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Sammanfattning 

 

Examensarbetet genomfördes i samarbete med gårdsmejeriet Ostbiten. Ostbiten 

tillverkar i dagsläget endast självpressad ost men har en önskan om att kunna tillverka 

hårdost, som herrgårdsost och parmesan. Att investera i en ostpress är ej ett alternativ då 

marknadens utbud inte uppfyller de krav och önskemål Ostbiten har.  

Projektets uppgift var att jobba fram ett beställningsunderlag för en ostpress anpassat 

för små gårdsmejerier vad gäller funktion och kostnad. Detta gjordes genom att arbeta 

med en grundlig förstudie och idégenerering vilka inkluderade många möten och 

intervjuer. Genom arbetet kunde slutligen ett konceptförslag presenteras. 

Det slutgiltiga konceptförslaget uppfyller de givna kraven. Ostpressen har en väldigt 

enkel vändningsfunktion och en smidig pressapplikation. 

 

Nyckelord: Förstudie, idégenerering, ostpress, 3D modellering 

  



   

 

Abstract 

 

The thesis was conducted in cooperation with farm dairy Ostbiten.  In the current 

situation Ostbiten only manufactures self-pressed cheese but has a desire to make hard 

cheese, such as Herrgårdsost and Parmesan. Investing in a cheesepress is not an option 

due to the market range doesn’t meet the requirements and requests Ostbiten have. 

 

The project's task was to create a basic order document for a cheesepress adapt to small 

farm dairies in function and cost. This was done by working with a thorough feasibility 

study and barinstorming that included many meetings and interviews. By working 

through the process a concept proposal finally was presented. 

 

The final concept proposal meets the given requirements. The cheese press has a very 

simple turning operation and a good pressure application. 

 

 

Keywords: Feasibility study, brainstorming, cheesepress, 3D modelling 
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2. Inledning  

 

2.1 Bakgrund 

 

Uppdraget kommer bestå av att ta fram ett beställningsunderlag för en ostpress. 

Uppdragsgivaren är Ostbiten som är en lokal osttillverkare utanför Örebro. Det är ett 

litet lantbruk, med bland annat ett gårdsmejeri, som drivs av Karin och Håkan 

Strömberg Lundqvist. På gården går kor, får och angoragetter. Ostbitens filosofi är att 

förädla så mycket som går av råvaran, speciellt med avseende på mjölk och ull.  

Det är ett relativt litet mejeri på cirka 35 kvm och de använder sig av gedigna 

osttillverkningsmetoder. Bland annat så målar de in väggarna i mejeriet med vassle för 

att skapa rätt pH balans i rummet så att ostarna trivs och löpe används för att få mjölken 

att sönderdelas till ostkorn och vassle, vilket även det är en gammal metod. 

 

 

2.1.1 Osttillverkningsprocessen 

 

Processen för osttillverkning har sett likadan ut sen lång tid tillbaka. De huvudskaliga 

momenten är: 

 Ystningskaret fylls med önskad mängd mjölk 

 Mjölken värms under rörning 

 Syrningskultur tillsätts för att omvandla mjölkens laktos till mjölksyra 

 Löpe tillsätts för att få mjölken att koagulera, mjölken koagulerar endast då den 

får stå stilla 

 Koaglet bryts genom att skära massan i små fyrkanter med hjälp av ett verktyg. 

På så sätt bildas ostkorn 

 Vidare rörs mjölken under värmning för att undvika att kornen fastnar i varandra 

och även för att skilja kornen från vassle 

 Vid denna del skiljer sig processen för självpressad ost eller hårdost 

 Självpressning innebär att ostkornen samlas i sin ostform/korg för att sedan 

självpressas mellan vändningar 

 Med hårdost menas ostar som måste pressas och ligga under tryck en viss tid 

och som på så sätt får en låg vattenhalt. Hårdost är bland annat parmesan, 

herrgård och liknande ostar 

 

 

2.1.2 Problembeskrivning 

 

Ostbiten kan i nuläget inte tillverka hårdost i den utsträckning som önskas på grund av 

att en investering i en ostpress från dagens utbud ej är aktuellt.  
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2.1.3 Granplankspressning 

 

Marknadens utbud på ostpressar är väldigt dåligt, mycket höga priser med dålig 

funktionalitet. Det har dock genomförts en del tappra försök att tillverka hårdost då 

Ostbiten använt sig av granplankor.  

Fyra stycken granplankor användes, granplankor är godkända att använda inom 

osttillverkning då bakterier ej trivs på plankorna. De fyra plankorna desinficerades och 

vassle penslades på för att få ett lämpligt pH-värde. 

Ostmassan placerades i fyra cheddarformar som i sin tur ställdes på granplankorna och 

ett lock sattes på. Som tyngd användes ett stort vattenkar och även två vuxna människor 

på ändarna med varsin vattenhink i famnen för att hitta den rätt presskraften. Tyngden 

hölls i fem timmar med några vändingar i mellan. Denna procedur har bara genomförts 

ett fåtal gånger då det är en krävande process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figur 2.1 Illustration av granplankspressning 
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2.2 Förstudie 

 

Inledande möte med Ostbiten som hölls ute på gården i Östra Granhammar. En 

överblick över projektets omfattning och i vilken miljö den slutgiltiga ostpressen ska 

verka skapades. Ostbitens tänkta ostpressning skulle genomföras på följande vis: 

Figur 2.2 Illustration av flödesschema för Ostbitens tänkta ostpressningsprocess 

 

Praktisk studie genomfördes då tillfälle gavs att medverka under tillverkningsprocessen 

av blåmögelost. Omfattande datainsamling i form av internetresearch och 

litteraturstudier om osttillverkning för att få en övergripande känsla om hur hantverket 

går till. Bilder, recept och tillverkningsprocesser kopplade till pressningen samlades 

ihop, även litteratur användes som informationskälla. Kontakt togs med andra små 

gårdsmejerier i Sverige som tillverkar pressad hårdost, det gjordes genom att gå igenom 

Ca 100 mejerier och kontakta dem 25 som tillverkade hårdost. Ett övergripande 

frågeformulär skickades ut. (se bilaga 2). 

 

 

2.2.1 Internet och bokresearch 

Pressningen är den avgörande faktorn vid tillverkning av hårdost. Pressning av 

ostmassan genomförs för att tvinga samman ostkornen och pressa ut ytterligare vassle. 

Själva pressningsprocessen skiljer sig beroende på vilken ost som framställs. 

Pressningslängderna kan vara mellan 3-15 timmar långa med vändning i olika steg. 

