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Sammanfattning 

Rapporten beskriver ett utredningsuppdrag för Lantmännen Unibake, Korvbrödsbagarn, där 

lösningar för en automatiserad iläggning av påsar i kartonger skall ersätta den nuvarande 

manuella hanteringen.  

 

Metoden för att hitta en passande lösning genomfördes enligt PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-

Act), där fyra olika faser går igenom för att få en förståelse för nuläget och önskemål, utforska 

tillgängliga alternativ genom kontakt med agenter för maskinföretag, utvärdering av 

lösningsförslag och till sist en slutsats och förslag till fortsatt arbete. 

 

Abstract 

The report describes an investigative assignment done for Lantmännen Unibake, 

Korvbrödsbagarn, where they wanted an automated solution for packaging bags into boxes to 

replace the manual handling that they have today. 

 

The method used to find a suitable solution was the PDCA-cycle (Plan-Do-Check-Act), where 

four different phases are reviewed to get an understanding of the present and the desired 

solution, investigate available alternatives trough contact with agents for machinery 

companies, evaluation of the solutions and for last a conclusion and suggestion for continuing 

the work.  
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Förord 

 

Det har varit intressanta veckor med många nya erfarenheter, där jag har fått möjlighet att 

använda min analytiska sida för att strukturera upp och hitta den problematik som ligger 

bakom detta arbete. 

 

Jag vill tacka Jack Pencz vid Örebro universitet som har ställt upp som huvudhandledare och 

hjälpt mig med det akademiskt relaterade. 

 

Tack till handledare Gustav Jander vid Lantmännen Unibake, som har gett mig vägledning 

men också mycket frihet i mitt arbete. Gustaf har gett mig möjlighet att själv skapa kontakter 

och driva arbetet framåt. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget 

Det numera namngivna Lantmännen Unibakes grundare Henry Jansson startade sin 

korvbrödsverksamhet år 1957 i Karlskoga. Örebroproduktionen tog sin början år 1963 och 

växte snabbt. När Henry Jansson sålde verksamheten år 1978 till AB Skogaholms Bröd 

öppnades en ny marknad, nämligen dagligvaruhandeln. År 2011 hade verksamheten 350 

anställda. I Örebro finns ett av Europas största bagerier för korv- och hamburgerbröd, 

Korvbrödsbagarn. Bageriet har en kapacitet att tillverka 2 miljoner korv- och hamburgerbröd 

per dygn och produktionen pågår dygnet runt, sex dagar i veckan. 

1.1.2 Projektet 

Vid packstationen för hamburgerbröd och stora korvbröd paketeras idag påsar i kartong 

manuellt. Via löpande band matas de fyllda påsarna fram till de anställda som paketerar 

påsarna i kartonger enligt givna mönster, beroende av artikelnummer. Vid packstationen finns 

tre löpande band, varav två i regel är i produktion samtidigt. Vardera löpande band kräver två 

treskiftanställda, fyra stycken per skift. Efter iläggning av påsar i kartong vrider sig de 

anställda 180 grader för att lägga de fyllda kartongerna på en transportlina till en 

palleteringsstation. På grund av det manuella arbetet har arbetsskador och problem med att 

hinna med produktionsflödet uppstått. Problemen har tidigare försökt lösas genom sänkt 

produktionstakt och anställning av extra personal, utan tillfredställande resultat. 

 

1.2 Projektbeskrivning 

Utredningsuppdraget bestod i att undersöka möjligheten till en automatiserad iläggning av 

påsar i kartong. De paketerade påsarna kommer ut via ett löpande band med långsidan 

ledande, se bifogad skiss (Bilaga 1). Påsarna skall sedan placeras i lådor enligt ett 

förutbestämt mönster, beroende av artikelnummer. Det finns totalt 11 stycken artiklar med 

olika packmönster, storlekar och flöden. Matris för produktionsmixen bifogas (Bilaga 2). 

Mönster för de olika artikelnummer som förekommer bifogas i bildform (Bilaga 3). 

Lösningen skall innefatta en ny eller befintlig låduppresning. Låduppresaren skall vara 

integrerad med iläggning av påsar i kartong. Integreringen skall komma att underlätta 

logistiken framöver. 

1.2.1 Syfte 

Lantmännen Unibake vill förbättra och effektivisera förpackningsarbetet för att kunna 

producera i maxfart och med rätt bemanning. De är osäkra på vilka lösningar som finns att 

tillgå för att minska det manuella arbetet vid packstationen och öka produktiviteten. De 

önskar därför en utredning av lösningar för att kunna göra en framtida investering i utrustning 

som är anpassad till deras verksamhet. 
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1.2.2 Lösningens kriterier 

 

Hårda 

 Lösningen skall klara av att hantera ett minimalt flöde av 15 kartonger per minut. 

 Ge ökad maskintillgänglighet. 

 Öka kvaliteten på lådning. 

 Öka möjligheten till produktionshöjning. 

 Den ska minska servicebehovet på maskiner. 

 Minska energiförbrukningen. 

 Minska CO2 miljöbelastning. 

 

Mjuka 

 Lösningen skall uppfylla Lantmännens krav på produktionsmaskiner. 

 Den ska minska bemanningen. 

 Minska arbetsskador. 

 

Kriterierna är ett resultat av den brainstorming som genomfördes under arbetet och är 

uppräknade utifrån viktning, där översta kriteriet har högst viktning per Hårda/ Mjuka. 
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2 Metod och verktyg 

2.1 PDCA-cykeln 

Lantmännen Unibake har sedan tre år tillbaka använt sig av förbättringsarbetet Lead, ett 

arbetssätt som grundar sig i Lean Production. Förbättringsarbetet pågår löpande genom 

användning av PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). Varje fas av cykeln bör gås igenom om 

och om igen för att bli systematisk och leda till ständiga förbättringar [1]. 

 

Cykel har flera namn: PDSA (Plan-Do-Study-Act), Förbättringscykeln, Shewart-cykeln, för att 

nämna några [2]. Jag väljer att använda mig av namnet PDCA, då detta finns att hitta på 

Korvbrödsbagarn. De fyra faserna i cykeln ligger som grund för ett strukturerat arbete och 

innehåller valfria verktyg för mätningar och jämförelse av resultat. 

