertar, verktyg, 
processer och flöden? 

 
X 

 
 

5. Har allt en specifik plats, och är allt på sin plats? X  
6. Finns uppdaterade mål och mätetal för verksamheten enkelt 

synligt? 
 

X 
 

7. Finns produktionsmaterial lagrat längs produktionsflödet istället 
för i separata lager? 

 
X 

 

8. Är arbetsinstruktioner, produktspecifikationer och kvalitetskrav 
synliga på arbetsplatserna? 

 
X 

 

9. Finns synliga, uppdaterade mätningar för produktivitet, 
kvalitet, säkerhet, problemlösning i alla team? 

 
X 

 

10. Kan man få en enkel överblick av verksamheten i ett ”control 
room” på en status tavla eller på en dator-skärm? 

  
X 

11. Är produktionsflödena planerade efter en maskin i flödet som 
taktar produktionen och tillräckliga buffertar i varje 
produktionssteg? 

  
X 

12. Flyttas materialet bara en gång och då en så kort distans som 
möjligt? Flyttas materialet effektivt och i lagom stora 
lådor/pallar? 

 
X 

 

13. Är fabriken flödesorienterad snarare än funktion eller 
organiserad? 

 
X 

 

14. Är teamen tränade, involverade och tar ansvar för 
problemlösning och pågående förbättringar? 

 
X 

 

15. Är anställda ”committade” att ständigt förbättra verksamheten? X  
16. Finns en tidplan för förebyggande underhåll samt pågående 

förbättringar av verktyg, utrustning och processer/flöden? 
 

X 
 
 

17. Finns en effektiv projekt-styrningsprocess med kostnads- och 
tidsmål för uppstart av nya produkter? 

 
X 

 

18. Finns en leverantörs certifieringsprocess med mätetal för kvalitet, 
leveransförmåga samt kostnadsutfall synligt presenterat? 

 
X 

 

19. Har de viktigaste produktegenskaperna blivit identifierade, och 
används felsäkrade metoder för att förebygga låg kvalitet (poka-
yoke)? 

 
X 

 



20. Skulle du köpa de produkter som denna process tillverkar? X  
 

  



Kategorier  Relaterade 
frågor 

Dåligt 
(1) 

Under medel 
(3) 

Medel 
(5) 

Över 
medel 

(7) 

Excellent 
(9) 

Bäst i 
klassen 

(11) 

Poäng 
för 

kategori 
1. Kundtillfredsställelse 1, 2, 20   6    6 
2. Säkerhet, miljö och ordning 3, 4, 5, 20    7   7 
3. Visuell styrning och ledning 2, 4, 6–10, 

20 
   7   7 

4. Utjämnad produktion 11,20  3     3 
5. Yteffektivitet, material- och 

produktionsflöden 
 

7, 12, 13, 
20 

    
8 

   
8 

6. Nivån på PIA och i lager 7, 11, 20    8   8 
7. Team-arbete och 

motivation 
6, 9, 14, 
15, 20 

   8   8 

8. Utnyttjandegrad och 
underhåll av maskiner och 
verktyg 

16, 20     
7 

   
7 

9. Variant- och 
komplexitetsstyrning 

8, 17, 20    7   7 

10. Integration i 
försörjningskedjan 

18, 20    8   8 

11. Kvalitetsåtagande 15, 17, 19, 
20 

    9  9 

 Summa poäng:         78 



Bilaga 6 – Kravspecifikation 
 

F-1 Linjen ska klara av att producera 2 ton/dag/skift med två skift per dag. K 
F-2 Minska antalet aktörer från 1–3 till 1–2. Ö 
F-3 Linjen ska få plats inom samma område som tidigare linje. K 
F-4 Automatisera delningen. Ö 
F-5 Automatisera pallastning. Ska klara minimum vikt på 15 kg. Ö 
A-1 Höj- och sänkbara bord. Ö 
A-2 Öka de ergonomiska egenskaperna/aspekterna på linjen. K 
F-6 Automatiserad vägning och etikettering. Ö 
A-3 Vid ordinarie produktion ska ostarna förpackas två/låda. Ostdiameter är cirka 20 

cm. Höjd på ost är cirka 5 – 7 cm. 
K 

A-4 Vid produktion av hela helostar ska ostarna förpackas fyra/låda. Ostdiameter är 
cirka 20 cm. Höjd på ost är cirka 10 – 12 cm. 

K 

E-1 Kostnaden för folie och etiketter för den nya linjen får inte överstiga kostnaden för 
folie, etiketter och personalomkostnad för en anställd för den gamla linjen. 