Vanligtvis vänds ostmassan i början av pressningen en gång i halvtimmen för att sedan 

över gå till att vända en gång i timmen. Vändningen görs för att skapa en jämn 

vattenhalt fördelat i osten, vänds osten ej bildas en torr ovandel och en allt för fuktig 

underdel. 
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Figur 2.3 Olika typer av pressad ost                Figur 2.4 Ostform tänkt till hårdosttillverkning 

Det finns många olika sorters ostpressar, allt ifrån enkla hemmagjorda ostpressar till 

stora industripressar (se bilaga 4). Det gemensamma för alla ostpressar är att 

grundfunktionen består av att ett lock/kolv pressar ner ostmassan i en cylinder. Det 

finns många olika sätt att utföra själva pressningen på. De två huvudsakliga 

pressalternativen är att manuellt pressa med någon form av hävarm och tyngd, eller att 

pressa med automatik som t ex lufttryck eller hydralik. Antingen travas ostarna eller så 

pressas en ostmassa per pressdyna, det finns för och nackdelar med båda alternativen. 

Och det absolut viktigaste inom livsmedelstillverkning är hygienen vilket Ostbiten 

tydligt framfört, även att hänsyn tas till livsmedelsverkets kriterier, se bilaga 6. 

 

 

2.2.2 Möte Ostbiten 

 

Kreativt möte genomfördes med Ostbiten, där uppdragsgivaren Karin bland annat fick 

beskriva hur sin drömpressning skulle gå till. Det ledde till följande önskemål: 

 Lätta att flytta. Den kan vara hur stor som helst när den används, bara den kan 

vikas ihop och läggas i en liten låda, som Karin beskrev det. 

 Ej klämma sig 

 Förebygga snedpressning 

 Ergonomisk, ej för hög eller låg 

 Lätt att göra rent (mycket viktigt) 

 Kunna förflytta ost från bord till press utan att behöva lyfta den 

 Smidig och kompakt 

 Lätt att ställa in tryck (g/cm²) 

 Slippa plocka isär för att vända osten 

 Ej utstickande delar 

 Delarna ska få plats i en 60x60 diskmaskin 

 Automatiserad pressning 

Det är samma tillverkningsprocess oavsett om ystningen sker med fullt eller halvfullt 

kar. Mejeriet har ett ystningskar på 500 L vilket skulle kunna ge 80 kg hårdost, ett 

önskemål från Ostbiten är att kunna tillverka 6-8 mellanstora ostar eller 2 väldigt stora 
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ostar. Det planeras att tillverka hårdost en gång i veckan. Storleken på ostpressen är 

mindre viktigt, huvudsaken är att den är effektiv och smidig att förflytta när den inte 

används.  

 

Information både från Ostbiten och från undersökningen av gårdsmejerierna visar att 

snedpressning är en stor risk, speciellt vad gäller då ett större antal ostar pressas på 

varandra. Ett väldigt starkt önskemål från Ostbiten är att effektivisera vändningen och 

minimera tunga lyft och krävande upprepande moment. 

Ostbiten kommer att använda sig utav standardostformer, det är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till vid konstruktion av ostpressen. 

 Inga små detaljer där bakterier kan växa 

 Rostfritt/plast, material som är beständigt mot mejerimiljö, främst vasslens 

frätanden egenskaper 

 Det största trycket som ska verka på ostmassan är 8000 N/m² (80 g/cm²) 

 Största ytan kommer bestå av 0,32 m²  vid tillverkning av två stora ostar med en 

diameter på 45 cm 

 Kontakt med golvet är okej, bara den är lätt att rengöra  

 

 

2.2.3 Frågor svenska gårdsmejerier  

 

Bekräftelse på faktorer som Ostbiten tagit upp stärktes och även ytterligare information 

om risker vid pressning framkom. 

Både genom Internet- och bokresearchen och undersökningen gavs uppfattningen om att 

många pressar på känsla, men alltid strävar efter att uppnå det ultimata trycket för det 

specifika ostreceptet. Skabram gårdsmejeri påtalade även vikten om att det ska vara 

enkelt att ställa in trycket då mejerister ofta inte har så goda kunskaper om omvandling 

av enheter och enheter över lag. Skabram mejeri utryckte även sin önskan om att kunna 

investera i en pneumatisk ostpress för att lättare kunna hantera trycket. 

Av de gårdsmejerier som kontaktades Lakene ostgård, Skottorpsmejeri, Skabram 

gårdsmejeri och Forseds getgård ansåg alla att de viktigaste faktorerna inom 

ostpressning är syrningen, mjölkråvaran och även här hygienen. 

Risker som uppdagades genom undersökningen var vasslesurning och snedpressning. 

Vasslesurning innebär att vassle stängs inne i ostmassan, detta händer då pressningen 

genomförs med för stort tryck för snabbt, vilket gör att vasslen inte kan pressas ut ur 

ostmassan. Detta gäller för ostar där en viss mängd vassle finns kvar i ostmassan. 

Cheddar som har en väldigt låg vattenhalt måste tillexempel pressas med full kraft från 

början. Snedpressning skapas vanligtvis då två eller ostar travas på varandra, trycket blir 

snedfördelat. Detta medför mycket extrajobb vid vänding (som även det är ett 

mödosamt moment) då de måste korrigera placeringen av osten så att trycket blir 

jämnare över osten. 
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3. Metoder 

 

Projektet har genomförts genom att använda SVIDs designprocess som grundpelare. 

Projektet har genomförts i form av: 

 Förstudie, stor vikt har lagts på förstudien då det ansågs vara den viktigaste 

pelaren i projektet för att det ska bli ett lyckat och givande slutresultat 

 Idégenerering 

 Utvärdering 

 Vidareutveckling av valt konceptförslag 

 

I avsnittet 4. Resultat genomförs vikting av krav. Denna kravlista utvärderades av 

Ostbiten där kraven kategoriserades i nödvändigt, önskvärt och onödigt. På så sett 

framställdes de krav som lade grunden för det fortsatta arbetet med projektet. På så sätt 

skapades slutgiltiga krav. 

Som ett exempel jämförs krav A och krav B där A ansågs vara viktigare än B och 

tilldelades därför en 2:a och krav B en 0:a  

 

 
Figur 3.1 Exempelbild på viktning  

 

Idégenereringen genomfördes bland annat genom brainstorming, mindmapping och 

idégenerering i grupp. 

 

I avsnittet 4.2 utvärdering av idéer utförs en parvis jämförelse där valda koncept 

jämförs mot varandra och poängsätts efter hur väl de uppfyller satta krav, 0-5 poäng. 

Därefter multipliceras poängsättningen för varje koncept med vikten för vartdera kravet. 

Detta gjordes för att basera beslut på fakta. 

 

Databaserade program som användes för att visualisera modell och dess hållfasthet var 

Pro ENGINEER och FEM programmet ANSYS.   
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4. Resultat 

 

4.1 Viktning av krav 

 

En sammanställning av krav och önskvärda faktorer sammanställdes med hjälp av 

materialet från förstudien, se bilaga 7. Slutgiltiga krav som fastställdes är följande: 

 

A- Inga onödiga skarvar och små detaljer  

Skarvfri, i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att underlätta rengöringen och 

undvika tillväxt av bakterier. 