 

 
Figur 1: PDCA-cykeln 

 

I följande rubriker förklaras mitt tillvägagångssätt och vilka vertyg som används i vardera fas. 

2.1.1 P: Brainstorma kriterier och vikta utifrån relevans 

Utgångspunkten för arbetet ligger i Lantmännen Unibakes insikt att en förbättring måste ske 

vid packstationen. I denna fas ska information om problemet samlas in och struktureras, för 

att sedan kunna användas för utvärdering i fas C och A.  

 

 

För att identifiering och informationssamling av problemet används brainstorming, där 

företagshandledarna och jag deltar. Brainstormingen skall generera konkreta kriterier för en 

lösning. Kriterierna struktureras in i ett av ”de sju ledningsverktygen”, matrisdiagram, som 

finns beskrivet i Kvalitet från behov till användning. Se s.571-572 i [2]. Ledningsverktygen 

används för hantering av verbal information. Enligt Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck 

och Sandström finns ett mönster för hur ledningsverktygen hanterar den verbala 

informationen [1]. I mönstret ingår 6 steg, enligt Tabell 1: 
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 Steg Förklaring  Nyckelord 

1 Informationssamling Analysera problemet, samla in 

information genom brainstorming.  
Konkreta frågor 

2 Granskning Kontrollera att informationen är 

konkret, relevant och förståelig.  
Omformulering 

3 Gruppering Omsortering och organisering för att 

hitta samband.  
Samband 

4 Rubriksättning Detta steg sker oftast i samband med 

Grupperingen. 

 

5 Diagramutformning Utforma ett diagram som fungerar 

för syftet.  
Diagram 

6 Prioritering Prioritera vad som bör göras som 

första steg. I mitt fall sker 

prioritering av kriterier för att kunna 

avgöra vilken lösning som passar 

bäst för Korvbrödsbagarns 

produktion. 

Viktning 

Tabell 1: Ledningsverktygens matrisdiagram 
(Nyckelorden är kopplade till brainstormingen.) 

 

Matrisdiagrammet som skapas i fas P, utnyttjas i fas C för jämförelse av de olika lösningarna.  

 

I fas P analyseras nuläget genom muntlig och skriftlig information av företagshandledare. 

Praktiskt arbete vid packstationen genomförs för att få upplevelse om det manuella arbete 

som genomförs idag. Informationssökning om agenter och leverantörer av maskiner och 

paketeringslösningar sker via sökmotorn Google och kommunikation med 

företagshandledare. 

2.1.2 D: Insamling av lösningar 

Utifrån resultat i fas P upprättas kontakt, via mail och telefon, med de agenter för 

paketeringslösningar som anses mest intressanta. I denna fas blir det synligt om de önskade 

kriterierna kan uppfyllas. Det förväntas generera paketeringslösningar som skall utvärderas i 

fas C. 

2.1.3 C: Utvärdering 

I fas C utvärderas de lösningar som genererats i fas D. Jämförelse sker med hjälp av det 

matrisdiagram som togs fram vid brainstorming i fas P. 

2.1.4 A: Slutsats och förslag för fortsatt arbete 

Slutsats tas om lösningar har uppfyllt kriterier. Har det genererats någon lösning som kan 

rekommenderas, uttrycks det i fas A. Förslag på hur fortsatt arbete kan genomföras för att 

hitta en investeringsmöjlighet ges. Nya idéer undersöks genom kommunikation med anställda 

och genom egna iakttagelser. 
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2.2 Verktyg 

Genom de olika faserna användes för ändamålet passande verktyg. Vissa av verktygen 

återkom i mer än en fas av arbetet. Under denna rubrik förtydligas vilka verktyg som använts, 

mer specifik implementering är beskriven under rubrikerna för PDCA-cykeln. 

 

 Sökmotorn Google användes för inspiration och informationssökning av leverantörer, 

agenter och maskinlösningar.  

 

 Brainstorming som är ett populärt verktyg för idéframtagning i grupp användes. Det 

skall skapas en okritisk atmosfär som skall inspirera till nya tankar, lösningar och i 

detta fall kriterier [3]. Vid genomförandet användes post-it-lappar och följande 

frågeställningar för att få igång tankarna: Vilka nuvarande problem vill vi få bort? 

Vilka krav och kriterier har vi för lösningen? 

 

 Matrisdiagram användes för den verbala informationen. Det är ett verktyg som kan 

användas för att hitta samband mellan faktorer. Enligt Klefsjö, m.fl i [1] har 

matrisdiagrammet ett användningsområde där tester för om exempelvis kundkraven på 

en produkt kan uppfyllas utifrån de produktspecifikationer som finns. I detta arbete 

används matrisdiagrammet för utvärdering och jämförelse mellan de olika 

lösningsförslagen. Korvbrödsbagarn symboliserar i detta arbete kunden och 

leverantörer för paketeringslösningarna symboliserar produktspecifikationen.   

 

 Agenter inom packmaskinlösningar kontaktades via mail och telefon för 

informationsinsamling. De mest intresserade agenter och leverantörer valde att besöka 

Korvbrödsbagarn för närmare diskussion om paketeringslösningens utformning. 
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3 Påverkande faktorer vid investering 

Följande rubriker beskriver två påverkande faktorer som Lantmännen Unibake ser som 

självklara vid en investering. CE-märkning av maskiner och maskinlösningar är ett krav, 

medan miljöbelastningen speglar deras arbete med att ta ansvar ”Från jord till bord” [4]. 

3.1 CE-märkning, ett krav 

Vid investering i en ny maskinlösning har Lantmännen Unibake krav om att lösningen måste 

uppfylla Lantmännens krav på produktionsmaskiner. En del av det innefattar kravet om CE-

märkning. CE-märkning av produkt används som en försäkran på att produkten uppfyller den 

säkerhet som krävs. Ansvaret för intygande av att EU:s grundläggande hälso-, miljö- och 

säkerhetskrav är uppfyllda har tillverkaren eller importören. Vid intygandet skrivs oftast ett 

dokument som kallas ”Försäkran om överenskommelse”. Det sker aldrig kontroll från någon 

myndighets sida vid tillverkning eller import, det är först ute på marknaden som produkten 

kontrolleras. CE-märkningen ger även möjlighet till försäljning över nationsgränserna inom 

EU, vilket förenklar import från andra EU-länder [5]. 

