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Sammanfattning 
 
 
Examensarbetet har genomförts på Hilton Food Group, Sverige AB (HFG Sverige) i västerås. 
Denna förstudie utreder möjligheten att automatisera slutförpackningsprocessen av 
komsummentförpackat kött (kpk) på företaget och är en del av projektet Robot till tusen. 
Projektet drivs av Robotdalen i syfte att öka tillväxten hos små- och medelstora företag i 
Mälardalen med hjälp av robotisering. Målet med examensarbetet var att ta fram 
förbättringsförslag och ett genomtänkt beslutsunderlag med framtagna koncept för 
automatiseringen av slutförpackningsprocessen. De prioriterade koncepten skall möjliggöra 
en besparing av personalresursen. Några avgränsningar som gjorts var att inte ta hänsyn till 
materialhantering före eller efter slutförpackningsprocessen.  
 
HFG bearbetar och packar över 150 olika sorters köttprodukter i deras 17 produktionslinjer. 
Dessa packas i standardlåda från Svenska Retursystem (SRS) och levereras till ICA. Detta 
görs i dagsläget manuellt. För att nå en fungerande automatiserad lösning behövde antal 
praktiska materialhanteringsproblem lösas: 

- Kvalitetskrav på trågen 
- SRS-låda försörjning 
- Bygelpositionering och kontroll innan lådfyllning och stapling  
- Trågförpackning från transportband till SRS-låda 
- Hantering av ”avvikelse” t.ex. tråg som måste packas om 
- Hantering av störningar 

 
I rapporten presenteras tänkbara lösningar till de nämnda problemen. Dessa lösningar, robotar 
och andra utrustningar som behövs för att realisera det automatiska systemet på en packlinje 
beräknas för HFG Sverige få en investeringskostnad upp till 2,5 miljoner kr. Minst en person 
per linje per skift sparas vid slutpackningsprocessen. Detta skulle resultera i en 
återbetalningstid på cirka två år.   
 
Författaren presenterar även andra förslag bland annat en automatiserad lösning för flera 
packlinjer samt att spelvända närmande packlinje för att effektivisera processen. Dessa är 
dock övergripande koncept varför ingen investeringskostnad kalkylerats.  
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Förord 
 
Examensarbetet är det sista momentet av min civilingenjörsutbildning inom produkt- och 
processutveckling vid Mälardalens Högskola. Arbetet har utförts vid Hilton Food Group, 
Sverige AB i Västerås under perioden oktober 2006 – februari 2007.  
 
Under arbetsgången har jag varit i kontakt med många personer som tagit sig tid och bidragit 
med kunskap, idéer och förslag. Jag vill tacka alla som har varit inblandade i arbetet, speciellt 
min handledare Jörgen Swahn och Danny Edmundsson på HFG Sverige. Tack också till min 
handledare Mats Jackson på Mälardalens Högskola samt projektledare på robotdalen Peter 
Lundström och Per-Olof Lindblom. 
 
Västerås 12 juni 2007 
 
 
 
 
Zhang Zhedong
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1 Introduktion 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppdraget. Författaren anger även 
examensarbetets syfte, dess avgränsningar samt en presentation av företaget bakom 
uppdraget, Hilton Food Group, Sverige AB.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens allt mer globaliserade samhälle krävs det att företagen reagerar snabbare på 
förändringar. I dagens industrier satsas det stort på kvalitetsförbättrande åtgärder samt att 
reducera kostnader. Kortare produktlivscykler sätter hård press på företagen att ständigt 
utveckla och förnya sitt sortiment för att kunna behålla sin marknadsposition. För svensk 
producerande industri utgör ökad automatisering en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft 
och överlevnad.  
 
Robotdalen är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i 
Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län. ”Robot till tusen” är ett projekt inom 
Robotdalen som skall hjälpa små och medelstora verkstadsföretag att bli mer effektiva i sin 
produktion genom robotiserad automation.  
 
Hilton Food Group Sverige AB (HFG Sverige) bearbetar och levererar köttprodukter till ICA-
butiker runt om i Sverige. HFG Sverige har nu valt att vara med i projektet tillsammans med 
Robotdalen och en förstudie kommer att utföras för att undersöka möjligheten och 
lönsamheten av robotisering. Förstudien fokuserade på deras slutförpackningsprocess och 
resulterade i en rapport som ska fungera som ett beslutsunderlag inför en eventuell investering 
i en automatiserad lösning. 
 

1.2 Projektspecifikation 

1.2.1 Problembeskrivning  
 

Företaget har idag 17 tillverkningslinjer i produktion som kan hantera över 150 olika sorters 
köttprodukter. Den del av företaget som ska utredas är den befintliga 
slutförpackningsprocessen. En stor del av processen sker helt manuellt och företaget är 
intresserade av att utreda om det är ekonomiskt försvarbart att automatisera denna. 
Arbetsuppgifter i processen är att plocka godkända tråg från transportband och placerar i back 
(SRS-låda). Backen vägs, etiketteras, staplas automatiskt och skickas sedan med 
transportband till färdigvarulagret.   
 



 

Datum

2007-06-16
Ref 
Förstudie HFG Sverige AB 

Sidnr 
7 

Ansvarig 
Zhang Zhedong

   

 
Titel

Automatisering av slutförpackning 
 

1.2.2 Mål 
 
Målet med detta examensarbete är att hitta en lösning i form av en robot som kan 
underlätta/ersätta den manuella packningen samt undersöka om det är lönsamt att investera i 
en automatiserad lösning för slutpackningsprocessen. 

1.2.3 Projektorganisation 
 

Kund och beställare:         HFG Sverige AB 
Projektledare och handledare:    Peter Lundström, Per-Olof Lindblom (Robotdanlen) 
                                                    Jörgen Swahn (HFG), Mats Jackson (Mälardalens högskola) 
Styrgrupp:           Peter Lundström, Per-Olof Lindblom 
Förstudieutförare:         Zhang Zhedong 
 

1.2.4 Tid och Leveransplan 
 

Vecka nr. Aktivitet 
41 Projektstart 
41 Bakgrund, specificering av projektuppgift 

Komplettera och förankra målformulering 
42-47 Nulägesanalys 

Processbeskrivning 
Produktbeskrivning 
Bemanning och Kapacitet 
Tidsstudier och Störningsanalys 

48- 5(2007) Förbättringsförslag 
Idégenerering 
Prioritering av förslag och genomgång av dessa  

6-8 Investeringsanalys 
9 Slutsatser och rekommendationer 

Avrapportering (Presentation och överlämnande av rapport)  
Tabell 1 

1.2.5 Förväntade resultat 
 
Företaget förväntar sig att förstudien ska presentera förbättringsförslag och ett genomtänkt 
beslutsunderlag med framtagna koncept för automatiseringen av slutförpackningsprocessen. 
De prioriterade koncepten skall möjliggöra en besparing av personalresursen. Vid färdigt 
projekt skall ett eller flera möjliga lösningsförslag redovisas, där kostnadsberäkning, 
återbetalningskalkyl samt eventuella kostnadsbesparingar ingår.  
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1.2.6 Avgränsningar 
 

Hanteringsprocessen består av ett antal processteg, så som uppackning, skivning/portionering, 
uppläggning, trågförsegling/trågförslutning, etikettering, slutförpackning och OCM-
eikettering. Denna förstudie kommer att fokusera på slutförpackning. Övriga processteg före 
och efter slutförpackning utesluts ur denna förstudie.  

1.2.7 Företagsbeskrivning 
 

HFG Sverige tillhör brittiska Hilton Food Group Ltd. som också har anläggningar i 
Storbritannien, Irland, Holland och Poland. HFG Sverige AB i utkanten av Västerås startade 
sin verksamhet i september år 2004. Den 23 000 kvadratmeter stora anläggningen har 17 
produktionslinjer och är specialbyggd för förpackningshantering. Här hanteras och förpackas 
varje vecka mer än 600 ton kött som levereras till över 1 200 ICA butiker runt om i Sverige. 
Företaget är redan idag den största köttproduktsleverantören till ICA.  
 
HFG Sverige har idag cirka 340 anställda varav 215 arbetar i produktion. Idag har de en 
omsättning på två miljarder kronor per år. HFG Sverige har som vision att de skall ha 
produktion och produkter i världsklass. 
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver examensarbetets arbetsgång samt forsknings- och 
undersökningsansats. Vidare beskrivs hur data har insamlats och bearbetats. Även begreppen 
validitet och reliabilitet behandlas. 
 