 

B- Ergonomisk 

Bra arbetsförhållanden. Inga lyft över huvudhöjd eller tunga lyft från marknivå. 

 

C- Kostnad  

Kostnadsfrågan är en stor del av projektet, ostpressen ska framställas så billigt som 

möjlig samtidigt som vi strävar efter optimal funktion. Skulle ostpressen möta alla 

kraven fullt ut så är kostnaden en mindre viktig faktor då investeringen kommer betala 

sig i form av inkomst och hälsa. Dock så har Ostbiten uppgett ett budgetförslag på 100 

kkr. 

 

D- Enkel användning 

Användningen ska vara pedagogiskt utformad och användningen ska inkludera så få 

krävande moment som möjligt. 

 

E- Ej kontakt med golv 

Detta är ett önskemål från Ostbiten för att minimera bakterierisken. Golven är rena då 

specialskor avsedda för mejeriet används, dock finns alltid en viss risk menar Ostbiten. 

 

F- Flyttbar 

 

G- Lättrengörlig 

Minimera bakterietillväxt 

 

H- Känsla av smidighet och kompakthet 

Ostpressen ska kännas smidig och anpassad för mejeriet. 

 

I- Undvik klämrisk 
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J- Inga onödiga utstående delar 

Många äldre ostpressar skapade trycket på ostmassan med hjälp av vikter hängandes på 

hävstänger. Dessa stänger är ofta otympliga och risk finns att slå i huvudet, vilket 

uppdragsgivaren Karin även haft tidigare erfarenhet av. 

 

K- De flesta delar ska kunna diskas i en 60x60 cm diskmaskin 

 

L- Slippa plocka isär för att vända osten, enkel vänding 

 

M- Slippa onödiga lyft av ostmassa och cylinder 

 

N- Effektiv avrinning av vassle vid pressningen 

Samla upp vasslen på ett effektivt sätt så att rengöringen blir smidigare. 

 

4.1.1 Viktning av krav 

 

Figur 4.1 Tabell över viktningsresultatet 

 

Genom viktningen framkom de viktigaste och mest väsentliga kraven. Viktningen gör 

att projektet har en stabil grund för det fortsatta arbetet och är även ett underlag för att 

basera beslut på fakta.  

Enligt tabellen var de viktigaste kraven: 

 Inga onödiga skarvar och små detaljer  

 Enkel användning 

 Lättrengörlig 

 Slippa plocka isär för att vända osten, enkel vänding 

 De flesta delar ska kunna diskas i en 60x60 cm diskmaskin 
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4.2 Idégenerering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Idégenerering kring pressning och vassleavrinning, samt vändning  

   

  

 

 

 

 

Ett exempel på brainstorming är idégenerering kring vändning, 

vilket bland annat ledde till ”handjagare”. Detta är dock mycket 

viktigt för att skapa möjligheter att ”tänka utanför boxen”, se 

bilaga 8. 

 

Figur 4.3 Handjagare 

 

Figur 4.4 Tidiga idéskisser kring pneumatisk pressning 

 

Grundproblematiken med ostpressning är att hålla ett specifikt tryck under en viss 

specifik tid. Det gjorde att pneumatik teknik redan från början var ett intressant 

alternativ. De första idéerna för pressning var en enkel konstruktion bestående av två 

plattor som med hjälp av pneumatik dras samman och pressar ner locket/kolven i 

ostformen. Information från frågeformulären och uppdragsgivarens krav om 

automatiserad pressning togs i beaktande. 
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Utvärdering av olika pressalternativ gjordes genom att diskutera med flertalet lektorer 

och adjunkter inom maskinteknik på Örebro universitet. Ett idégenereringsmöte 

genomfördes där en djupare förståelse skapades, bland annat för hur de olika koncepten 

skulle kunna användas i praktiken. Samtidigt dök nya idéer upp.   

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5  

1. Bordet 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6  

2. Grodan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 

3. Stora lagret 

4. Triangeln 

5. Hjulet 
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Metoder för att tillämpa pneumatik i olika idéförslag granskades. För att utvärdera 

alternativen inom pneumatik ytterligare kontaktades SMC Pneumatics i Kumla. Kravet 

om rostfritt stål begränsar utbudet av lufttryckscylindrar avsevärt och kostnaderna ökar 

avsevärt. SMC pneumatics tog fram ett kostnadsförslag för de pneumatiska 

komponenterna. 

Kostnaderna för livsmedelsanpassade lufttryckscylindrar är väldigt stora, ett förslag på 

40-50 kkr gavs. En billigare variant som uppkom efter ytterligare efterforskning var 

luftbälgar. Vidare undersöktes till vilken grad luftbälgar uppfyller de givna kraven. 

 

 

4.2.1 Luftbälgar 

 

Luftbälgar framställdes från början som vibrationsisolering men har utvecklats till att 

användas inom en rad andra applikationsområden speciellt pressning. Det är en mycket 

enkel grundfunktion, bälgen fylls med luft, expanderar och kan på så sätt skapa ett högt 

tryck. Luftbälgen finns i många olika storlekar och utformande. Hållbarheten är mycket 

bra och materialet är väldigt tåligt. Tanken är nu att lägga luftbälgen i vardera ostform 

och låta bälgen pressa locket på ostmassan. 

 

 

Figur 4.8 Luftbälgar 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Illustrerad skiss över luftbälgens placering i ostformen 
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Luftbälgens funktion passar mycket bra för denna tillämpning, ytterligare mycket 

värdefulla fördelar fanns. 

 Mycket lättrengörlig, går att köra hela luftbälgen i diskmaskinen utan problem 

 Inga små skarvar 

 Rostfria änddelar 

 Inga skruvar eller liknande behövs 

 Bälgen ligger fritt i cylindern 

Denna information bekräftades av luftbälgsåterförsäljaren LIMO AB. 

Dock finns en nackdel vilket är att den stabilitet som en lufttryckcylinder erbjuder ej går 

att uppnå. Stabiliteten är som sagt viktig för att undvika snedpressning av ostmassan. 

Detta går dock att lösa då bälgen alltid strävar efter att jobba i samma riktning och med 

styrstag eller liknande kan ökad stabilitet skapas. För att inte enbart använda en 

lyftbälgstillverkare som referens så kontaktades en andra tillverkare, även OEM 

automatics AB rekommenderade luftbälg som ett mycket passande val till denna 

applikation. 
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4.3 Utvärdering av idéer  

 

Ett antal idéer valdes ut från 4.1 Idégenerering, vissa delfunktioner är snarlika dock 

skiljer sig en utav huvudfunktionerna som är vändningen. Den andra viktiga 

huvudfunktionen är själva pressningen, trycket för alla koncept kommer skapas genom 

luftbälgsfunktion. De olika idéerna som jämförs med hjälp av parvis jämförelse är 

följande, se figur 4.5-7. 