K 

F-7 Linjen ska klara av att prestera i en fuktig miljö. K 
F-8 Linjen ska vara livsmedelsgodkänd. K 
F-9 Linjen ska vara godkänd enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. K 
A-5 Linjen ska vara lättrengörlig. K 
A-6 Minimera antalet operationer på linjen. Ö 
A-7 Operationerna på linjen ska vara i logisk ordning. K 
F-10 Minimera antalet lyft under produktionen. K 
F-11 Ökat flöde på den nya linjen. Ö 
F-12 Högre flexibilitet. Ö 
F-13 Linjen ska vara behovsanpassad. K 
F-14 Linjen ska klara av olika produktsorter. K 
E-2 Pay-off tid 12–18 månader K 
 

F – Funktion  
A – Användare  
E – Ekonomi  
O – Omgivning  
V – Vikt  

  



Bilaga 7 – Produktfakta 
Utdrag från mailkontakt med Furhoffs: 
Enligt tillverkaren av de elektriska komponenterna så kan deras system användas i en luftfuktighet på 
5–85% (icke kondenserande).  

De tillfällen våra kunder väljer dubbelplåt brukar vara då bänken kommer att spolas av vid rengöring 
eller vid höga hygienkrav där inget organiskt material får förekomma.  

I hygienutförandet har vi även valt att bygga in motor, pump och styrenhet i en slät låda med endast 
6 skruvskallar för enkel avtorkning. Strömsladden kommer också ut här och ska anslutas till 
vägguttag. Den går igenom en genomföring i plast.  

I er miljö rekommenderar jag verkligen att bygga in motorkomponenterna som har många sladdar 
och gömmor där smuts kan samlas. Själva kontrollpanelen med knapparna är slät och kan torkas av 
med en torr eller lätt fuktig trasa.  

Den vägghängda höj-och sänkbara bänken FR 217 har själva höjningen närmast under bänkskivan. 
Stativet är fast och benen lyfter upp bänkskivan. Cylinderbenen är alltså upp-och-ner och jag kan se 
en liten risk att det blir smuts på den yta där cylindern rör sig. Den risken bör vara mindre vid det 
golvstående stativet FR 216. Där är själva höjningen närmast golvet och lyfter hela stativet. 
Öppningen är alltså neråt. Det är ingen packning mellan komponenterna, cylinder löper tajt genom 
öppningen. Det är inte möjligt att montera isär dessa delar.  

 

  



Bilaga 8 – Automatiserad delning  
  

Utstötare  
Höjdsensor   

Automatiserad delning   
Motor   

Form av 
automatiserat 

rullband 



Bilaga 9 – Datainsamling/ Dokumentation 

Utrymmet 
Den nya linjens avgränsningar är ytan som den nuvarande linjen har nedan och eftersom det finns 
en källare under golvet kan inga ”byggkonstruktioner” neråt göras, se bilden nedanför. Det finns 
takskenor till en vakuumlyft i slutet av linjen. Takhöjden är 2,5 m.  

 
Avgränsningarna på linjen  

 

Kapacitet:  
Arbetskraft: 1,5 pers./vecka, ca 60 timmar.  
Högst kan 2 ton packas/dag av 3 personer.  
Beräknat 500 kg/dag beräknat vad en person klarar av vid enskilt arbete.  

Bordsdata: 
Höjd: 950 mm 
Bredd: 600 mm  

Palldata/kartonger: 
Lastpallar  
Pallstorlek: 1200 *800 mm  

  

Start Slut 



Ordinarie helostar  
13 lager/pall med 12 lådor/lager.  156 lådor/pall. Mellanskiva efter lager 5 och 10.  
Totalhöjd: 1190 mm 
3 kg/ låda  
kartonger 200*400mm och kan lyftas i locket 

Hel helost 
6 lådor/ lager, 13 lager, 78st lådor/pall 
Mellanskiva mellan varje lager 
Kartonger 400*400 mm 
Kartonger placeras så att lufthål är sida vid sida för luftflödet.  

Hel helostar ny variation  
20 st/lager, 7 lager, 140st/pall 
Packas med cheddarställning  

Material: 
Etikett: 
Ingår inte i dagsläget i aluminiumfolie utan appliceras separat pga. lägre kostnader.  

Klassisketikett: 656,901 kr/1000 st   0,6569 kr/st,  
beställs 14 000st/gång, etikett behöver beställas 2 ggr/år. 
Gräddädeletikett: 399,5 kr/1000 st 0,3995 kr/st,  
beställs 20 000st/gång, etiketter behöver beställas 2ggr/år 
Specialetikett: 1 125,65 kr/1000 st  1,12565 kr/st, etikett beställs 1-2ggr/år 

Klassik producerar: 42 196 kg/år.  42 196 kg/1,5kg = 28 130,7st/år  
Gräddädel producerar: 58 100 kg/år 58 100 kg/ 1,5 kg = 38 733st/år. 
Special producerar: 9 695kg/år  9 695kg/1,5kg = 6 463 st/år 
Beräknat på att varje ost väger 1,5kg. 