2.1 Datainsamling 
Vid insamling av datamaterial för att kunna beskriva, jämföra, sätta upp hypoteser eller 
förutsäga något krävs att en eller flera datainsamlingstekniker används [4]. Både primär och 
sekundär data har använts för att hitta den information som behövdes i denna förstudie. 
Primär data samlas för första gången och för ett specifikt syfte och har skett genom kontakter 
på HFG, besök på andra företag samt via telefonsamtal. Oftast ville författaren få ingående 
information om specifika automatiseringslösningar som skulle kunna användas men ibland 
var det även viktigt att få hjälp med den övergripande funktionen. Sekundär data innebär att 
en annan person har tagit fram informationen till annat syfte [3]. I denna studie har sekundära 
data hämtats från hemsidor på Internet samt att en avhandling använts som behandlar hur det 
är att arbeta som montör på HFG. Litteraturen som författaren har använt består av mestadels 
böcker men även företagsdokumentation. Böcker har sökts med hjälp av universitetets 
sökmotor och den nationella bibliotekskatalogen Libris. 
 

2.2 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet innebär att om någon annan utför samma försök eller undersökning ska denne 
person komma fram till samma resultat. Målet med reliabilitet är alltså att minska risken för 
feltolkning och felaktigheter. Det krävs dokumentation för att kunna upprepa en undersökning. 
Mätning av hårda mätvärden såsom tid, längd och vikt kan även de feltolkas och behöver 
därmed inte automatiskt stärka reliabiliteten [7]. 
 
Under studiegången har samtliga beräkningar och de data som uträkningar baseras på, 
bedömts kontinuerligt av författaren och personal på HFG Sverige för dess riktighet. 
Författaren anser att ett liknande resultat skulle kunna fås då samma förhållande råder. 
 
Två olika perspektiv på validitet finns, inre och yttre. Inre validitet fokuserar på om 
undersökaren verkligen mäter det som avses. Det är även viktigt att inse att siffror och 
mätvärden beskiver en tolkning av verkligheten och inte verkligheten i sig. Ett flertal olika 
informationskällor och metoder bör därför användas för att få en stark inre validitet. Den yttre 
validiteten avser hur väl resultaten är tillämpbara även i andra situationer, gäller stickprovet 
för hela populationen. Därför bör ett flertal olika metoder användas för att resultatet ska kunna 
appliceras på hela populationen[7]. 
 
I detta fall anser författaren att validiteten är relativt hög, då författaren har mätt det som 
avsetts att mäta, det vill säga vilka faktorer som påverkar den beroende variabeln. Låg 
reliabilitet hos mätinstrumentet innebär även låg validitet, dock innebär inte hög reliabilitet att 
validiteten är hög. 
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3 Teori  
I detta kapitel behandlas området automatisering på ett teoretiskt plan. De drivkrafter som 
leder utvecklingen av automatisering framåt gås igenom. Definitioner och begrepp, 
förutsättningar, krav samt hur automatisering påverkar människan behandlas också. 
 

3.1 Drivkrafter för automatisering 
 
Det finns tre huvudsakliga drivkrafter för ökad automatisering; lönsamhet, arbetsmiljö och 
teknikutveckling. [5] 
• Den fösta och kanske viktigaste drivkraften för automatisering är lönsamhet. Syftet med 

automatiseringen är att minska lönekostnader, sänka kostnaden per producerad detalj, 
korta genomloppstider, minska produkter i arbete och öka kapaciteten. 

• Att förbättra arbetsmiljön är den andra drivkraften för att automatisera. Genom 
automatisering kan man ta bort tunga, monotona och smutsiga arbetsmoment samt 
tillföra nya stimulerande och intressanta arbetsuppgifter. 

• Teknikutvecklingen har drivit fram automatiseringen främst genom utvecklingen av 
bättre och billigare styrsystem. Programmeringsarbetet har förenklats samtidigt som 
databehandlingskedjan har blivit mindre komplicerad. Den snabba utvecklingen inom 
mikroelektroniken har möjliggjort avsevärt bättre styrsystem och har därför bidragit till 
ökad automatisering. 

Förutom dessa tre kriterier är även förbättrad kvalitet en viktig drivkraft, då man lättare får en 
jämnare produktkvalitet som bättre tillfredsställer kvalitets- och kundkrav vid automatisk 
tillverkning.[11] Dessutom kan teknikutveckling av det egna företaget vara en stark drivkraft, 
konkurrensen ökar hela tiden vilket driver företagen att skaffa sig tekniska försprång 
gentemot sina konkurrenter för att inte hamna på efterkälken.[11] 

 

3.2 Definitioner och begrepp 

3.2.1 Automatisering 
Automatisering innebär att ett visst moment av produktionen eller hela arbetet överförs på en 
maskin. Automatisering kan alltså innebära maskiner för bearbetning och montering, 
automatiska materialhanteringssystem eller andra tillämpningar då en maskin utför ett arbete 
av något slag.[11] 
 
Utvecklingen av automatisering sker stegvis, och kan sägas finnas i flera olika nivåer. Det 
första steget innebär att manuellt arbete ersätts med maskiner, detta brukar kallas 
mekanisering. I nästa steg ges maskinen även människans styrande funktioner, vilket kallas 
automatisk eller numerisk styrning. Det slutgiltiga steget är helt automatisk tillverkning där 
färdiga produkter framställs direkt ur råmaterial utan inblandning av mänsklig arbetsinsats 
eller styrning. [5] 
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3.2.2 Stel- och flexibel automatisering 
Automatisering kan generellt delas in i två kategorier; stela- och flexibla system. Ett stelt 
system eller ”fast” automatisering (SAM, stelt automatiskt system) innebär att rörelserna är 
låsta av utrustningens uppbyggnad. Denna typ av automatisering lämpar sig för 
storserieproduktion då de ofta har en hög investeringskostnad i det inledande stadiet. 
Investeringskostnaden är hög på grund av att det krävs en stor mänsklig insats i form av 
konstruktion, uppbyggnad och intrimning när man inför ett sådant system. De operationer 
som utförs är enkla var för sig, men tillsammans i ett specialmaskinsystem blir de komplexa. 
Förändringar i maskinsystemet blir ofta mycket svåra och kostsamma på grund av att 
maskinerna är stela och ej är omprogrammerbara. [10] [11] 
 
Ett flexibelt automatiskt system (FAM) kännetecknas av att det går att förändra 
operationssekvensen genom en lätt omställning av den automatiska utrustningen. Detta gör 
systemet lämplig för småserieproduktion med många varianter. Investeringskostnaden för 
dessa system är hög, men normalt inte lika hög som för fasta system då den till största delen 
består av flexibla standardenheter. I förhållande till fasta system ger flexibla system en lägre 
produktionskapacitet.[10] [11] Industrirobotar och numeriskt styrda maskiner (NC) är 
exempel på flexibla system. 
 
Även ett stelt system kan i vissa fall vara tillräckligt flexibelt för produktion av ett antal olika 
varianter, så länge omställningen mellan dessa varianter är planerade och kan ske på ett 
smidigt sätt. Därför kan gränsen för vad som är ett stelt respektive flexibelt system i många 
fall vara ganska svår att dra, man måste i varje specifikt fall avgöra vad som är vad. 
 
Även om den allmänna uppfattningen är att stela system alltid är dyrare än flexibla i inköp vid 
små tillverkningsvolymer behöver det inte alltid vara så. Små stela utrustningar som består av 
ett fåtal enkla maskinelement kan ofta ha ett lägre inköpspris än en flexibel motsvarighet t.ex. 
i form av en industrirobot. Ett stelt system med en kort återbetalningstid kan vara mer 
flexibelt än ett dyrare ”flexibelt” system om det efter återbetalningstidens slut byts ut mot ett 
annat stelt system med kort återbetalningstid.  
 