 

1.  Bordet 

 Press som konstruerats fast på ett bord 

 Fungerar som vanligt bord när den ej används 

 Vändfunktion 

2. Grodan 

 Placerad på bänk, ej vändbar 

 Tillhörande redskap för att vända 

 Alla delar till vändverktyget får plats i en 60x60 maskin 

3. Stora lagret 

 Placerad på bänk 

 Vändbart med stort hjul, principiellt fungerande som ett lager 

4. Triangeln 

 Placerad på bänk 

 Vändbar med hjälp av upphängning på axlar 

 Alla delar förutom plattorna kan diskas i en 60x60 maskin  

5. Hjulet 

 Press rullandes på hjul 

 Få delar 

 Mycket enkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Parvis jämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11 Parvis jämförelse med vikt 
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A - Inga onödiga skarvar och små detaljer   

B - Ergonomisk 

C - Kostnad  

D - Enkel användning 

E - Ej kontakt med golv 

F - Flyttbar 

G - Lättrengörlig 

H - Känsla av smidighet och kompakthet  

I - Undvik klämrisk 

J - Inga onödiga utstående delar 

K - De flesta delar ska kunna diskas i en 60x60 cm diskmaskin 

L - Slippa plocka isär för att vända osten, enkel vänding 

M - Slippa onödiga lyft av ostmassa och cylinder 

N - Effektiv avrinning av vassle vid pressningen 

 

 

Resultatet från den parvisa jämförelsen visar att Hjulet och Triangeln är de idéförslag 

som har de bästa förutsättningarna för att uppnå de givna kraven. 

 

 

Hjulets fördelar är konstruktionen med mycket få delar 

och den enkla funktionen. Den är även nästintill 

skarvfri. Den stora nackdelen blir dock dimensionen 

på hjulen, vilket gör att det viktiga kravet om att kunna 

diska delarna i 60x60 diskmaskin ej uppnås. Samtidigt 

som rullängden blir för lång för mejeriets bänkyta.  

         

           Figur 4.12 Hjulet 

 

 

 

Triangeln har även den en enkel funktion där alla 

delar förutom plattorna får plats i diskmaskinen. 

Pressen utstrålar smidighet och kompakthet och 

vändningen blir enkel och ergonomisk. Den största 

faktorn som skapade det vinnande konceptet är att 

triangeln uppnådde alla krav relativt bra. 

 

          Figur 4.13 Triangeln 

  



   

16 

4.4 Konceptförslag 

 

Då kostnaden är en viktig parameter i projektet är tillverkningsprocesserna för 

ostpressen mycket avgörande. Genom kontakt med IM teknik i Göteborg som 

preliminärt åtagit sig att tillverka den slutgiltiga ostpressen diskuterades 

tillverkningsmetoder utifrån 3D-modeller. Dessa modeller användes som underlag vid 

mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14 Ett första utkast på två ProE modeller  

Nya aspekter framkom vad gäller form och dimension. Utifrån det nya materialet 

modellerades en ny ostpress vilket resulterade i följande slutresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15 Slutgiltiga konceptförslaget 
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Formen placeras 
på plattan 

Lock, bälg och 
överlock placeras 

i ostformen 

Lufttillförseln 
kopplas samman 

med 
kompressorn 

Överplattan 
placeras  

Stagen låses med 
muttrarna 

Trycket ställs in  

Montera ben 
Plattans handel 

placeras 

Tapp och 
planetväxel sätt 

samman med 
plattans hondel 

Veven placeras  
vid vändning i  
planetväxelns 

hondel  

De fyra stagen 
placeras och får 
vila på bänkytan 

Ostmassan 
placeras i 
ostformen 

Figur 4.15 Slutgiltiga konceptförslaget med basmått 

4.4.1 Funktioner 

 Material i ostpressen kommer att bestå av rostfritt stål och plast, då materialet 

måste vara korrosionsbeständigt 

 Ostpressens basmått är 1200x800x600 mm 

 Vändningsfunktionen kommer att genomföras på följande vis 

 

Figur 4.16 Vändningsfunktion 

 Flödesschema för ihop montering av ostpressen 

 

 

 

 

 

Figur 4.17 Flödesschema  

1200 mm 

800 mm 

600 mm 
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 Pressen kommer att vara upphängd med två tappar på en rostfri stålställning. 

 

 

 

 

 

Figur 4.18 Höger ändens tapp  Figur 4.19 Vänster ändens tapp 

  

 På den vänstra sidan sitter en avtagbar planetväxel med stor utväxling för att 

underlätta vändningen. En avtagbar vev är placerad på planetväxelns ingående 

axel. 

 

   

Figur 4.20 Avtagbar vev Figur 4.21 Planetväxel 

 

 Ett lager i vänstra änddelen minskar friktionen vid vridningen. 

 

 Plattorna kommer ha en tjocklek på 5 mm och kommer att tillverkas genom att 

bocka en stor rostfri plåt, sidorna bänds upp 40 mm. Detta görs för att stabilisera 

och motverka utböjning av plattan. 

 

 

 

 

 

Figur 4.22 Underplattan   Figur 4.23 Underplattan 
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 De fyra stagen är rundgängade och kommer att låsas med rundgängade muttrar 

för att pressen ska vara anpassad för olika ostformar.  Stagen är rundgängade då 

de ska vara lättrengörliga och får även plats i 60x60 disk maskin. 

 

 

 

 

Figur 4.24 Ett av de fyra stagen  Figur 4.25 En av de fyra muttrarna 

  

 Benen är delade i två delar och skruvas samman med en rejäl mutter som är 

rundgängad på båda ändar. De är tillverkade av ca 3 mm tjocka rostfria rör. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.26 Benen 

 

 Alla delar förutom de två stora plattorna kan diskas i en 60x60 diskmaskin.  

 

 Luftbälgar kommer att vara placerade i ostformen och trycka ner ett lock med 

förhöjda kanter. Luften till bälgen tillförs genom en slang som passerar genom 

ett hål på ostformen.  För att skydda lufttillförseln så placeras ytterligare ett lock 

med en utskärning för pip och slang. 

Slangen kopplas enkelt vidare till en regulator som smidigt ställs in till det 

önskade trycket. Regulatorn är i sin tur kopplad till en kompressor. 

Figur 4.27 Illustration över hur luftbälgen ligger i ostformen tillsammans med ostformens lock 
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4.4.2 FEM-beräkning 

 

För att beräkna hållfastheten användes FEM-programmet ANSYS. Då rostfritt stål har 

en stor bredd inom materialegenskaper så användes ANSYS indata för rostfritt stål. En 

säkerhetsmarginal har skapats genom att överdriva den kraft som verkar på platta och 

ben. Krafterna som applicerats är 500 N per sida i negativ y riktning. Deformationen 

som skapas uppgår till 0,5 mm. 