 

Vid större reparationer och vid köp av komponenter eller maskiner som ska byggas ihop krävs 

att den nya maskinlinjen certifieras för att bli godkänd. Det är alltså inte leverantörerna av de 

olika delarna som har ansvar för att den slutliga lösningen uppfyller kraven. Det är många 

krav som ska uppfyllas, däribland bruksanvisningar och underhållsinstruktioner som ska 

finnas tillgängliga tio år framåt. Se sid 4 i [6]. 

 

För en certifiering kan flera olika föreskrifter behöva användas. För en maskinlösning 

anpassad till Lantmännen Unibakes nuvarande behov är två grundläggande föreskrifter 

särskilt intressanta, Användning av arbetsutrustning och Maskiner. 

3.1.1 Användning av arbetsutrustning 

Dessa föreskrifter är grundläggande och ger beskrivning för de krav som måste uppfyllas och 

allmänna råd för tillämpning. 

 

Under paragraf 2, sida 3, i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Användning av arbetsutrustning 

definieras följande: 

 

Arbetsutrustning: Maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbete. 

Användning av Arbetsutrustning: Aktivitet med arbetsutrustning som start och stopp, 
nyttjande, transport, montering, installation, demontering, reparation, ändring, service, rengöring 

och underhåll. [7] 

 

Det är en vid definition som ger utrymme för industriella redskap, hemelektronik och 

leksaker. Det går att läsa i föreskrifterna att den arbetsutrustning som väljs och används skall 

genomgå tre faser. 

1. En undersökning och riskbedömning görs för att bedöma om arbetsutrustningen är 

lämplig för ändamålet. Orsaker till att undersökning och riskbedömning behöver göras 

är om uppföljning av risker inte stämmer överens med tidigare riskbedömning, 
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åtgärder som vidtagits inte gett önskat resultat eller om arbetsprocess eller verksamhet 

förändras. 

2. När bedömning av risker gjorts skall åtgärder vidtas för att minska dessa.  

3. Uppföljning av riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna görs regelbundet. Det ger 

klarhet i om bedömningen stämmer och om åtgärder har fungerat. 

Se sid 3-4 i [7]. 

3.1.2 Maskiner 

Föreskrifterna beskriver viktiga krav tillverkaren, eller annan ansvarig, skall kunna garantera 

är uppfyllda innan en maskin får släppas ut på marknaden eller tas i drift. Föreskrifterna tar 

upp vikten av att felmärkning inte får förekomma. Om felmärkning upptäcks kan böter utfalla 

till den ansvarige enligt paragraf 21. 

Produkter som är berörda av dessa föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket, sida 2 i [8], är 

följande: 

a) Maskiner. 

b) Utbytbar utrustning. 

c) Säkerhetskomponenter. 

d) Lyftredskap. 

e) Kedjor, kättingar, linor och vävband. 

f)        Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. 

g) Delvis fullbordade maskiner. 

För definition av punkterna se sidan 2 i [8]. 

 

I kapitel 2; sektion 1 finns ytterligare tillägg för maskiner som bearbetar och hanterar 

livsmedel och annan hygienisk produktion. För att undvika smitta och infektioner krävs 

särskilda bestämmelser om vilka material som kommer i kontakt med livsmedlet, att alla ytor 

skall vara lätta att rengöra och tillverkade för att förhindra att organiska material kan 

fastna.[8]  

 

3.2 Minskad miljöbelastning, ett investeringsargument 

Om bedömningen av den nya paketeringslösningens miljöbelastning visar på en minskning i 

jämförelse med dagens siffror, kan det vara ett mycket bra investeringsargument. Lantmännen 

anser sig ta ansvar ”från jord till bord” [44], en kedja där många delar påverkar vår miljö. 

 

Bedömning om en produkts miljöbelastning kan genomföras genom en livscykelanalys, Life 

Cycle Assessment (LCA). Analysen tar hänsyn till hela livskedjan för produkten. Lantmännen 

använder sig av ISO standarderna ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006 för krav och 

vägledning av metodik om hur analysen genomförs [9]. Cykeln sträcker sig från utvinning av 

resurser till dess att avfallshantering äger rum. Data för produktens användning av 

förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser samt alla dess utsläpp samlas in, för att 

sammanställas gemensamt till en funktionell enhet. Enheten mäts oftast i kg per produkt, ett 

jämförelsetal vid utvärdering. Talet kopplas sedan ihop med något känd miljöeffekt [10]. I 
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detta arbete anges CO2 som en miljöbelastning att beakta. Denna gas är ökänd för att bidra till 

växthuseffekten och är den gas som står för de största utsläppen från industrin [11].  
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Genomförande 

3.3 Val av metod 

Utgångspunkten för metoden var Lantmännen Unibakes arbetssätt som baseras på Lean 

Production. PDCA-cykeln är en metod som utövas dagligen på Korvbrödsbagarn genom 

planering av förbättringar och deras genomförande. Efter kontakt med Lennart Schön [12] 

bekräftades att PDCA också är en passande metod för detta undersökningsarbete. De olika 

delarna i PDCA-cykeln gås metodiskt igenom i följd, tills dess att cykeln är sluten. Det 

metodiska genomförandet av arbetet följde den struktur som representeras av följande 

rubriker. 

 

3.4 Analys av nuläget 

För förståelse om fortsatt arbete och för att få en utgångspunkt att kunna jämföra med senare, 

studerades anläggningsritning, muntlig genomgång av nuvarande situation skedde i samband 

med ett första besök i bageriet vid den aktuella packstationen. Sökning via Google resulterade 

i en lista över tänkbara leverantörer av paketeringslösningar. Genom kommunikation med 

företagshandledare framkom de för nuvarande största leverantörerna till Korvbrödsbagarn. 