3.2.3 Flexibilitet 
Moderna produktionssystem byggs upp med ökande krav på flexibilitet både vad avser 
utrustning och tillverkade produkter. Dessa krav grundar sig på önskemål om kortare 
produktserier, specifika kundkrav, små lager, ”just in time” etc. Ett system kan vara flexibelt 
på olika sätt och flexibilitet i sig kan definieras olika. De olika flexibiliteterna kan definieras 
på följande sätt: 
 
Användningsflexibilitet: systemets förmåga att kan användas till olika produkter och/eller 
varianter under pågående produktion.[11] 
Omställningsflexibilitet: systemets förmåga att ställs om till annan variant, klara av att införa 
ny variant.[6] 



 

Datum

2007-06-16
Ref 
Förstudie HFG Sverige AB 

Sidnr 
12 

Ansvarig 
Zhang Zhedong

   

 
Titel

Automatisering av slutförpackning 
 
 
Kapacitetsflexibilitet: systemets förmåga att klarar av variationer i antal producerade enheter 
per tidsenhet, och/eller förmåga att klarar av en ändring av fördelningen mellan de olika 
varianterna som lämnar systemet per tidsenhet.[6] 
Återanvändningsflexibilitet: möjligheten att återanvända systemets ingående delar i andra 
system, eller sälja dem, när en förändring blir nödvändig. En hög återanvändningsflexibilitet 
innebär ett högt andrahandsvärde för systemets ingående delar.[11]  
 
 

3.2.4 Förutsättningar för automatisering 
Förutsättningar för att automatiseringen ska kunna genomföras är att det kan göras på ett 
ekonomiskt sätt, att det blir fördelaktigt för alla berörda parter samt att det går att uppnå en 
flexibilitet som kan möta förändringar inom konstruktion, produktionsvolym, produktmix och 
arbetsmetod. Vid införandet av automatiserad montering är det mycket viktigt att först 
förbereda systemet för automatisering, så att det ursprungliga systemet fungerar så bra och 
problemfritt som möjligt innan det nya systemet införs. Vid automatisering är det viktigt att 
den rådande produktionssituationen först genomgående analyseras utifrån ett 
helhetsperspektiv, och vid behov förändras. Många har på grund av brist i den inledande 
analysen av den rådande produktionssituationen försökt lösa, i huvudsak, icke tekniskt 
betingade problem men i huvudsak teknisk lösning. Resultatet har ofta blivit att gamla 
problem ligger kvar och att nya tillkommer. [8] 
 
Manuell montering är den bästa metoden att använda när monteringsoperationerna är 
komplicerade och produkterna har många varianter. Detta på grund av att det idag inte finns 
någon automatisk utrustning som klarar av att kopiera människans sinnen och 
anpassningsförmåga. Vid enklare produkter med höga volymer är automatisering mer 
ekonomisk eftersom det klarar av stora volymer med en jämn produktionskvalitet.  
 
För att en stel automatisering skall vara lönsam jämfört med manuell montering bör man ha 
en produkt som har [10]: 
- Hög årlig monterad volym 
- Lång livslängd i tillverkningen 
- Få varianter 
- Få ingående detaljer 
- Små och ej komplexa detaljer 
 
Brytpunkten för hur stor volym som krävs för att stel automatisk montering ska vara lönsam 
illustreras i Figur 1 nedan. Man antar att priset per producerad enhet är konstant vid manuell 
montering och proportionellt avtagande mot volymen i en specialmaskin 
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Figur 1 : principskiss över kostnaden per monterad enhet som funktion 
av volym för manuell montering, specialmaskin och flexibel automatisk 
montering. [10] Streckade område visar när FAM är lönsam. 

 
 
 

Förutsättningarna för lönsam flexibel automatisering är nästan samma som för stela system. 
Skillnaden är gränsen för antalet varianter och ingående detaljer.  Ju högre användnings- och 
omställningsflexibilitet systemet har desto fler varianter och ingående detaljer kan systemet 
hantera. Volymen behöver inte vara lika hög som för en specialmaskin just på grund av att 
systemet ofta är billigare och mer flexibelt. I streckade område, Figur 1, är flexibel automatisk 
montering ekonomiskt försvarbart. Hög kapacitets- och återanvändningsflexibilitet minskar 
kraven på lång livslängd hos den tillverkade produkten och i viss mån även den producerade 
volymen. Som sagt tidigare kan gränsen för vad som är stelt och vad som är flexibelt vara 
oklart, detta innebär att diagrammet i figuren inte gäller för all fall. 
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3.2.5 Argument för och emot automatisering 
 
Det finns argument både för och emot automatisering, här redovisas några av de 
vanligaste.[11] 
Argument för: 

- Genom att automatisera och mekanisera kan vi genom produktivitetshöjningen 
 sänka arbetstiden. 

- Automation ger säkrare arbetsmiljö med färre arbetsskador då de direkta ingreppen av 
människan minskar. 

- Automation leder till produktion till lägre kostnad med jämnare kvalitet. 
- Genom automation skapas nya arbetstillfällen genom att nya behov skapas och 

 nya produkter efterfrågas. 
- Automation frikopplar människan från maskinen vilket gör det möjligt att 

 förlägga huvuddelen av arbetet till dagtid och därmed eliminera skiftgång. 
- Kan i vissa fall ge intressantare arbetsuppgifter 

 
Argument emot: 

- Automatisering kan leda till att människan underordnas maskinerna och 
arbetsuppgifterna som blir kvar kan då vara av trivial natur. 

- Antalet arbetstillfällen minskar. 
- Automatisering leder till minskad köpkraft, då antalet arbetstillfällen blir färre minskar 

köpkraften vilket i det långa loppet kan leda till ekonomisk depression. 
 

3.2.6 Automatisering och människan 
 
Vid en automatisering kan de berörda människorna påverkas på olika sätt av den. Många 
personer känner en osäkerhet och rädsla inför förändringar och är av den anledningen emot 
förändringar som automatisering. För att en automatisering skall bli framgångsrik krävs det 
att man informerar de berörda parterna med ”rätt” information i ”rätt” tid. Detta för att 
förändringen skall upplevas som positiv av alla berörda parter [5]. 
 
En stor risk med automatisering är att människan kan få en allt för underordnad roll gentemot 
maskinen. Om all den hantverksmässiga delen av produktionen utförs av maskiner och 
människan får betjäna maskinen kommer motivationen hos den anställde att försvinna. Man 
måste i sådana lägen se till att det finns utvecklande arbetsuppgifter och känslan av kontroll 
över maskinerna [11]. En hög frikopplingsgrad är önskvärd i ett automatiserat system. 
Frikopplingsgrad är den procentuella andel av arbetstiden som en operatör kan vara borta från 
sin utrustning utan produktionsbortfall [5]. Ett automatiserat system med hög 
frikopplingsgrad kan förbättra produktiviteten genom att operatörna ges nya arbetsuppgifter 
[5]. Men det är viktigt att de nya arbetsuppgifterna är intressanta och utvecklande annars kan 
den högre frikopplingsgraden lida till en känsla av meningslöshet, att inte känna sig behövd. 
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Om operatören får medinflytande över monteringssekvensens upplägg och 
produktionsplanering förbättras operatörens psykosociala arbetsmiljö samtidigt som även 
monteringssekvensens upplägg och produktionsplanering gör det. När den psykosociala 
miljön blir bättre brukar problem som hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning minskas 
[11]. 
 
Vid införandet av automatisering måste förarbetet göras noga och grundligt för att 
automatiseringen ska få den höga tillgänglighet som eftersträvas. Ingen automatisering klara 
sig dock helt själv utan kräver människans övervakning och styrning för att fungera. Därför är 
det viktigt att tänka på människans inverkan vid en automatisering så att arbetsmiljön 
anpassas efter operatören som kan ta mest skada av en dålig arbetsmiljö. Man inser att det inte 
är särskilt roligt eller utvecklande att stå ensam och arbeta, arbete i grupp är därför något man 
bör sträva mot. Detta kan uppnås genom att öka frikopplingsgraden och organisera arbetet.  
 

3.2.7 Automation och konkurrensförmåga 
Företag bör alltid veta varför man automatiserar och hur automationen bidrar till den egna 
konkurrensförmågan. För lite automation kan ge låga prestanda och höga kostnader. För 
mycket automation kan ge höga investeringskostnader och svår-hanterliga produktionssystem. 
Ett lämpligt val av automationsnivå leder i stället till strategiska fördelar och konkurrenskraft. 
 
Automation är ingen egen isolerad strategi, utan en del av produktionsstrategin. Automation 
är bland annat kopplat till kompetens, kvalitetssäkring och hantering av underleverantörer. 
För att hålla lämplig nivå på automationen krävs produktionsstrategiskt tänkande.  