Figur 4.28 FEMberäkning för benen 

 

 

Den kraft som skapas genom trycket på de 2 eller 8 ostarna blir fördelat över hela 

plattan. Deformationen som uppkommer blir även här 0,5 mm. En kraft på 1000 N är 

applicerad i negativ y riktning. 

Figur 4.29 FEMberäkning för underplattan 

 

 

 

y 

x 

y 

z 

x 
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5. Diskussion  

 

Det vi kan konstatera är att det är lika viktigt som svårt att avsluta de olika delarna i 

processen. Förstudien ville vi som sagt jobba med så grundligt som möjligt för att ha en 

stabil grund för projektet. Dock så fick Kersti (designhandledare) mer eller mindre 

tvinga oss att avsluta förstudiedelen, sammanställa, och gå vidare till nästa del då all 

fokus måste ligga på att idégenerera utifrån det material och krav man sammanställt 

ifrån förstudien. 

 

Något vi inte räknat med är alla de kontakter och möten vi haft med olika specialister. 

Det har vart mycket lärorikt och roligt. Vi blev förvånade över engagemanget och är 

mycket tacksamma för den tid som dessa personer lagt på vårt projekt. Vi har även fått 

en förståelse för hur viktigt det är att ha en bra grundplanering och att försöka följa den 

så långt det går. Vi fick tidigt i projektet känna på hur det är när möten blir uppskjutna 

och det gällde då att kunna omstrukturera i planeringen. 

 

En viktig faktor när en ny produkt tas fram är ju självklart att rent praktiskt kunna testa 

de olika funktionerna i form av olika prototyper. Speciellt intressant hade det varit att 

testa luftbälgsapplikationen i ostformen. Detta har vi inte haft möjlighet till då tid och 

ekonomi satt stopp. Vi har nu bara kunnat framställa denna ostpress i teorin, men vi har 

ju som sagt med hjälp av speciallister och FEM-beräkningar kommit så nära praktisk 

tillämpning som möjligt. Vårt slutresultat av projektet resulterade i ett konceptförslag 

som nu kommer föras vidare till Ostbiten. 

 

Konceptförslaget har stora möjligheter att byggas vidare på då grunden är välarbetad. 

Slutresultatet är en smidig ostpress som relativt enkelt går att demontera när den ej 

används. Komponenterna är så få som möjligt och dimensionerna på de mindre delarna 

har med avsikt ökade dimensioner för att vara mer lättrengörliga och lätthanterliga.  

Vid vidareutveckling av konceptet finns möjlighet att bland annat fördjupa sig kring 

mutterfunktionen, kanske finns ett smidigare låsningsalternativ? 

Även sammansättningen av planetväxel vid vändningsfunktionen, en enkel han/hon-

funktion anser vi vara lämpligt att fördjupa sig i. 

 

FEMberäkningarna gav oss ett väntat resultat, konstruktionen deformerades som 

planerat och även när kraften ökades markant så var deformationen fortfarande liten. 

Detta påvisar att konstruktionen är fullt godkänd att jobba vidare med. 

 

Medvetet har vi utelämnat information om kostnadsförslag för luftbälg och tillverkning 

av själva ostpressen, då det är affärshemligheter. 
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6. Terminologi 

 

Ysta: Ett samlingsnamn för hela osttillverkningsprocessen. 

 

Vassle: Den vätskan som bildas då man ystar mjölken kallas vassle, den består till störst 

del av vatten men även mjölksyra och mjölksocker. 

 

Löpe: Tillsatsen av löpe i mjölken gör att mjölken blir ystbar, äkta löpe kommer från 

kalvmagar där den gör så att kalven kan bryta ner moderns mjölk.  

 

Ostkorn: Då man bryter den koagulerade mjölken bildas små kuber som man kallar 

ostkorn. 

 

Ostmassa: En mängd samlade ostkorn brukar man kalla för ostmassa 

 

Dräneringsbord: Ett bord där ostmassan ligger och luftas, för att avlägsna  

vassle. 

 

Ostformar: Har olika utformande beroende på om de är till för hårdost eller 

självpressad. En hårdostform har i regel bredare tjocklek med små hål utspridda. 

 

Saltning av osten: För att ge osten en bättre arom och finare konsistens ligger osten och 

vilar i ett bad av vatten och 20 % koksalt tills önskad salthaltsmängd har uppnåtts. 
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Bilaga 2     2012-04-10 

Frågeformulär svenska gårdsmejerier 

 

Vi är två tjejer som läser till maskiningenjörer med inriktning industrielldesign och 

produktutveckling på Örebro Universitet. Vi läser vår sista termin och jobbar just nu 

med vårt examensarbete som är att konstruera en ostpress anpassat för små 

gårdsmejerier. Just nu jobbar vi med vår förstudie då vi samlar in så mycket information 

om osttillverkning och ostpressning som möjligt.  Nu söker vi efter expertinformation 

och vad är då bättre än att ta kontakt med en osttillverkare som dagligen jobbar med att 

framställa hårdost.  

 

Vi skulle uppskatta otroligt mycket om ni tog er tiden att hjälpa oss med er kunskap i 

denna del av projektet. Här följer några frågor, vi är tacksamma även om ni väljer att 

bara svara på en fråga till att ni skriver en hel A4!  

  

Ostgård  

Gör ca. 7000 kilo ost och 1000 liter glass per år. 

Den behövda mjölken köps in av lokala mjölkgårdar 

Skottorpsmejeri 

Skottorps Mejeri AB grundades 2011. Bolaget ägs av Skånemejerier 

Skabram Gårdsmejeri 

När du köper en ost från Skabram Gårdsmejeri får du inte bara en exklusiv 

smakupplevelse, du tar också ställning för småskaligt mathantverk som bygger på en 

sund djursyn. Samtidigt får du en naturlig produkt helt utan konstgjorda tillsatser! 

Forseds getgård 

Kort om oss, jag ystar ost för självpress men har hållit på i 28 år som mejerist  

och kommit i kontakt med ostpressar o även gått kurser där vi pressat ost 

 

  

1. Vad är den viktigaste faktorn/detaljen när man ska framställa en hårdost?  

  

Det är en komplex process. Viktiga faktorer. 1/ mjölkråvaran, 2/ att alla processer är 

repeterbara såsom mjölkbehandling, ystning, pressning lagring. 3/ hygien 

(Skottorpsmejeri) 

 

Syrningen 

 (Skabram gårdsmejeri) 

 

Viktigt är att ostmassan har bra konsistens d.v.s. är elastisk och fjädrande vilket i sin 

tur beror på att syrningen har fungerat och att ostkornen släppt vassle vilket i sin tur 

betyder att mjölksyra bakterierna gjort sitt arbete nämligen att laktosen har förjästs och 

bildat mjölksyra. 

 (Forseds getgård) 



   

 

 

 

2. Vad fördrar du: manuell ostpressning (vikter, hävarmseffekt) eller automatisk 

pressning (elektronik, hydralik) ? varför?  