3.4.1 Tidigare försök till helautomatiserad paketering 

Det har tidigare gjorts en investering i en paketeringslösning på en av de sex linjerna i 

bageriet. Där finns för tillfället en lådresare och paketeringsmaskin för paketering av påsar 

med mindre korvbröd i kartonger. Tanken var att lådresning, mönsterbygge och paketering 

skulle vara helautomatisk. Resultatet har inte varit tillfredställande med avseende på 

inkörningstid, rationalisering och paketeringskvalitet. Paketeringsmaskinen med lådresning 

har behövt en lång inkörningstid för att fungera i produktion. Den kan inte garantera att stopp 

på grund av felvridna påsar inte sker och att påsar paketeras i kartong utan att plast sticker ut 

från kartonger. På grund av detta behövs fortfarande en anställd som övervakar och rättar till 

fel som uppstår vid paketeringen. Mer om problematiken kring en automatiserad paketering 

av påsar i kartong går att finna under rubriken 3.5.1 Lösningens problematik. För att få en 

bättre bild över vad Lantmännen Unibake önskade för lösning anordnade jag en mindre 

brainstorming. 

3.4.2 Brainstorming av kriterier och viktning 

Företagshandledare bjöds in till brainstorming 2012-04-03 som genomfördes utifrån Klefsjö, 

Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandströms tillvägagångssätt för behandling av verbal 

information. Se Tabell 1. Frågeställningar som användes var följande: 

 Vilka nuvarande problem vill vi få bort? 

 Vilka krav och kriterier har vi på lösningen? 

Svaren omformulerades och brainstormingen resulterade i kriterier för paketeringslösningen, 

som sorterades och viktades utifrån relevans i förhållande till varandra. En matris skapades 

där kriterierna skrevs in. Jag fick möjlighet att själv delta vid paketeringsstationen under 

några timmar för att skapa mig en egen uppfattning om hur arbetet under produktion såg ut. 
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3.4.3 Skiftarbete 

Vid besök på paketeringsstationen 2012-04-18 var två rullande band i produktion, den tredje 

användes som reserv för att inte övarbelastning skulle ske vid fel på de två andra linjerna. 

Besöket gav direkt en inblick i hur situationen vid packstationen kan se ut då maskinen som 

lyfter påsar, för att föra in bullar i dem, inte fungerar tillfredställande. Resultatet blev 

halvpaketerade eller överfulla påsar, påsar utan förslutning och helt friliggande bullar. Dessa 

rullades fram för paketering i låda. Alla underkända påsar och friliggande bullar sorterades 

bort i separata kartonger, för att köras igenom påsmaskinen igen. Denna extra körning görs på 

det tredje bandet efter att underkända bullar och påsar transporterats dit manuellt. Genom 

samtal med de anställda framgick det att påsmaskinen frekvent skapar problem. Framförallt 

anses det vara påsarnas kvalitet ha stor påverkan på flödet. Extra plast som tillkommit vid 

påstillverkningen förhindrar att de kan öppnas med hjälp av tryckluft i påsmaskinen. Även 

kartongbitar som lagts emellan påslagren kunde förekomma och resulterade i att friliggande 

bullar transporterades fram till kartongpaketering, då påsarna inte kunde resas. Personalen var 

skeptisk till att en automatiserad maskin skulle kunna klara av att hantera fel genom att 

sortera bort påsar eller bröd som blivit underkända. Argumentet var att även om påsmaskinen 

skulle fungera tillfredställande kommer det finnas behov att kunna sortera bort påsar eller 

placera om bröd, eftersom bullar kan hamna snett i påsarna.  

 

Det framkom att omställning av maskiner vid byte av artikel kan kännas stressig och att 

finjusteringar för maskininställningar inte hinner göras. Det resulterar i underkända påsar 

innan justeringar under produktion får maskiner att fungera tillfredställande. Med andra ord 

kan omställningstiden och antal inställningar vid artikelbyte vara värt att tänka på då en 

packmaskinslösning skall väljas. 

3.5 Insamling av lösningar 

Utbudet av maskiner och agenter för olika maskinmärken är stort. Sökord Paketering via 

Google ger ett antal träffar. Dock är det få som handlar om att paketera produkter i kartonger, 

än mindre formbara livsmedel i kartong. De flesta demo-videor hos agenter för 

maskinlösningar visar hur produkter paketeras i påse, vilket tycks vara det som anses svårast 

och mest intressant. Vid närmare undersökning av de sökresultat som genererades vid Analys 

av nuläget var det få som inriktat sig på livsmedelsindustrin och den slutgiltiga paketeringen. 

Insamlingen grundar sig därmed på de leverantörer som är väl insatta i Korvbrödsbagarns 

produktion och som är stora aktörer inom livsmedelsindustrin.  

 

Handledare Gustaf Jander [13] klargjorde tidigt att problematiken vid paketering av påsar i 

kartong inte skall underskattas; Det är flera faktorer som påverkar kvaliteten av paketeringen. 

3.5.1 Lösningens problematik 

För god kvalitet vid paketering anses att hela påsen innesluts av kartongen, att påsar packas 

enligt de packmönster som förväntas, att ett visst förutbestämt flöde skall kunna följas. Vid 

besök på packstationen uppstod problem med påsmaskinen, vilket resulterade i få 

exemplariskt fyllda påsar. Det beskrivs under rubriken Skiftarbete. Dagens lösning för att 

komma ikapp produktionen efter att fel uppstått och för att förhindra onödigt svinn, baseras 

på en reservmaskin och manuell hantering av underkända påsar och bullar. Vid tidigare försök 

till helautomatiserad paketeringslösning kunde det manuella arbetet inte ersättas. Många av 

problemen vid den befintliga paketeringslösningen för korvbröd återfinns även i detta arbete. 

Tankar om problematik som framförallt framkom under besöket på packstationen 2012-04-18, 

tas upp vid kontakt med agenter och maskinleverantörer, de är punktade nedan. 
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 Hur hanterar lösningen de påsar och bullar som underkänds för paketering? 