3.2.8 Automationsnivå 
Automationsnivå innebär en uppgiftsfördelning mellan människa och teknik, d.v.s. hur 
mycket av en uppgift som är manuellt, mekaniskt eller datoriserat arbete. Ju lägre 
automationsnivå är desto mer mänskligt arbetsinnehåll i en arbetsuppgift. Ju högre 
automationsnivån är, desto mer av arbetsinnehållet utförs av mekanisk och datoriserad 
utrustning. Automationsnivå kallas ”Level of Automation”, LoA. 
 
Tidigare forskning visar att konsekvenser av för låg respektive för hög automation ger 
produktivitetsförluster i form av dålig produktkvalitet, låg utnyttjandegrad, störningar och 
stopp samt höga fysiska och kognitiva belastningar för människan. För att minska riskerna för 
dessa problem i produktionen har begreppet ”Automationsnivå” införts för att säkerställa ett 
medvetet val av rätt automationsnivå som passar strategin, taktiken och operativ nivå i 
produktionen. 
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3.2.9 Utvecklingstrender  
 
Under 80-talet trodde många att helautomatiserade fabriker skulle vara det vinnande 
konceptet inom en snar framtid. En av huvudanledningarna till detta var att den mänskliga 
felfaktorn skulle kunna elimineras bort från produktionen och på så sätt öka produktiviteten. 
Men fabriker idag är inte uppbyggda så, med några få undantag, och att människor behövs i 
tillverkningsprocessen. Dock kommer framtidens produktionssystem antagligen ha en hög 
automatiseringsgrad med kravet att vara väldigt flexibelt [9]. Detta då trenden är en större 
variantflora på produkter för att svara mot marknadskraven. Det blir alltså viktigt att skapa en 
flexibel utrustning som snabbt kan ställas om för att tillverka de produkter som förväntas 
kunna produceras under utrustningens livslängd. I denna utveckling ställs stora krav på 
industrirobotar vid produktion med täta produktbyten, korta i ställtider och delvis obemannad 
produktion. Om de teknologiska framstegen fortsätter i samma takt som idag kommer 
framtiden antagligen att visa upp väsentligt större möjligheter i form av bland annat 
kunskapsbaserade system. För att få förståelse om hur tillverkningen kommer att förändras 
gäller det att studera kundens behov. Detta då företagen baserar sin framgång på hur exakt de 
lyckats identifiera och tillgodose kundens behov. Det i sin tur berättar för oss hur möjliga 
automatiska system kommer att se ut i framtiden [10]. 
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4 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen syftar till att ge en klar beskrivning av hur det fungerar på företaget i dagsläget 
vad gäller processer, produkter i processen och informationshantering,. Det resultat som 
pressenteras nedan kommer att ligga till grund för förbättringsförslag och investeringskalkyl. 

4.1 Processbeskrivning och produkter 

4.1.1 Övergripande process 
Det övergripande processflödet för bearbetning av köttprodukter illustreras i Figur 2. 
Processen för bearbetning skiljer sig något mellan de fyra olika produktionsgrupperna, 
nämligen färsprodukt, skivade, tärnade/strimlade produkt, stekar och hela styckningsdetaljer. 

 mellan de fyra olika produktionsgrupperna, 
nämligen färsprodukt, skivade, tärnade/strimlade produkt, stekar och hela styckningsdetaljer. 
  
  
  
  
  
  

Uppackning Uppläggning Trågförsegling EtiketteringBearbetning Slutförpackning Lager Färdiglager

Färsprodukt 
 

• Grovmalning 
• Blandning och kylning 
• Finmalning 
• Portionering 

Skivade produkt 
 

• Konsistensfrysning 
• Putsning 
• Mörning/Tenderizing

Tärnade/Strimlade 
produkt 
• Putsning 
• Tärning/Strimling 

 

  
  
  

Stekar och hela 
styckningsdetaljer 
• Putsning 
• Skärning 

 

  

  

  

  Figur 2 
Övergripande process   

  

Uppackning/Uppslaget Uppackning/Uppslaget 
Innan råvaran packas upp vägs den och registreras i SAP. Råmaterialet (färskt – dvs. icke 
vakuumförpackat -, vakuumförpackat kött eller putsrester) packas upp. 
Innan råvaran packas upp vägs den och registreras i SAP. Råmaterialet (färskt – dvs. icke 
vakuumförpackat -, vakuumförpackat kött eller putsrester) packas upp. 

  

Bearbetning Bearbetning 

Bearbetning omfattar ett antal olika operationer beror på typ av köttprodukt. Bearbetning omfattar ett antal olika operationer beror på typ av köttprodukt. 
  
Färsprodukt  Färsprodukt   

• Grovmalning 
 Råvaran grovkrossas och blandas 
• Blandning och kylning 

Den grovkrossade råvaran transporteras via en fettanalysator till en mixer där köttet 
blandas och kyls till cirka -1°C. I det här steget tillsätts eventuella kryddor och 
vatten (manuellt). 
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• Finmalning 
Den kylda färsmixen transporteras från mixern till en ”Contigrind” där köttet 
finmals. 

• Portionering 
Den finmalda färsen portioneras upp och kontrollvägs automatiskt på en checkvåg. 
De portioner som avviker från de bestämda gränserna återförs till ”Contigrindern”.  

 
Skivade produkter   

• Konsistensfrysning 
Vissa produkter måste frysas innan skivning för att ge en bra slutprodukt. Detta sker 
genom att varan körs genom en frystunnel. 

• Putsning 
Viss bearbetning av köttet förekommer genom att bindväv, senor och fett trimmas 
bort. Denna bearbetning sker manuellt vid arbetsstationer. Bortsorterade ämnen går 
till kassation eller används som återgångsvara vid produktion av köttfärs eller 
strimlade produkter.  

• Mörning/Tenderizing 
Beroende på typ av produkt kan råvaran möras genom att den körs genom en 
mekanisk mörningsmaskin.   

• Skivning 
Skär i skivor med lämplig tjocklek. Skivningen sker automatiskt.  

 
Tärnade/Strimlade  produkter   

• Putsning 
Viss bearbetning av köttet förekommer genom att bindväv, senor och fett trimmas 
bort. Denna bearbetning sker manuellt vid arbetsstationer. Bortsorterade ämnen går 
till kassation eller används som återgångsvara vid produktion av köttfärs eller 
strimlade produkter. 

• Tärning/Strimling 
Den putsade råvaran transporteras upp i en tärningsmaskin och tärningen/strimlingen 
sker automatiskt. 

 
 Stekar och hela styckningsdetaljer  

Bearbetning för den här produktgruppen sker eventuellt beroende på produkt 
• Putsning 

Viss bearbetning av köttet förekommer genom att bindväv, senor och fett trimmas 
bort. Denna bearbetning sker manuellt vid arbetsstationer. Bortsorterade ämnen går 
till kassation eller används som återgångsvara vid produktion av köttfärs eller 
strimlade produkter. 

• Skärning 
Råvaran skärs i lämplig storlek manuellt. 
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Uppläggning/Trågning 
I produktionslinjer för färsprodukt läggs den färdigbearbetade köttprodukt automatisk i tråg. 
De övriga typerna av produkter läggs manuellt. 

Trågförsegling  
Trågen transporteras in i en förslutningsmaskin (Mondini) där luften tas bort och en blandning 
av 80 % syre och 20 % koldioxid tillsätts (det motverkar bakterietillväxten), sedan förseglas 
trågen med film. 

Etikettering 
De färdiga, förseglade trågen passerar en metalldetektor, sedan vägs och märks de med en 
under- och överetikett med information om typ av produkt, fetthalt, vikt, spårbarhet och 
datum.  

Slutförpackning 
Trågen packas manuellt in i SRS-låda. Lådorna vägs och märks sedan med en backetikett 
(OCM-etikett). Därefter staplas de i en stack av stackmaskin och stacken transporteras direkt 
till färdiglagret via transportband. 
 