 

Hydralik eller elektronisk (har jag aldrig stött på). Med pneumatisk press kan jag styra 

pressförloppet. Kan även registrera för framtida bruk.  

(Skottorpsmejeri) 

 

Automatisk pressning är bättre, för att man kan reglera vikten bättre. Jag tror att 

lufttryck är bäste hjälpmedel. Om någonting går sönder, ska man inte ha olja i 

produkten 

(Ostgård) 

  

Vi ystar på så pass lite mjölk att en pneumatisk press blir för mycket. För oss går det 

bra med enkel mekanisk press. Blir det mer ost kan jag tänka mig att köpa en 

pneumatisk press  

(Skabram gårdsmejeri) 

 

Vilken typ av press man väljer är oftast en kostnadsfråga, resultatet om man vet vad 

man gör blir detsamma,  

det är givetvis mer arbetskrävande och bökigt att använda manuella uppfinningar, man 

måste också vara uppmärksam på presstrycket.  

En automatisk press är mer precis i sitt tryck och står där den står, samtidigt kräver den 

en stor yta i rummet så den lämpar sig inte i en liten ystningslokal  

(Forseds getgård) 

 

 

3. Hur många ostar tillverkar du per pressning?  

 

Vi pressar 40 ostar åt gången  

(Skottorpsmejeri) 

 

Mellan 2 och 20  

(Ostgård) 

 

Vi tillverkar mellan 4 och 6  ostar per ystning  

(Skabram gårdsmejeri)   

 

Mina ostar självpressas det innebär att jag vänder varje kvart 5ggr. direkt efter 

formsättning o därefter 2ggr. med 30 min. intervall o avslutar 2ggr. med 1 h. intervall. 

detta gör man för att få en jämn textur (hur osten ser ut med fördelning av pipor 

osv.) och jämn dränering av vasslen, jag ystar max 20 ostar á 2kg/st /gång 



   

 

 (Forseds getgård) 

 

 

4. Att vända osten mellan pressningarna, anser du det vara mödosamt eller är det 

inga problem?  

 

Det är mödosamt och behövs ej  

(Skottorpsmejeri) 

 

Vi har en press med två stämplar: vi är tvungna att stapla osten, ofta blir osten snett 

under pressningen, vi måste justera och det gör vi medan vi vänder osten. Samtidigt när 

vi vänder osten kan vi lägger en ostmärke i osten. Jag tycker att vända en ost är inte 

besvärligt.  

(Skabram gårdsmejeri)  

 

Att vända kräver passning, och är tidskrävande, det är inget man får hoppa över eller 

slarva med för då får man ett sämre ostutbyte och en defekt ost  

(Forseds getgård) 

 

 

5. Vad kan gå fel i en ostpressning?  

 

Om man startar pressningen med tryck sluter vi ytorna och då dränerar inte vasslen ut 

ur osten. Osten kan bli vasslesur. Ett normalt press schema  börjar med 0 tryck i ca tio 

minuter, sedan ½ fulltryck i 30 minuter därefter fulltryck. Detta gäller ej Cheddar då 

man måste starta med fulltryck  

(Skottorpsmejeri) 

 

Vad som går fel ofta är att ostar pressas inte rakt, men på den ena sida mer än den 

andra. Om men har flera ostar ihop, så blir det ”ett torn av Pisa”.  

(Ostgård) 

 

Att det går snett, se fråga 4 

(Skabram gårdsmejeri) 

 

Man får inte ha för högt tryck så att ostmassan skadas, tyngden skall vara jämnt 

fördelad över ostens yta annars blir den sned o dräneringen blir hämmad på vissa 

partier 

 (Forseds getgård) 

 

 

6. Är det något allmänt som vi behöver känna till om ostpressning?  

 



   

 

Det finns olika metoder självpress och mekanisk press. Se ovan då en felaktig pressning 

kan förstöra osten genom att innesluta vassle 

 (Skottorpsmejeri) 

 

Det är svårt att veta hur mycket tryck man använder till olika ostar. Många mejeristen 

vet inte mycket om enheter: N/m2 eller kg eller kg/m2.  När ni utveckla en press blir det 

väldigt bra när ni kan på något sätt inställa olika tryck och olika enheter. 

 (Skabram gårdsmejeri) 

 

1-1,5kg. tryck/kg ostmassa är vanligt för Svensk hårdost  

(Forseds getgård) 

 

  

7. Vad föredrar du: Vertikal- eller horisontell ostpressning? Varför?  

 

Beroende på vilken typ av produktion. Horisontell passar större mejerier som ofta 

använder pressbord eller transportband. Stående pressar passar små mejerier utan 

automation då de är lätta att fylla för hand  

(Skottorpsmejeri) 

 

Jag har aldrig sett en horisontal pressning 

(Ostgård) 

  

Vet ej  

(Skabram gårdsmejeri) 

Horisontell, för att få ett jämnt tryck över hela osten  

(Forseds getgård) 

 

Vi är även mycket intresserade av att få komma på studiebesök 

 

Ni är välkomna på studiebesök här hos oss på Skottorps Mejeri. För mer info gå in på 

skottorpsmejeri.se eller på facebook och sök på Skottorps Mejeri (Skottorpsmejeri) 

 

Det är kanske en bra ide. Då kan jag berätta lite mer om mina idéer för en bra 

pressare.  

(Ostgård) 

  

 

 

 

 

 



   

 

Åter igen, stort tack!  

 

Med Vänliga hälsningar  

Jessica Jägbring och Anna Walfridsson  

  

Kontakt uppgifter   

jessicajagbring@hotmail.com tel: 073 65 74 374  

anna_w_88@hotmail.com tel: 070 68 56 288  

 

  

mailto:jessicajagbring@hotmail.com
mailto:anna_w_88@hotmail.com


   

 

Bilaga 3      2012-04-18 

Intervju Ostbiten  

 

 Beskriv din drömostpress, inga hämningar 

Hur skulle den se ut? 

Skulle den kunna göra mer än bara pressa osten? 

Tänk helt fritt.. 

 

Lätt att flytta   Smidig och kompakt 

Ej klämma mig  Lätta att ställa in tryck 

Ej lutandetornet av Pisa  Slippa plocka isär för att vända osten 

Egonomisk, ej för högt eller för lågt Ej utstickande delar 

Lätta att gör rent (mycket viktigt) Delarna ska få plats i en 60x60 diskmaskin 

Kunna förflytta osten från bord  

till press utan att behöva lyfta den 

 

 

 Hur många ostar ska kunna pressas 

6-8 ostar, 2 st stora ostar. 80 kg ost (fullt kar) 

2 ostar på varandra? 

 

 

 Hur stort område kan ostpressen ta i mejeriet 

Det spelar ingen roll hur stor den är, bara den är effektiv och smidig att plocka undan. 