 Hur löses problemet med att en del av påsen kan komma att hamna utanför kartongen? 

 Hur hanterar lösningen det mönster som kräver sned nedläggning av påsar i kartong? 

Artikelnummer 3629 i Bilaga 3. 

 Hur snabb är omställningen mellan de olika artiklarna? 

 Hur finner maskinlösningen de påsar som har rätt vikt och rätt antal bullar, men inte är 

snyggt förpackade i påsarna? 

 

3.6 Agentbesök 

Efter kontakt med agenter för maskinföretag anordnades möte med två av dem, på deras 

begäran.  

3.6.1 Megatec automation och Grandi R. srl. 

Chefsagenten John Egil Filtvedt [14], Megatec automation, valde att 2012-04-25 och 2012-

04-26 besöka Korvbrödsbagarn. Med sig hade han Stefano Grandi [15], VD för 

maskinföretaget Grandi R. srl. Grandi R startades av Renato Grandi år 1970 i Bologna, 

Italien. De har varit verksamma i över 40 år och koncentrerat sig på att göra kundanpassade 

paketeringslösningar. Deras verksamhet sträcker sig över hela världen och de är uppskattade 

för sin expertis och kvalitet på maskiner [16]. Besöket gav Stefano Grandi en möjlighet att se 

produktionen och artiklarna i verkligt format. Dag två, 2012-04-26, kunde Stefano Grandi 

presentera grova förslag på hur maskinlösningen kan lösa vissa kritiska moment.  

 

Mer detaljerad information om maskinlösningar ges under ”4 Resultat”. 

 

3.6.2 Dynatec och SR Pack 

Magnus Ek [17], VD för agentföretaget Dynatec, valde att 2012-05-09 ta med sig 

projektchefen Leif Mikkelsen [18] från det danska maskinföretaget SR Pack vid sitt besök på 

Korvbrödsbagarn. Dynatec och SR Pack har levererat lösningar för förpackning av produkt i 

påse och påse i kartong under cirka 25 år. Antal installationer för förpackning av påse i 

kartong är cirka 100 stycken och finns framförallt i Danmark och Sverige. Marknaden ökar 

internationellt och dessa installationer finns hittills även i Spanien, Finland och Tyskland. 
 

Mer detaljerad information om maskinlösningar ges under ”4 Resultat”. 
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3.7 Utvärdering 

Då tiden inte räckte till för att få in ett fullvärdigt resultat av Megatec automation och Grandi 

R. srl baseras följande utvärdering på den information jag fick vid agentbesöket 2012-04-25 

till 2012-04-26 och den mailkonversation jag har haft med John Egil Filtvedt på Megatec 

[19].  

 

SR Pack har tagit fram en lösning med tydliga siffror för produktionens normala flöde och 

max flöde. Lösningen anses även klara alla de övriga kriterier som går att dra slutsats om i 

detta arbete. Ett krav från Lantmännen Unibake var ett minimalt flöde på 15 kartonger per 

minut. Det är en kapacitet som precis nås av SR Pack och Dynatecs lösning.  

 

Grandi R. anser sig kunna leverera en mycket snabb packmaskin som inte skall ha några 

problem att klara av ett flöde på 15 kartonger per minut. Under besöket talade Stefano Grandi 

[15] om en lösning som innefattar två packmaskiner, vilket skulle ge möjlighet till 

produktionshöjning framöver. Servicebehovet på dessa maskiner skulle vara minimalt, då de 

skall ha en oljepump som vid förutbestämda intervaller förser maskinen med smörjning för att 

minska slitage. Maskinerna skall även vara byggda på ett sådant vis att maskinoperatören 

enkelt och utan tunga lyft skall kunna komma åt de delar som behöver spolas rent. 

 

På grund av att jag saknar konkret data på kapaciteten från Megatec och Grandi R. kommer 

jag inte att kunna göra en fullständig utvärdering som kan stämmas av i nedanstående 

matrisdiagram, Tabell 2. 

 

Hårda kriterier Vikt Megatec och 
Grandi R. srl 

Dynatec och SR 
Pack 

Skall klara minst 15 lådor per 
minut 

10 ? 15 

Ger ökad maskintillgänglighet 9 Ja Ja 
Ger ökad kvalitet på lådningen 8 Ja Ja 
Ger ökad möjlighet till 
produktionshöjning 

7 ? 20 

Minska servicebehovet 7 - - 
Minskad energiförbrukning 4 - - 
Minskad CO2 miljöbelastning 3 - - 
    
Mjuka kriterier    

Skall uppfylla Lantmännens krav 
på produktionsmaskiner 

10 Ja Ja 

Minska bemanning 9 Ja Ja 
Minska arbetsskador 8 Ja Ja 

Summa    
Tabell 2: Matrisdiagram för jämförelse 
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Trots avsaknad av data finns vissa väsentliga olikheter att dra slutsats om. 

3.8 Slutsats 

Eftersom jag inte kunnat fullfölja den utvärdering jag tänkt, genom matrisdiagrammet Tabell 

2, kan jag därför inte dra någon slutsats om vilken lösning som uppfyller kraven bäst. Jag kan 

däremot belysa den olikhet som visade sig ha betydelse då jag under mitt arbete samtalat med 

handledare och projektledare Gustaf Jander [13], nämligen iläggningsmetoden. 

3.8.1 Väsentlig olikhet 

Dynatec och SR Pack har valt en lösning där kartonger reses innan påsarna placeras i dem. 

Påsarna skall sedan med hjälp av en topplatta falla ner i kartongen. Topplattan har en hastighet 

och acceleration som ligger aningen över dessa för de fallande påsarna. Detta skall göra att 

mönstret för påsarna bibehålls [19]. 

 

Megatec automation och Grandi R. avser att ta fram en lösning enligt de principer som visas 

under rubriken Resulta.t Påsarna placeras i rätt mönster på falluckor precis ovanför en orest 

kartong. När mönstret är klart skall luckorna dras bort för att sedan kunna resa lådan runt om 

påsarna. Med denna lösning anser Grandi R. försäkra sig om att mönstret inte flyttar sig. 