De sista tre processerna, trågförsegling, etikettering och slutförpackning är likadana för alla 
produktionslinjer.  
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4.1.2 Slutförpackningsprocess 
Figur 3 visar aktiviteter vid slutförpackningsprocessen. Efter etiketteringsprocess 
transporteras trågen till slutförpackningsstation där operatör plockar trågen från 
transportsbandet och packar in i en SRS-låda. Operatören kontrollerar kvalitet på tråg om 
trågförsegling och etikettering under tiden. Godkända tråg packas in i SRS-lådan medan de 
underkända trågen läggs i ”returlåda” och skickas senare till uppläggningsprocessen för att 
packas om eller till etiketteringsprocessen för att etiketteras om. Operatören packar rätt antal 
tråg i SRS-lådan enligt produktionsorder och sedan sättar lådan på transportsbandet till 
checkvåg. Därefter lådan vägs och etiketteras med en OCM-etikett som innehåller 
information om bl.a. typ av produkt, total vikt av låda och packdatum. Lådorna staplas i en 
stack av en stapelmaskin och sedan skickas till färdigvarulagret på transportsband. digvarulagret på transportsband. 
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Figur 3 
Slutförpackningsprocess  
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4.1.3 Layout 
Figur 4 visar en del av företagets verkstadslayout. Den streckade röda cirkeln med en radie 2 
m utgör ytan för slutförpackning, ca 13 m2. Avstånd mellan linjerna är ca 2 m. Utrustningar 
som finns i processen är flytbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : transportband (tråg)  
 

: transportband (SRS-låda) 
 

 : Checkvåg och  
  CM-etiketteringsmaskin 

 

 

 

 Figur 4 
Utklipp av produktionslayout  

 

 

 



 

Datum

2007-06-16
Ref 
Förstudie HFG Sverige AB 

Sidnr 
22 

Ansvarig 
Zhang Zhedong

   

 
Titel

Automatisering av slutförpackning 
 

4.1.4 Utrustningspark 
Utrustningar före processen: 
Mondini (Trågförseglingsmaskin): har kapacitet på 12 cykler/min. 2 – 8 tråg/cykel beror på 

vilken produkt ska förpacka. 
Etiketteringsmaskin för tråg: väger och märker tråg. Maskinen har kapacitet på 108 tråg/min 

idag. 
 
Utrustningar i processen: 
Transportband: högst hastighet är 10m/min. Hastigheter högre än 6m/min är inte praktisk 

genomförbart eftersom vissa utrustningar då inte kan klara operation t.ex. 
checkvåg. 

 
SRS-låda försörjningssystem: varje produktionslinje har en SRS-låda försörjningssystem. Två 

linjer har kapacitet 20 lådor/min, de resten 15 linjernas kapacitet är 7 lådor/min. 
Se Figur 6. 

 
OCM-etiketteringsmaskin: väger och märker SRS-lådor. Definierad kapacitet är 12 lådor/ min 

idag för att undvika att utrustningen slits för fort. Men maskinen kan bara klara 
80 % av kapacitet pga. mjukvara, d.v.s. 10 lådor/min. Maximum kapacitet för 
maskinen är 14 lådor/min. 

 
Staplarmaskin: staplar SRS-lådorna. 4-11 lådor i en stapel beroende på vilken låda och vilket 

packningsmönster som används. Maximum kapacitet är 16 lådor/min.  
 
Flaskhalsen: SRS-låda försörjningssystem, OCM-etiketteringsmaskin. 
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4.1.5 Materialhantering och logistik  
Det finns en mängd olika utrustningar för förflyttning och förvaring av material. Det mest 
använda är transportband. Transportband används i alla produktionsprocesser för att flytta 
produkter kontinuerligt genom processerna från uppackning till färdiglagret.   
 
SRS-låda: 
All slutförpackning sker i standard lådor 600x400 mm från Svenska Retursystem (SRS).   
Lådorna finns i tre olika höjder och i två av lådtyperna kan byglarna ställas in i två olika lägen 
så att man har totalt fem lådvarianter avseende lastvolym och komprimerbarhet, se Figur 5. 
För varje artikel är låda och antal tråg i lådan definierad enligt kundorder. Lådorna samlas i 
staplar ca 800 mm höga och med 4 - 11 lådor per stapel. SRS-lådor är konstruerade för att 
användas gång på gång utan att deras kvalitet påverkas. Lådan är gjord av polypropen och 
bygeln av polyamid.   

Hellåda:              DH 110/140-låda:                      DH 50/80-låda 
600x400x194 mm            600x400x167 mm                            600x400x106 mm 

 
 
Hellåda: Lådan har yttermått (600 x 400 mm) och höjde 194 mm. 
DH 110/140-låda: Lådan har samma yttermått som hellådan (600 x 400 mm) men är lägre. 
Lådan kan ställas om för två höjder, 110 respektive 140 mm. 
DH 50/80-låda: Lådan har samma yttermått som hellådan (600 x 400 mm) men är lägre. 
Lådan kan ställas om för två höjder, 50 respektive 80 mm. 
 
För att lådorna kan staplas i en stack måste byglarna vara ”stängd”, dvs. byglarna måste 
ställas i rätt läge innan stapling. Byglarna är ”öppna” innan förpackning. Se Figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 
SRS-låda 

Figur 6 
Bygelsposition  

Stängd 

Öppen 
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Försörjning av SRS-lådor sker automatiskt. På våningen ovanför produktionen finns 
torrvarulager för SRS-lådor och tråg. Tomma SRS-lådor staplas i staplar och levereras till 
HFG. Stapeln placeras sedan på ett transportband in till en avstaplare som i sin tur tar isär 
lådstaplarna och levererar ut lådorna en och en till produktionen. Avstaplaren drar från botten 
av stapeln, se Figur 7. Två av sjutton avstaplare har högre kapacitet. Dessa avstaplare kan 
leverera 20 lådor till produktionen per minut. De övriga avstaplarna har en kapacitet på 8 
lådor per minut. Försörjningen sker manuellt vid processen när försörjningssystemet inte 
fungera fullständigt t.ex. då låda har fastnat i glidbana eller kapaciteten för avstaplarna inte 
matchar processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 7 

SRS-låda avstaplare  
 Magasin

 
 
Köttprodukter förpackas i ett antal olika tråg enlig kundorder. HFG använder idag 17 olika 
typer av tråg som skiljer sig med storlek, färger och material. Figur 9 visar de mest använda 
tråg i produktionen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 9 
Tråg  
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4.1.6 Produkter i processen 
 
HFG bearbetar och packar över 150 olika sorters köttprodukter i deras 17 produktionslinjer. 
Varje produktionslinje packar vissa sorters produkter. Produkterna skiljer sig mellan de fyra 
produktionsgrupperna av olika bearbetningsprocess men efter trågförsegling förpackas 
produkterna i ett fåtal typer av konsumentförpackning (förseglade tråg). De förseglade trågen 
betraktas som ”produkter” som kommer att hanteras i förpackningsprocessen. Om 
produkterna skiljer sig enligt storlek av tråg finns det bara 17 varianter som hanteras vid 
slutförpackningsprocessen idag. Output av processen är förpackade SRS-lådor med ett antal 
tråg i. Dock finns det bara sju varianter av packningsmönster i lådan, se Tabell 2. 
 

Tråg 
typ 

Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Höjd 
(mm) 

Färg Material Min. och max. 
vikt av produkt
(g) 

Packningsmönster 
lager 

första   andra    tredje

2-37s* 192 150 37 Svart EPS*
 175 - 375 6 

 
 
6-6 

2-45s 192 150 45 Svart EPS 300 - 500 

2-55 192 150 55 Svart EPS 300 - 500 

2-65 192 150 55 Svart Hård plast 500 - 650 

2-100 192 150 100 Svart Hård plast 800 - 1000 

13-37s 236.5 164.5 37 Svart EPS 300  
4 
 
 
4-4 
 
 
4-4-4 

15-37 260 177 37 Svart EPS 360 - 600 

15-37s 260 177 37 Svart EPS 350 - 550 

15-45 260 177 45 Svart EPS 450 - 800 

15-55s 260 177 55 Svart EPS 600 - 900 

15-55s 260 177 55 vit EPS 900 - 1000 

15-67s 260 177 67 Svart Hård plast 600 - 1000 

 
Tabell 2 

 
 
 
 
 
EPS: Expanderat Polystyren  
s: straight.  