Golvytan kan användas 

 

 

 Specifik temperatur vid pressningen? 

25-35 Cº. Vassle karet som skapar värmen i rummet. Under pressningen så kommer ej 

vassle karet alstra värme. Men kan ordnas på annat sätt 

 

 Vad är riskmomenten när man pressar ost, vad orsakar kassation? 

Snedpressning. Material som tål vasslen och mejerimiljön(plast/rostfritt). Inga 

håligheter där bakterier kan växa 

 

 

Intervju frågor 

 

Ta fram ett flödesschema för ostpressning tillsammans med Karin 

Se rapport 

 

 

 



   

 

Beskrivningar 

 Hur går jäsning av ostmassan till. Från mjölklaktos→mjölksyra. Tex vid 

parmesantillverkning 

Ligger på ett bord och avger vassle i några minuter, rör runt kornen med fingrarna 

 

 

 Hur gick granplank-pressningen till? 

4 st granplankor desinficerades och penslades in med vassle. 

(granplankor går att använda i mejeri miljö då bakterier ej trivs på detta träslag) 

Ostmassan placeras i ostformarna, locket sätts på och så även nästa träplanka 

Ett stort vattenkar ställdes på mitten av granplankan och en mor och en far, med vatten 

hinkar i knät, på varsin sida. 

2x2h med en vändning i mellan totalt tog det 5 timmar 

 

 

Storlek/Funktion 

 Vilken form/storlek på osten? 

Ø=25cm H=13cm 

Ø=40-50cm H=15cm 

Fördelaktigt att har stora ostar, blir en hårt fint skal. Går även att fortsätta lagra även 

fast man skurit ut bitar till försäljning. Man penslar då ytan 

 

 

 Ostkorgar, mått? Special tillverkade? 

Viktigt att ostformarna kan variera och att standard former passar utmärkt 

 

 Hur många liter rymmer vasslekaret? 

500 liter               80 kg ost 

Ett år senare så erhåller den lagrade osten 70% av sin ursprungliga vikt 

 

 Tyg i ost pressning? 

Ja 

 

 Ett tryck eller förändras med tiden? 

Pressen ska åstadkomma ett visst tryck under en viss specifik tid 

 

 

 Avrinningsystemet, underifrån, hål sidor? Vasslesurning 

Bara vasslen kan avlägsnat på ett effektivt sätt så fungerar alla fromer 

 

 Vanlig enhet i recept 

g/cm    (10³ N/m²) 

 



   

 

 

 

Osten 

 

 Vad skiljer mellan olika hårdostar förutom tryck? 

Ostkornens storlek 

 

 Vilka sorter och hur många ostar är planerat 

4 st: Parmesan, Cheddar, Grejärd och Örnhögen 

 

 Hur ofta en satts med hårdost? 

1 gång i veckan 

 

 Vändning av ost 

Först en gång i halvtimmen sen en gång i timmen, olika många vändningar beroende på 

presslängden 

 

Ostpressen 

 

 Smidig att ta undan när den inte används eller permanent på sin plats? 

Smidig att plocka undan 

 

 Ej kontakt med golvet? 

Det är okej med kontakt med golv om andra fördelar överväger. Ett alternativ kan vara 

diskbara hjul 

 

 Kostnad för ostpresskonstruktionen? 

100 000 kr 

  



   

 

Bilaga 4     2012-04-05  

Inspirationsbilder befintliga ostpressar  
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Moodboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Bilaga 6     2012-04-07 

Livsmedelsverket 
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Kravspecifikation 

 

 

Krav nödvändigt önskvärt onödigt 

Vertikalpressning X   

Horisontellpressning   X 

6-8 st ostar (Ø=25cm h=13 cm)   X  

2 st ostar (Ø=40-50cm h=15 cm)  X  

Framställa 80 kg färdig ost (fullt vassle kar 500 l)  X  

Framställa min ca 25 kg färdig ost (halvt vassle kar 300 l) X   

Inställbart tryck g/cm² (N/m²) X   

Automatiskpressning X   

Mekaniskpressning   X 

Inga onödiga skarvar och små detaljer - bakterier X   

Rostfritt/plast, hållbart material för mejerimiljön X   

Förebyggande mot snedpressning X   

Bra storlek för mejeriet   X 

Ergonomisk X   

Kostnad ca 100 kkr  X  

Små driftkostander  X  

Enkel att underhålla (vid reperation)  X  

Enkel användning X   

Olika storlekar på ostformen X   

Olika tryck samtidigt   X 

Påminnesfunktion om tex vändning   X 

Ej kontakt med golv  X  

Göra hål i osten  X  

Enkla funktioner X   

Uppfylla livsmedelsverkets krav X   

Flyttbar X   

Lättrengörlig X   

Låst ändläge, energismart  X  

Förhindra att osten glider ut i botten X   

Känsla av smidighet och kompakthet  X  

Undvik klämrisk X   

Inga onödiga utstående delar X   

De flesta delar ska kunna diskas i en 60x60 cm diskmaskin X   

Enhet g/cm² (=N/m²) X   

Slippa plocka isär för att vända osten, enkel vänding X    

Slippa onödiga lyft av ostmassa och cylinder  X  

Standard ostformar ska kunna användas X   

Effektiv avrinning av vassle vid pressningen X   

Inga ihåligheter där bakterier kan växa X   
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Protokoll SMC pneumatic 

 

Möte med Peter Andersson på SMC Pneumatics i Kumla. Mötet gick ut på att diskutera 

frågor kring pneumatik, även redogöra våra konceptförslag för att få ett kostnadsförslag. 

Hur fungerar lufttryckscylindrar i konceptförslagen vi kommit fram till? Vad är riskerna 

med att använda pneumatik? Mötets läng 5 timmar. 

 Krav angående rostfritt stål och lättrengörlighet beskrevs 

 

 Skruvar till cylindrarna M10 eller M8, 4 st per cylinder. Kontroll räkna så att 

skruvarna klarar skjuvningen då pressen vänds 90 grader och skruvarna utsätts 

för en kraftfull skjuvning. Peter hävdar att det inte är några problem alls, men 

kontrollräkning måste göras. 

 

 Att locket ”drar ner” cylindern då pressen vänts påverkar ej trycket. Trycket 

ställs in och regulatorerna ser till att pumpa in mer luft om trycket minskar. 

 

 Filter för att rena lufter behövs. 

 

 Cylindrar som skapar tryck med el är mycket positivt då många komponenter 

elimineras. Dock så medför det en större kostnad och lämpar sig inte i 

mejerimiljö, där av utesluts förslaget. 

 

 Pneumatik medför viss klämrisk, detta måste elimineras på något sett för att 

kunna CE märkas som användarvänlig. 

 

 Ett lock som sitter fast, det andra rörligt. Fullt möjlig konstruktion med 

pneumatik. 