 

Vid Lantmännen Unibakes tidigare försök till automatiserad iläggning av påsar med korvbröd 

används en princip där påsarna faller ned i en upprest kartong. Då denna lösning inte visat sig 

uppfylla förväntningarna blev handledare och projektledare Gustaf Jander positivt överraskad 

av Megatec automation och Grandi Rs förslag om att resa lådan omkring påsarna. 

 

Denna olikhet är något som Lantmännen Unibake får ta med sig i sitt fortsatta arbete mot att 

hitta en lösning som anses uppfylla de kriterier som är uppsatta. 

 

3.8.2 Kriterier vid fortsatt arbete 

Av de kriterier som framkom vid brainstormingen under planeringsfasen finns tre som är 

svårdefinierade i detta stadium. De tre kriterierna är följande: 

 

 Den ska minska servicebehovet på maskiner. 

 Minska energiförbrukningen. 

 Minska CO2 miljöbelastning.  

 

De tre kriterierna har sin egen problematik i detta arbete. Önskan om att minska 

servicebehovet på maskiner kan säkerligen uppfyllas, om tankarna är långsiktiga. Det bör 

konstateras att vid investeringstillfället av en automatiserad packmaskin ersätts all manuell 

hantering, vilket medför att maskinens servicebehov får hög prioritet. Däremot kan en 

” wrap-around”- maskin utesluta den nuvarande lådresaren, vilket möjligen ger en maskin 

som inte kräver lika mycket service. 

 

Att energiförbrukningen kommer att minska vid byte av manuellt arbete till maskinellt är inte 

troligt. Om en” wrap-around”- maskinsätts in och nuvarande lådresare rationaliseras bort, är 

det mycket möjligt att den nya maskinen förbrukar mindre energi än den gamla. För att kunna 

konstatera detta behövs mer fakta om dagens förbrukning. Det bör tas hänsyn till att det kan 

komma att behöva investeras i mer än en packmaskin för att täcka dagens och framtidens 
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produktion. Det kan tyvärr resultera i högre energiförbrukning än dagens.  

 

Lantmännen arbetar för minskad miljöbelastning. Det krävs mycket arbete med framtagning 

av data, begränsningar och krav för hur miljöbelastningen skall mätas. Det är många faktorer 

som bidrar till det slutgiltiga värdet. All information som krävs för att göra en analys ingår 

inte i detta arbete. Detta är ett kriterium som får tas om hand vid fortsatt arbete. 
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4 Resultat 

Följande resultat baseras på diskussioner och informationsutbyte från agentbesöken 2012-04-

25 - 2012-04-26 och 2012-05-09, samt efterföljande mailkonversationer. 

4.1 Megatec automation och Grandi R. srl 

4.1.1 Lösningsförslag 

Grandi R. har under tiden för detta arbete inte hunnit få fram en konkret lösning. De har dock 

delgivit lösningsprincipen för att skapa de packmönster som önskas. Se Figur 2. 

 

 
Figur 2: Maskinlayout, Megatec automation och Grandi R. srl 

 

Uppbyggnaden bygger på ett band som matar fram bröd till mönsterbygge. Om både vertikala 

och horisontella placeringar sker i mönsterbygget löses det genom ett cirkulärt band. Det 

cirkulära bandet får då utvalda påsar att hamna på motsatt ledd. När mönstret byggts klart, 

öppnas falluckor som lägger påsarna på den icke resta kartongen precis under. När sedan 

påsarna är på plats ovanpå kartongen, viks kanter upp och omsluter påsarna. Kartongerna 

skickas sedan vidare för palletering. Fler bilder på övriga mönster finns i Bilaga 4. 

 

4.1.2 Hantering av problematiken 

Megatec och Grandi R. poängterar att för bästa resultat vid paketeringen bör påspaketeringen 

ses över. Om påsarna fylls och stramas åt samtidigt som klips sätts dit förhindrar det att allt 

för många påsar sorteras bort i den kvalitetskontroll där det kontrolleras om klips finns på 

påsen, om det delvis sitter fast eller om det saknas. Det är viktigt att kvalitetskontrollen skall 

göras med ett bra visionsystem, som analyserar storleken på en förutbestämd yta. Ligger 

bullar fel i påsen blir påsens yta för stor i förhållande till godkända mått och packmaskinen 

väljer att sortera bort denna. Stramare påsar underlättar även iläggningen av påsar i kartonger, 

då packmaskinen slipper ta hänsyn till all överskottsluft som annars följer med. Om strama 

påsar matas fram till paketeringen anses inte det mönster med sned iläggning vara något 

problem. 

 

De påsar och bullar som inte godkänts för paketering efter vägning och visionsystemet 

sorteras bort och hamnar vid en samlingsstation. Hur produkterna sedan skall hanteras finns 

det valfria lösningar på. 
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För att förhindra att någon del av påsen hamnar utanför kartongen skapas mönstret och 

komprimera en aning så att maskinen sedan kan vika upp lådan runt påsarna. Genom att vika 

lådan runt påsarna förhindrar de även att packmönstret ändras och att bullar hamnar snett. Allt 

handlar om komprimeringen och att mönstret aldrig behöver förflyttas. 

 

Genom ett visionsystem som analyserar storleken på en förutbestämd yta. Ligger bullar fel i 

påsen blir påsens yta för stor i förhållande till godkända mått och packmaskinen väljer att 

sortera bort denna. 

 

4.2 Dynatec och SR Pack 

4.2.1 Lösningsförslag 

Lösningen för iläggning av påsar i kartong är modulbaserad. Önskade mönster vid paketering 

är det som avgör vilka moduler som behöver användas. Maskinen bygger på en gammal 

princip som tidigare använde sig av pneumatik. För tio år sedan ersattes detta med 

servomotorer och har sedan dess uppdaterats till senaste servo, motion control med virtual 

cam. Det var i samband med servostyrningen som SR Pack valde att modulbygga och kan 

idag bygga många avancerade mönster. Skapas förutsättningar för utbyggnad på 

grundmaskinen kan moduler tillföras vid ett senare tillfälle om det visar sig behövas. 