15-100 260 177 100 Svart Hård plast 1150 - 1800 

21-37 340 255 37 Svart EPS 1000 2-2 
 
 
2-2-2 

21-45 340 255 45 Svart EPS 1130 - 2100 

21-55 340 255 55 Svart EPS 1200 - 2000 

21-65 340 255 65 Svart Hård plast 2000 - 2500 
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4.1.6.1 Kvalitetskrav på tråg 
Det finns antal kvalitetskrav på tråg:  

1. Förseglat tråg är oskadat 
2. Inga köttbitar/ting på kant 
3. Tillräcklig gasmängd inom tråg  
4. Etikett finns på rätt plats (både ovansida och undersida) och är läsbar 
5. Inget kött i kontakt med filmen 

 
Figur 10 visar några exemplar av kvalitetskrav på tråg  rav på tråg  
  
          
  
  
  
  
  
  

Underkänd av 1, 3 och 5 Underkänd av 2 Underkänd av 4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Godkänd av 3 Godkänd av 4   
  
  Figur 10 

Exempel av kvalitetskrav på tråg   
  
  
Hantering av avvikelser på tråg sker på två olika sätt. De tråg som saknar etikett ska bara 
etiketteras om medan de andra icke godkända trågen ska packas om. 
Hantering av avvikelser på tråg sker på två olika sätt. De tråg som saknar etikett ska bara 
etiketteras om medan de andra icke godkända trågen ska packas om. 
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4.1.6.2  Produktionsvolym   Produktionsvolym  
  
Diagram 1 visar produktionstakt i olika linjer. Varje spalt representerar en produkt/artikel.  Diagram 1 visar produktionstakt i olika linjer. Varje spalt representerar en produkt/artikel.  
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Diagram 1 
Produktionstakt 

  
Diagram 2 visar produktionsvolym av olika linjerna.  Diagram 2 visar produktionsvolym av olika linjerna.  
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Diagram 2 
Produktionsvolym   



 

Datum

2007-06-16
Ref 
Förstudie HFG Sverige AB 

Sidnr 
28 

Ansvarig 
Zhang Zhedong

   

 
Titel

Automatisering av slutförpackning 
 

4.1.7 Informationshantering 
 
Informationsflödet som sker i produktionsprocessen visas Figur 11 nedan.  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
Operatörerna får dagens produktionsorder i pappersform från planeringsavdelningen varje 
morgon. Produktionsorder består av två delar: 
Operatörerna får dagens produktionsorder i pappersform från planeringsavdelningen varje 
morgon. Produktionsorder består av två delar: 

- Produktion: information om vilka produkter som ska produceras samt vilka råmaterial 
som ska användas för produkterna. Information om antal tråg per låda finns även i den 
här delen. 

- Produktion: information om vilka produkter som ska produceras samt vilka råmaterial 
som ska användas för produkterna. Information om antal tråg per låda finns även i den 
här delen. 

- Packning: talar om vilka tråg, lådor och packningsmönster som ska användas samt 
vilken information som ska stå på etiketter för tråg och SRS-låda. 

- Packning: talar om vilka tråg, lådor och packningsmönster som ska användas samt 
vilken information som ska stå på etiketter för tråg och SRS-låda. 

  
Informationsflödet: Informationsflödet: 

1. Operatör sätter in information i SAP R/3 (Enterprise Business System)  1. Operatör sätter in information i SAP R/3 (Enterprise Business System)  
2. SAP skickar information till råvarulager och beställer råmaterial till produkten 2. SAP skickar information till råvarulager och beställer råmaterial till produkten 
3. Operatör sätter in information för råmaterial i LUC (Line Control Unite system). 3. Operatör sätter in information för råmaterial i LUC (Line Control Unite system). 
4. Operatör sätter in information för etikett enligt packningsdel av order. 4. Operatör sätter in information för etikett enligt packningsdel av order. 
5. Information om vilka typer av tråg och låda som kommer att användas. (Torrvarulager 

ligger på andra våningen som försörjer tråg och SRS-låda) 
5. Information om vilka typer av tråg och låda som kommer att användas. (Torrvarulager 

ligger på andra våningen som försörjer tråg och SRS-låda) 
6. Kommunikation mellan LCU och etiketteringsmaskin för tråg. 6. Kommunikation mellan LCU och etiketteringsmaskin för tråg. 
7. Kommunikation mellan LCU och etiketteringsmaskin för SRS-låda. 7. Kommunikation mellan LCU och etiketteringsmaskin för SRS-låda. 
8. Kommunikation mellan LCU och stapelmaskin 8. Kommunikation mellan LCU och stapelmaskin 
9. Information skickas till SAP när produktion av ordern är klar. Flödet börjar om när 

produktion får nästa order. 
9. Information skickas till SAP när produktion av ordern är klar. Flödet börjar om när 

produktion får nästa order. 
  
  
  
  
  
  
  

SAP 

Produktionsorder 

Råvarulager 

Produktion Packning 

1 

2 

3 

4

5 Etikettering 
Tråg 

 Torrvarulager 

 LCU 
OCM-etikettering

SRS-låda 

Stapelmaskin 

9

6 

8 

7 

Figur 11 
Informationsflöde  
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4.2 Bemanning och kapacitet 

4.2.1 Arbetstider 
Två skift från 06:00 – 22:00 måndag till fredag, ett skift 07:00 – 16:00 på söndagar. 
88 timmar/vecka  

4.2.2 Antal anställda, organisation 
I de flesta fall jobbar en person i slutförpackningsprocessen. Vid vissa linjer jobbar två, ibland 
tre personer i processen eftersom arbetstempot är för högt. 

4.2.3 Ergonomi 
Dålig ergonomi bl.a.  

• Låg temperatur i arbetsplats, ca 4°C . 
• Sliter på ryggen (speciellt för personal som är ”kort”, då måste personalen luta sig 

framåt för att nå tråg.) 
• Momentant, precisionskrävande (kvalitetskontroll på tråg).  

 

4.3 Tidsstudier och störningsanalys 

4.3.1 Cykeltider, flaskhalsar 
Cykeltid för slutförpackningsprocessen varierar från 3,3 till 12,5 sekunder per back (SRS-
låda). Det beror på packningsmönster (antal tråg per back) och cykeltid för trågförsegling. 
Även SRS-låda försörjningssystem och OCM-etiketteringsmaskin kan påverka processens 
cykeltid.  
 
Mondini: 12 cykler/min, 2 – 8 tråg/cykel, 24 – 96 tråg/min,  
                cykeltid för trågförsegling är 0,625- 2,5 sek/tråg 
Packningsmönster: 2 – 12 tråg/låda 
SRS-låda försörjningssystem: 7 lådor/min, 8,5 sek/låda (flaskhals) 
 
 Kapacitet Cykeltid  
Försegling   
(Mondini) 

12 cykler/min 
2 – 8 tråg/cykel                 
24 – 96 tråg/min 

0,625 – 2,5 sek/tråg 

Etikettering  108 tråg/min 0,56 sek/tråg 
Trågförpackning 4 – 12 tråg/låda 

4 – 18 lådor/min 
3,3 – 15 sek/låda 

SRS-låda avstaplare 7 lådor/min 
20 lådor/min 

8,5 sek/låda 
 3 sek/låda 

OCM-etikettering 14 lådor/min 4,3 sek/låda 
Staplare 16 lådor/min 3,75 sek/låda 
 

Tabell 3 
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4.3.2 Störningar  
Störningar som påverkar slutförpackningsprocessen är följande: 

• Maskinstopp från föregående process t.ex. Mondini och etiketteringsmaskin. Orsak till 
detta kan vara fel på maskinerna, materialbyte och sortbyte. 

• Maskinstopp i processen t.ex. OCM-etiketteringsmaskin och staplarmaskin. Orsak kan 
vara fel på checkvågen, givare, materialbyte(OCM-etikett) och SRS-låda fastnat i 
processen (ligger snett på transportbandet)     

• Brister på material, t.ex. SRS-låda.  
• Brister på personal (last, möt etc.)  
• Ompackning pga. dålig kvalitet på tråg 

 
 

4.4 Förutsättningar hos HFG Sverige för automatisering 
Med hänsyn till teorin i kapitel 2 utreds möjligheten att automatisera 
slutförpackningsprocessen.  
 

• Ingående detaljer 
I processen skall SRS-låda fyllas med tråg sedan staplas i en stack. Ingående detaljer 
består bara av SRS-låda och tråg, vilket bidrar automatisering. 

• Volym 
Hög volym är önskvärt vid automatisering då ett automatiskt system är 
kostnadskrävande. Jämfört med linje 5 och 20 som har en betydligt högre 
produktionsvolym än de andra linjerna. Detta faktum gör det lättare att lönsamt 
automatisera produktionen på linje 5 och 20.  

• Varianter 
Antalet varianter av packningsmönster kombinerar lådtyper och bygelpositioner är 
många vilket talar emot automatisering. Detta är inget som kan standardiseras bort 
eftersom en kundorderspecificerad produktion är viktig ur konkurrenssynpunkt. 
Möjligheter för automatisering är dock stor i och med att varje linje förpackar bara få 
varianter av kombinationen.  