Plastfolie: 
491 kr/rulle, 600m/rulle 60 000 cm/rulle 
Används 70cm/ost  
60 000/70 = 857st/rulle 
491kr/ 857st = 0,57 kr/ ost  

 

Aluminiumfolie: 
1076, 26 kr/1000st = 1,08 kr/st.  
 



 

Bilaga 10 – pay-off tid  
Flera av kostnaderna har plockats bort av sekretesskäl.  

Nuvarande linjer Danafoil:  

Etiketter: 
Klassisk: 30 000st * 0,6569 kr = 19 707 kr 
Gräddädel: 40 000st * 0,3995 kr = 15 980 kr 
Special: 10 000st * 1,12565 kr = 11 257 kr 
Summa etiketter:   46 944 kr  

Plastfolie:  
30 000 + 40 000 + 10 000 = 80 000st  

80 000st * 0,573kr/ost, se bilaga 9 = 45 840 kr 

Klassisk: 30 000 * 0,573 = 17 190 kr  
Gräddädel: 40 000 * 0,573 = 22 920 kr  
Special: 10 000 * 0,573 = 5 730 kr 

Aluminiumfolie:  
80 000 st. *1,0762kr = 86 096 

Total summa material (I):     
   46 944 kr 
   45 840 kr  
+ 86 096 kr  
= 178 880 kr  



Pay-off DanaPhane 01-01med etikett inköp 2ggr/år 

Total summa av folie (U):  
Kan inte visa ytterliga beräkningar på grund av sekretesskäl.  

 

Aktörer (I):  
Beräknat att minska med en aktör på linjen  
Lön: 270 kr/h 
60 h totalt på linjen/vecka  
2–4 Pers på linjen snitt 3 personer    
60/3 = 20h  
20h *270 kr* 47 veckor =        253 800 kr/år 

Materialkostnader nuvarande linje:       178 880 kr/ år 

Summa:          432 680 kr/år  

 

Investering (G): 
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

Återbetalningstid/Pay-Off 
Å=G/a 
Kan inte visa ytterliga beräkningar på grund av sekretesskäl.  
2,4 månader. 
   

  



Pay-off DanaPhane 01-01med etikett inköp 2ggr/år mixat 3 designer. 

Total summa av folie (U):  
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

 Aktörer (I):  
Beräknat att minska med en aktör på linjen  
Lön: 270 kr/h 
60 h totalt på linjen/vecka  
2–4 Pers på linjen snitt 3 personer    
60/3 = 20h  
20h *270 kr* 47 veckor =        253 800 kr/år 

Materialkostnader nuvarande linje:       178 880 kr/ år 

Summa:          432 680 kr/år  

 

Investering (G): 
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

Återbetalningstid/Pay-Off 
Å=G/a 
Kan inte visa ytterliga beräkningar på grund av sekretesskäl.  
1,9 månader    
 
 
 

  



Pay-off DanaPhane 01-01med etikett inköp 1 gång/år 

Total summa av folie (U):  
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

Aktörer (I):  
Beräknat att minska med en aktör på linjen  
Lön: 270 kr/h 
60 h totalt på linjen/vecka  
2–4 Pers på linjen snitt 3 personer    
60/3 = 20h  
20h *270 kr* 47 veckor =        253 800 kr/år 

Materialkostnader nuvarande linje:       178 880 kr/ år 

Summa:          432 680 kr/år  

 

Investering (G): 
Kan ej visas på grund av sekretesskäl  

Återbetalningstid/Pay-Off 
Å=G/a 

Kan inte visa ytterliga beräkningar på grund av sekretesskäl.  

1,9 månader   
 

  



Pay-off DanaPhane 01-01med etikett inköp 1 gång/år mixad design.  

Total summa av folie (U):  
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

Aktörer (I):  
Beräknat att minska med en aktör på linjen  
Lön: 270 kr/h 
60 h totalt på linjen/vecka  
2–4 Pers på linjen snitt 3 personer    
60/3 = 20h  
20h *270 kr* 47 veckor =        253 800 kr/år 

Materialkostnader nuvarande linje:       178 880 kr/ år 

Summa:          432 680 kr/år  

Investering (G): 
Kan ej visas på grund av sekretesskäl. 

Återbetalningstid/Pay-Off 
Å=G/a 
Kan inte visa ytterliga beräkningar på grund av sekretesskäl.  

1,8 månader.  
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