 

 
Figur 3: Maskinlayout, Dynatec och SP Pack 

 

Produktkontroll bör göras innan produkten läggs i kartong. Dynatec och SR Pack har valt att 

samarbeta med ett japanskt företag, Anritsu som anses vara världsledande i flest installationer 

med röntgen inom livsmedelsindustrin. De klarar av att detektera de flesta fel, så som saknad 

eller delvis saknad produkt genom röntgen eller volymkontroll, om clips finns eller inte, etc. 

Den röntgen som anses mest rimlig för detta uppdrag upptäcker kontaminerade produkter i 

gråskala.  

 

Lådresare och förslutare använder samma styrning som huvudmaskinen och ett gemensamt 
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limaggregat förser maskinerna med lim. En kontroll av den färdigpaketerade lådan kan 

integreras och sker då genom vägning och fotoceller som detekterar om någon del av 

innehållet befinner sig utanför kartongen. Om fel upptäcks, matas kartongen ut. 

Maskinlösningens kapacitet är normalt 15-16 kartonger per minut men klarar vid extremfall 

upp emot 20-22 kartonger per minut [20].  

 

4.2.2 Hantering av problematiken 

För att lösa problematiken med hantering av de påsar och bullar som underkänds för 

paketering i kartong har SR Pack valt att använda sig av en röntgen och våg. Kombinationen 

ser genom röntgen till att kontaminerade produkter sorteras bort och ser om clips finns på 

påsen eller inte. Vågen avgör om rätt antal bullar finns i påsen. Underkända påsar och bullar 

matas ut i separata lådor, beroende av orsak. De kontaminerade sorteras i en sluten låda för att 

säkerställa att de inte återkommer i produktion. De övriga sorteras ned i en öppen låda som 

tillåter att produkten kan sorteras in i produktion igen efter godkännande av operatör. 

 

För att säkerställa att ingen del av påsen hamnar utanför kartongen vill de använda sig av en 

tryckplatta som skall trycka ned påsflärparna vid kartongkanterna. De påsflärpar som kommer 

att befinna sig i mitten av kartongen anses inte skapa problem för kvaliteten på paketeringen 

av påse i kartong. 

 

Mönstren för hur påsarna paketeras i kartong skall skapas genom en kombination av band 

som matar fram påsen antingen med långsidan ledande, eller med kortsidan ledande. Mönstret 

byggs sedan ovanför den resta lådan. ”Golvet” skall sedan öppnas mycket snabbt från mitten. 

Sidostyrningar, fasthållning av låda och en tryckplatta som följer med i samma 

hastighet/acceleration som produkterna gör att mönstret upprätthålls Fel! Hittar inte 

referenskälla.]. Vid agentmötet 2012-05-09 framkom även ett förslag på hur det sneda 

mönstret för artikel 3629 skall lösas. Förslaget var två separata band med olika hastighet och 

uträknad längd för att skapa önskad vridning på påsen. 

 

Vid omställning mellan olika artiklar skall mönster väljas i en meny. Maskinen skall ställa om 

sig inom en minut och är sedan redo för produktion igen. Det kan eventuellt behöva göras 

några fysiska manuella ändringar av styrningar eller band när artikel 3629, med snedvidet 

mönster, körs. Se art. Nr. 3629 i Bilaga 3. Dessa görs genom snabbfästen och beräknas ta 

maximalt några minuter. 

 

Dynatec och SR Pack anser att en lösning för att hitta problemet med påsar som innehåller rätt 

antal bullar, men som inte är snyggt förpackade möjligen kan skapa mer problem än vad den 

gör nytta. Ett förslag är att sätta en tolerans i form av en ram eller storlek som påsen skall 

befinns sig inom. Detta skulle kunna kombineras med ett visionsystem. Problem kan uppstå 

då toleranserna måste vara små [20]. 
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5 Diskussion 

Utifrån Googlesökningens resultat kan konstateras att det finns många maskinföretag och 

många agenter för maskinlösningar. Som tidigare har konstaterats gav den få träffar som 

annonserade med den typ av lösning som ligger till grund för det här arbetet. Sökningen efter 

lösningar grundar sig på de leverantörer som redan är väl kända på Korvbrödsbagarn. Flera av 

de väl kända leverantörerna har tidigare fått information om att det i framtiden kommer att 

behövas en ny paketeringslösning, även om det tidigare inte har varit lika aktuellt som nu. 

 

Fördelen med att kontakta de leverantörer som är insatta i Korvbrödsbagarns produktion 

visade sig vara deras engagemang. De har kunskap om nuvarande situation och en bakgrund 

till varför de har blivit kontaktade. Däremot kan all den informationen även bidra till att det 

fria tänkandet begränsas. Det är möjligt att de leverantörer som har mycket samlad 

information om tidigare önskningar och förväntningar från Korvbrödsbagarn, låser sig vid 

gamla tankemönster. Dock framgick det tydligt vilka som var intresserade av att finna en 

lösning att sälja. Vid försök till kontakt med leverantörer som inte tidigare blivit 

uppmärksammade om behovet av en automatiserad paketeringslösning var intresset svalt. Jag 

valde att efter första kontakt avvakta för att se om vidare kontakt ansågs intressant ur deras 

synvinkel. Problematiken med att finna en ny och tidigare okänd leverantör för ett samarbete 

anser jag ligga i kommunikationen. Det är nödvändigt att bygga upp ett förtroende för att 

leverantören är så pass etablerad att service och fortsatt samarbete är möjligt lång tid 

framöver. Då detta förtroende kan ta lång tid att bygga upp, är det värt att se över de resurser 

som redan finns i första hand. Går det att finna en tillfredställande paketeringslösning bland 

de leverantörer där en bra kommunikation och mycket tidigare kunskap om produktionen 

finns, sparas mycket tid och förklaringar om problem in. Att paketeringslösningen har många 

kringliggande faktorer fick jag själv erfara vid mitt besök på packstationen 2012-04-18. 