• Livslängd i tillverkning 
Kpk-koncept blev en succé sedan den introduceras på marknad. Produktionsvolym 
idag är tregånger större än 2004 då HFG startade sin verksamhet. Framgång kommer 
att försätta. Förändring av ingående del är relativt liten. Detta innebär att en 
automatisering blir lättare att försvara eftersom en längre återbetalningstid kan 
accepteras. Kravet på denna investering är två års återbetalningstid. 
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5 Förbättringsförslag 
I detta kapitel redovisas flera olika alternativ som är tänkbara på ett övergripande förslag. 
Ingen hänsyn till tekniska detaljer utan sådant förutsätts kunna lösas när det är bestämt vilket 
alternativ som ska detaljutformas.  
 

5.1 Uppgifter och krav på automatiserat slutförpackningssystem 
 

För att frikoppla personal i slutförpackningsprocessen måste följande uppgifter automatiseras: 
- Inspektion av kvalitet på trågen 
- SRS-låda försörjning 
- Bygelpositionering och kontroll innan lådfyllning och stapling  
- Trågförpackning från transportband till SRS-låda 
- Hantering av ”avvikelse” t.ex. tråg som måste packas om 
- Hantering av störningar 

 
Förslag till lösningar för uppgifterna: 

- Vision system för kontroll av kvalitet på tråg (3-4 kameror samt dator) 
- Robotlösning för förpackning (1- 2 robotar ”pick & place”) 
- Ny SRS-låda försörjningssystem som har högre kapacitet 
- En bygelstängare som hanterar byglar 
- ”Intelligent bana” som hanterar avvikelse  
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5.2 Förslag till Lösningar 

5.2.1 Kvalitetskrav på trågen 
Förslag till automatisering av kvalitetskrav på trågen är att bygga ett visionssystem vid 
slutförpackningsprocessen som identifierar kvalitet på förseglade tråg för att uppfylla 
uppgiften enligt de krav som ställts. Visionssystemet ska bestå av en dator och tre kameror, en 
för ”kött på kant”, en för etikett och en för gasmängd. Dessa tre kameror kopplas till datorn 
där utvärdering och kommunikation med LCU kommer att ske. Signal skickas från LCU till 
någon form av sorteringsutrustning för att underkänt tråg ska sorteras från produktionsflöde 
till olika returlådor så att det blir lättare för operatör att kunna hantera dem efteråt. 

5.2.2 Hantering av avvikelser 
Det finns två grupper avvikelser måste man ta hänsyn till vid processen nämligen avvikelser 
av tråg och SRS-låda. För att underlätta för operatör att hantera avvikelserna efteråt kommer 
avvikande tråg att sorteras bort från produktionsflödet till olika returlådor. Avvikelserna 
kommer att etiketteras om respektive att förseglas om.  
 
 Vision system 

  
 
 

Underkänt tråg  
 

 
 
 ska 
 ompackas ska  
 etikette as r

om  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12  
Hantering av avvikelse  
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5.2.3 Trågförpackning 

5.2.3.1 Alternativ 1 – Automatisk specialutrustning 
 
Specialutrustning eller s.k. traditionell hård automation används mest i livsmedelsindustri för 
linjeprocess och massprocess där det krävs hög hanteringskapacitet t.ex. mer än 200 enheter 
per minut. Tanken är att låta trågen ramla själv in i SRS-låda istället för att plockas av robot.  
Trågen samlas in i ett magasin till ett förpackningslager, sedan flyttas hela förpackningslagret 
till en specialutrustning av transportband. Därefter faller hela förpackningslagret in i SRS-
lådan med hjälp av specialutrustningen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fördelar:   

- Hög hanteringskapacitet 
- Relativt billigt 

 
Nackdelar:     

- Låg flexibilitet  
- Risk att innersida av film på tråg blir smutsig pga. tråg ”faller” i låda. 

Figur 13 
Trågförpackning - alternativ 1 
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5.2.3.2 Alternativ 2 – Scara robot   
Scara robot har en rörelsebild som liknar människors arm. Robot innehåller både en ”axel” 
och ”armbågsled” samt en ”vrist”, axel är parallellt roterande. Scara robot passar mycket bra 
där det krävs snabba, repeternoggranna punkt till punkt rörelser.  
Fördelarna hos scara robot är hög hastighet och prestanda/pris förhållandet. Nackdelarna är 
dess begränsade arbetsområden och belastningsförmåga.  
 
Två robotar plockar tråg från transportbandet och placerar tråget i SRS-låda. Vision system 
skickar signal till robotarna som talar om vilket tråg som kan plockas. De underkända trågen 
passera robotarna och skickas vidare till ompackningsprocessen. 
 

 
Vision system  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fördelar:   

- Hög hastighet och prestanda/pris förhållandet 
- Hög flexibilitet 

 
Nackdelar:     

- Låg belastningsförmåga  
- Begränsade arbetsområde  

 
 
 
 
 
 

Figur 14 
Trågförpackning - alternativ 2 
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ördelar:   
 Hög belastningsförmåga 

 
ackdelar:     

Relativt långsamma  

Figur 15 
Trågförpackning – alternativ 3 

5.2.3.3 Alternativ 3 –  6-axis robot 
6-axis robot har, som namnet avslöjar, sex axlar vilket gör användningsområdet för roboten i 
stort sett obegränsat eftersom den är mycket flexibel.  Nackdelarna är 6-axis robot är svårstyrd 
och relativt långsam. 
 
Tanken är att roboten plockar och placerar ett helt packningslager istället för enskilt tråg för 
att kompensera för sin långsamma rörelse. Två förpackningsmagasin byggs vid änden av 
transportbandet. Trågen samlas in i det första magasinet med packningsmönster. Därefter 
plockar roboten alla trågen dvs. hela lager från magasinet och placerar in i SRS-låda. Under 
tiden samlas nästa grupp av tråg in i det andra magasinet som förbereds för nästa plockgång, 
ser Figur 15 nedan. Underkända tråg upptäcks av visionsystem och skiljs av styrpenna från 
flöde så att alla tråg som kommer att plockas av robot är godkända. 
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Den största begränsningen i detta fall har varit robotens hastighet, där den största flaskhalsen 
gäller tids optimering. Att installera fler robotar är ett alternativ för att öka denna process. 
Sugkopparna med tillhörande vakuumejektor anses ligga som största hinder för 
tillförlitligheten vad gäller ”att tappa tråg”. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att koppla på 
vakuumvakt för att få indikering när någon sugkopp tappar vakuum. 
 

5.2.4 Vakuumgripdon 
 
Fördelar med vakuumgripdon är att de ger en jämn lastfördelning på greppytan och har låg 
vikt, är billiga och driftsäkra. En annan fördel är att endast en yta behöver användas. Det 
vanligaste och enklaste är att arrangera ett antal sugkoppar i ett mönster anpassat efter tråg 
och packningsmönster. Dessa är i sin tur anslutna till en vakuumpump. Det primära kravet för 
att vakuumgripdon skall kunna användas är att greppytan är jämn, tät, torr och ren. Det finns 
ett stort antal sugkoppar i olika storlekar, material och infästningar som kan användas. Vid val 
av sugkopp bör ta hänsyn till trågs form och yta, den aktuella miljön och de krafter som kan 
uppstå. I och med att film på tråg är mycket tunt och böjligt är det lämpligt att använda 
sugkopp med mothåll i form av utskott eller ribbor i sugplanet för att förhindra att detaljen 
böjs in.  
 

5.2.5 SRS-låda försörjning 
 
Ett automatiskt försörjningssystem för SRS-lådor består av avstaplare, glidbana och 
bygelkontrollerare. Kapaciteten för de avstaplare som används idag bör uppdateras för att 
matcha slutförpackningsprocessen. En bygelkontrollerare kommer att installeras på glidbanan. 
Bygelkontrollerarens funktion är att säkerställa byglar i öppet läge så att det inte blir något 
problem när roboten placera trågen in i lådan.       
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5.2.6 Bygelpositionering och kontroll  
 
Lådornas byglar ska alltid vara öppna när lådan kommer in robotcellen. Detta är en 
förutsättning för att roboten ska kunna plocka utan störning. Enstaka byglar är stängda på 
grund av tröghet när lådan glider ner och träffar föregående låda. Två enkla metallfixturer 
installerade ovanför glidbanan säkerställer att bygel är i ”öppen” position innan lådan kommer 
in i robotcellen, se Figur 15, nedan. Den ena fixturen installeras vid den plats där sista lådan 
träffar föregående låda och den andra installeras inuti robotcellen. Fixturen som har lämplig 
vikt hänger ovanför glidbanan för att trycka tillbaka bygeln till öppet läge.  
 