 

 Ungefärligt centrerad tyngpunkt, inga problem. 

 

 För att ta bort överplattan vid rengöring kan formen på kolvstångens topp 

användas och sedan göra ett passande hål i plattan. 

 

 Trycket håller ihop ostmassecylindern vid vänding. 

 

 Säkra med styrningar för att förebygga snedpressning. 

 

 Viktigt att veta största och minsta höjd då detta påverkar valet av cylinder och 

slaglängd. 
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Protokoll Luftbälg möte LIMO AB    

  

 

Luftbälgar är konstruerade för att vara i en tuff och hård miljö, så att ha dem i vår 

ostpress skulle fungera bra. 

Skissbilder på idéförslag skickades över som mötet kunde utgå ifrån. 

 

 Bälgen är inte känslig för att bli utsatt för vatten. Det finns en högtempererad 

luftbälg som klarar att köras i Karins diskmaskin som går upp i 92°.  

Luftbälgen kan också bli tvättad i klor eller med högtrycks tvätt. 

 

 Att få änddelarna i rostfritt var inga problem, de gick även att få dem i 

aluminium. 

 

 Då bälgen har sin luft tillförsel i centrum på en av ändplattorna, kom vi fram till 

att det inte skulle vara några problem att sätta en vinkel ventil och sen föra in 

luften från ett av hålen på cylindern. 

 

 Luftbälgen behöver inte skruvas fast i något utan den kan ligga fritt i utrymmet. 

 

 Den strävar efter att pressa så rakt som möjligt men lite snedpressning kan 

förekomma. Men med hjälp av ett lite tjockare lock kan det korrigeras. 

 

 Större och högre bälgar ger mer ostabilitet. 

 

 Dem håller trycket extremt bra. 

 

 En bälg som skulle passa vår press bra är ø168 mm, den skulle vara minsta 

längd 105 mm och max längd 255 mm. Den bälgen skulle klara att ge 300 kg 

som max tryck. 
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Protokoll IM teknik 

 

Möte på IM teknik i Göteborg tillsammans med Johan Granta och Björn Einarsson.         

Mötet varade i ca 3 timmar. 

 

 De fem idéer presenterades och diskuterades 

 

 Diskussioner kring de två Pro/E modellerna genomfördes 

 

 Genomgång av funktioner och hur vissa problem kunde lösas diskuterades 

 

 Krafter som pressen kommer utsättas för redovisades 

 

 Tillverkningsteknik av platta och ben diskuterades och skissades 

 

 Slutgiltiga dimensioner togs fram 

 

 IM teknik kommer utföra en vidareutveckling av konceptet om de tar sig an att 

tillverka ostpressen 

 

 Vi diskuterade även att tilläggskostnader som till exempel CE-märkning och 

prototyptestning kommer skapas. Även att dessa tilläggskostnader endast 

kommer att hamna på en produkt om Ostbiten väljer att tillverka ostpressen, 

vilket höjer tillverkningspriset 

  



   

 

Bilaga 11       

Dagbok 

 

Vecka13 

 Specifikation, planering,  

 Informationsfrågor Karin 

 Datainsamling, Lånade två böcker om osttillverkning, insamlade 

inspirationsbilder från ostpressar från då-nutid. 

 Påbörjade kravspecifikationen 

 Upprättade grund för rapporten 

Vecka 14 

 Datainsamling 

 Skickat ut användarstudie till Svenska små gårdsmejerier som tillverkar hårdost, 

25 st blev det. 

 Kompletterat specifikationen, och infofrågor till Karin inför vårt första möte 

 Hämtat och läst info från livsmedelverket om osttillverkning och hårdpressning 

 Sammanställning av de 4 kompletta svar vi fått från gårdsmejerier 

 Bokat möte med Kersti och Christer 

Vecka 15 

 Brainstorming, mindmapping och idégenerering  

 Bokat möte med Niderman och diskuterade idéer 

 Moodboard 

 Skissning på olika konceptförslag 

 färdigställt kravspecifikation 

 Fördjupning inom lufttrycksteknik  

 Diskuterat skisser och förslag  

 Kontaktat lufttrycksåterförsäljare 

 Möte med Christer. Vi gick igenom specifikationen som behövde vissa 

kompletteringar och ändringar. Redovisade hur långt vi kommit i projektet. 

 Bokat möte med Karin och Christer ute på Ostbiten 

Vecka 16 

 Revidera specifikationen 

 Kort möte med Nederman genomfört 

 Ett första möte med Kersti 

 Ett första möte med Karin ute på ostbiten, även Christer deltog 

 Sammanställt mötet med Karin Bilaga 2 

 Sammanställt frågeformuläret från gårdsmejeriet Bilaga 1 

 Samlat referenser från inspirationsbilder på ostpressning Bilaga 3 

  Bokat möte med Peter Andersson på SMC pneumatics i kumla  

 Bokat möte med Per-Olov Odell och Per-Erik Nederman för att idégenerera 

kring pneumatiska maskinfrågor 



   

 

 Även ytterligare bokningar med Karin och Kersti har planerats in 

 Färdigställande av analys av förstudie i rapporten 

Vecka 17 

 Möte med PO och Nederman, idégenererade i 2 timmar. Nya synvinklar på 

idéerna. Problem och risker eliminerades samtidigt som det dök upp nya. 

 Idegenerering i from av olika metoder. En ny idé uppdagades, runda hjul. 

 Möte med Peter på SMC. 2 timmar, mycket givande. Många frågor kring 

pneumatik reddes ut. Vi kom fram till att pneumatik är ett väldigt dyrt alternativ 

då det krävs att cylindrarna är i rostfritt material. 

 Rapportskrivning 

 Viktning av kravlistan gjordes tillsammans med Karin ute på gården. 

 Ett nytt möte med Peter bokades in då han kommit på ytterligare lufttrycks 

alternativ 

 En första kontakt togs med Johan Granat på IM teknik som preliminärt ska åta 

sig att tillverka ostpressen 

Vecka 18 

 Val av koncept har gjorts 

 Vidare utveckling av konceptet, CAD-modell har modellerats 

  Känsliga delar har genomarbetats i FEM 

 Möte med Kersti 

 Möte med Peter Pneumatik, diskuterade luftbälgar 

 Rapportskrivning 

Vecka 19 

 Kontakt med två olika luftbälgstillverkare 

 Telefon möte luftbälgstillverkare LIMO AB 

 Modeller i CAD 

 Planering möte IM teknik 

 Möte i Göteborg med IM teknik 

 Form och dimensioner fastställdes 

 Rapportskrivning 

Vecka 20 

 CAD-modell av slutkoncept 

 FEM analys  

 Möte med Muhammed, FEM 

 Beskrivning av alla del funktioner 

 Rapportskrivning 

Vecka 21 

 Rapportskrivning 

 Presentationsförberedelser 

 Presentation inför 40 kokar ute på Ostbiten 