5.1 Egna observationer 

Vid besöket på packstationen observerades att påsmaskinen, innan paketeringen, orsakade 

mycket extra arbete genom att inte fungera tillfredställande. Påsar var ofta felpackade eller 

rullades bullar fram till paketering utan påse. Det framkom via de anställda att detta hände 

frekvent och reflektion var att påsarnas kvalitet och hur de var buntade orsakade mycket av 

problemen. För att få ett effektivare arbete och för att kunna utnyttja en automatiserad 

packmaskinslösning krävs att inte enbart packmaskinen fungerar, utan också de innanliggande 

maskinerna gjorde det samma. Om problemen med att felpaketerade påsar eller friliggande 

bullar rullas fram för paketering i kartong fortsätter, kan stort fokus behöva läggas på 

hantering av underkända påsar och bullar vid framtagning av automatiserad 

paketeringslösning.  

 

5.2 Det fortsatta arbetet med kriterier 

För att kunna göra en bedömning utifrån de av kriterierna som inte har behandlats i detta 

arbete, behöver dessa formuleras om. Att istället för jämförelse mellan maskinlösning och 

manuellt arbete, bör de två förslagen ställda mot varandra. Detta skulle möjliggöra val av 

mest passande lösning för Lantmännen Unibakes produktion. 



 

  22 (24) 

6 Referenser 
 

[1]  Klefsjö, Bengt; Eliasson, Hugo; Kennerfalk, Leif; Lundbäck, Andreas; Sandström, 

Magnus, De sju ledningsverktygen. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1999 – ISBN-10: 

9144006071. 

[2]  Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning. 4 uppl. Lund: 

       Studentlitteratur AB, 2007 – ISBN-13: 9789144044163. 

[3]  Osvalder, Anna-Lisa; Rose, Linda; Karlsson, Stig ”Metoder”. I: Arbete och teknik på 

       människans villkor, Bohgard, Mats; m.fl. (red.) Stockholm: Danagård Litho, 2011,  

       s. 477-582.  

[4]  Lantmännen, Vårt ansvar från jord till bord.  

       Hämtad: 2012-04-17 

       URL: http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/ 

[5]  Arbetsmiljöverket, Temasida Allmän information om CE-märkning. 

       Hämtad: 2012-04-10 

       http://www.av.se/teman/marknadskontroll/allman 

[6]  Arbetsmiljöverket, CE-märkning och produktsäkerhet. Arbetsmiljöverkets 

       publikationsservice, 2009. 

       Hämtad: 2012-04-10 

       http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_468.pdf 

[7]  Arbetsmiljöverket, Användning av arbetsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket, 

       Arbetsmiljöverkets författningssamling, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användande 

       av arbetsutrustning, AFS 2006:4, 16 november 2010. 

[8]  Arbetsmiljöverket, Maskiner. Stockholm: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets 

      föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, 28 juni 2011. 

[9]  Lantmännen, Press & Media, Vad är en livscykelanalys?. 

       Hämtad: 2012-04-17 

       URL: http://lantmannen.com/sv/press--media/faq/miljo/vad-ar-en-livscykelanalys/ 

[10]  Andersson, Karin & Ohlsson, Thomas; SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, 

       Naturvårdsverket, AFR-REPORT 266, Livsmedelsanalys av livsmedelsprodukter och 

       produktionssystem. Stockholm: Naturvårdsverket, november 1999. 

[11]  Asplind, Staffan,  Industrier och deras miljöpåverkan. Stockholm: Naturvårdsverket, 

        uppd. 11 juli 2011. 

        Hämtad: 2012-04-16 

        URL: http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med- 

        miljopaverkan/Industrier/Industrier-och-deras-miljopaverkan/ 



 

  23 (24) 

[12]  Schön, Lennart, lärare i kvalitetsteknik, Örebro universitet, Institutionen för 

         naturveteskap och teknik. Tjänsterum T2258, telefon 019-30 38 61, e-post 

         lennart.schon@oru.se 

         E-brevutbyte 2012-03-29 

[13]  Jander, Gustaf, Projektledare, Lantmännen Unibake. Telefon 019-30 85 15, e-post 

         Gustaf.Jander@lantmannen.com 

         Samtal 2012-04-09  

[14]  Filtvedt, John Egil, Megatec automation. Telefon +47 64 91 57 17, e-post 

          jef@megatec.no 

[15]  Grandi, Stefano, Grandi R.srl. Telefon +39 051 53 53 10, e-post stefano@grandi.it  

[16]  Grandi R.srl, Hemsida, Företagspresentation.  

         Hämtad: 2012-04-27 

         URL: http://www.macchineimballaggiograndi.it/ 

[17]  Ek, Magnus, Dynatec. Telefon +46 705 95 85 75, e-post magnus.ek@DYNATEC.se 

[18]  Mikkelsen, Leif, SR Pack. Telefon +45 31 20 41 05, e-post lm@srpack.dk 

 [19] Filtvedt, John Egil, Megatec automation. Telefon +47 64 91 57 17, e-post 

         jef@megatec.no 

        E-brevutbyte: 2012-05-22 

[20]  Ek, Magnus, Dynatec. Telefon +46 705 95 85 75, e-post magnus.ek@DYNATEC.se  

        E-brevutbyte 2012-05-14 

mailto:lm@srpack.dk
mailto:jef@megatec.no


 

  24 (24) 

Bilagor 

  

Bilaga 1: Skiss över packstationen 

 Bilaga 2: Produktionsmixmatris 

 Bilaga 3: Bilder på packmönster 

       Bilaga 4: Lösningsprinciper, Grandi R. srl. 



Bilaga 1 

 

 

 

 

Hissar 

Paketering 

Påsmaskin 

Maskiner som delar upp bröden i 

rader 

Upphöjda 

band som 

matar 

fram 

kartonger 



Bilaga 2 

 

 



Bilaga 3 

 

 

 

 

 

      
Art. nr. 7424            Art. nr. 3222 

 

       
Art. nr. 3627             Art. nr. 3628 

 

      
Art. nr. 3613            Art. nr. 3224 

 

       
Art. nr. 3127             Art. nr. 3631 
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Art. nr. 3629            Art. nr. 5670 

 

 
Art. nr. 4931 



Bilaga 4 
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