 
 

 
 
 Figur 15 

Bygelkontrollerare  
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För att kunna genomföra en automatiserad stapling måste en automatisk specialmaskin 
(bygelstängare) installeras strax innan staplingen för att säkerställa att lastbygeln är i rätt 
läge(stängd). Med en automatisk bygelstängare slipper man lägga tid på bygelkontroll efter 
fyllningen av SRS-lådan. Bygelstängare ska installeras mellan etiketteringsmaskin och 
staplingsmaskin där man idag hanterar reject av förpackad SRS-låda. En tänkbar lösning visas 
i Figur 16. Eftersom tre sorters lådor har samma spår av bygelrörelse, dvs. bygel rör sig från 
öppet läge till stängt läge (helllåda har bara ett stängt läge). Bygelstängaren består av 
en ”tryck-arm” och en kanal som har samma form som spåret av bygelrörelsen. När lådan 
kommer in hanteringsstation positionerar bygelstängaren först lådan och greppar byglarna 
med ”tryck-armen”. Armarna rör sig antingen uppåt eller neråt längs kanal och på så sätt ställs 
byglarna i rätt läge.  
 
    
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

y”Tr ck-arm”

Kanal 

Bygel  

 
 
 
 
 
 

5.2.7 Hantering av störningar  
 
Ett integrerat stoppsystem ska byggas upp vid processen för att hantera olika typer av 
störningar. Det finns ett antal maskiner och transportbanor i processen. Deras stoppsystem 
fungerar oberoende av varandra, t.ex. förseglade tråg fortsätter transporteras av bandet till 
slutförpackningsstation även när efterföljande process var stillastående pga. någon störning.   
Tanken är att koppla samman alla maskiner och transportband i processen för att processen 
ska kunna stoppas automatiskt när störning inträffar och en lysande lampa visar var problem 
finns. Detta är en förutsättning för automatiserade slutförpackningssystem och en hög 
frikopplingsgrad av operatörer. En nackdel är att hela processen blir mer känsligt för störning. 
För att övervinna detta krävs det hårt arbete från underhållet så att antal störningar minskas.  
  
 
 

Bygel 
Spår av bygelrörelse 

Figur 16 
Princip om bygelstängare  
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5.2.8  Förslag till enskild packningslinje. 
 
Ett komplett koncept för en packningslinje har tagits fram efter utvärdering och noga 
övervägande. Systemet baseras på dagens produktionslayout och ingen stor förändring av 
layout förekommer. Systemet har en kapacitet som kan hantera 20 lådor per minut. Här följer 
en beskrivning av konceptet, se även Figur 17. Förseglade tråg inspekteras av vision system 
med avseende på kvalitet hos trågen. Underkända tråg sorteras bort från flödet till två 
returlådor. Den ena ska skickas till etiketteringsprocessen för att trågen ska etiketteras om och 
den andra lådan ska skickas till bearbetningsprocess för att förseglas om. Packningsmönster 
byggs med hjälp av en styrpenna och ett mönsterbyggnadsband (ett kort transportband som 
kan förändra fart automatiskt). Trågen matas in i plockmagasin i robotcellen. En robot med 
vakuumgripdon plockar halva lager och placerar i SRS-låda. Roboten ska installeras på taket 
av robotcellen för att utnyttja vertikalt utrymme. Lådan vägs och märks sedan med en 
backetikett (OCM-etikett). Innan stapling ställs lådans bygel i rätt läge av en bygelstängare så 
att lådan kan staplas. Låda som saknar backetikett eller vars bygel är trasig efter 
bygelpositionering glider ner tillbaka till förpackningsstation för att packas om.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vision system: 
 
Robot  
SRS-låda inspektör 
Bygel maskin 
Intelligent bana 
Informationshantering 
Störningshantering 
Avvikelsehantering
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1: Kamera  4: Robotcell  7: OCM-etiketteringsmaskin   
2: Styrpenna  5: Glidbana för SRS-låda 8: Bygelstängare  
3: Underkänt tråg 6: Våg  9: Staplare             

 
                                              10: Transportbana för defekt SRS-låda  
 
 Figur 17 
 Automatiserade packlinje 
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5.2.9 Förslag till flera packningslinjer. ll flera packningslinjer. 
  
Ett centraliserad automatiserat system för flera packlinjer kan vara en bra lösning för de 
packlinjer som har lågt packningstempo. Tanken är att bygga en automatisk 
förpackningstation i färdigvarulagret och ett flexibelt transportbandsystem som kopplar 
samman produktionslinjerna med packningsstationen, ser Figur 18. De förseglade trågen 
transporteras från produktion direkt till färdiglager och därefter packas de in i SRS-lådor av 
ett antal robotar. En robot kan packa tråg från tre olika packlinjer samtidigt. Efter etikettering 
och bygelpositionering samlas lådorna in i två gemensam staplingsstation där lådorna staplas. 
Figur 19 visar en liknade applikation på ICAs central lager. När en stack av lådorna staplats 
klart enligt kundorder plockar robotarna stacken och flyttar stacken till ett transportband som 
är kopplat till höglager.  

Ett centraliserad automatiserat system för flera packlinjer kan vara en bra lösning för de 
packlinjer som har lågt packningstempo. Tanken är att bygga en automatisk 
förpackningstation i färdigvarulagret och ett flexibelt transportbandsystem som kopplar 
samman produktionslinjerna med packningsstationen, ser Figur 18. De förseglade trågen 
transporteras från produktion direkt till färdiglager och därefter packas de in i SRS-lådor av 
ett antal robotar. En robot kan packa tråg från tre olika packlinjer samtidigt. Efter etikettering 
och bygelpositionering samlas lådorna in i två gemensam staplingsstation där lådorna staplas. 
Figur 19 visar en liknade applikation på ICAs central lager. När en stack av lådorna staplats 
klart enligt kundorder plockar robotarna stacken och flyttar stacken till ett transportband som 
är kopplat till höglager.  

  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Figur 19 
Staplingsstation  

Figur 18 
Automatiskt packningssystem 

Transportband Plock magasin Bygelstängare och OCM-etikettering 
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5.2.10 Övrigt förslag  
 
Nedanstående förslag om layoutförändring syftar till att förbättra bemanning på packlinjerna.  
Vänster del av Figur 20 visar hur operatörer arbetar på packlinjerna. Det behövs ofta minst två 
operatörer för att klara alla arbetsuppgifter. Den ena står på station och paketerar tråg hela 
tiden, den andra hjälper honom/henne t.ex. att hanterar avvikelse på tråg och lådor, att byter 
ettiketsrulle, att förbereder tomma lådor och positionering byglarna, etc. Tanken är 
att ”spegelvänder” närmande linjer så att den andra operatören kan hjälpa till både linjerna. 
Detta kan också bidra till framtidens automatiserade förpackningsprocess då behöver bara en 
operatör för två linjer för att övervaktar och byter ingående material istället för två operatörer.      
 
 

 
 Figur 20 

Principskiss av spegelvändande linjer  
 

 



 

Datum

2007-06-16
Ref 
Förstudie HFG Sverige AB 

Sidnr 
42 

Ansvarig 
Zhang Zhedong

   

 
Titel

Automatisering av slutförpackning 
 

6 Investeringsanalys 
I detta kapitel redovisas en inversteringsanalys av förslaget för enskild packningslinje 
 
Tabell 4 visar material och tjänster, uppskattade kostnader på dessa och slutligen den totala 
investeringen av en automatisering. Siffrorna är grova uppskattningar och tanken är att 
presentera en mer detaljerad investeringsanalys längre fram när företaget har fått in offerter 
från lämpliga leverantörer. 
 
En stor del av kostnaderna vid framtagandet av lösningen uppkommer vid inköp av robot och 
bygelstängare. Det kan rekommenderas att företaget inför kommande offerter värderar den 
minskade ergonomiska belastningen och den förbättrade arbetsmiljön som en automatisering 
innebär. Det är värden som är svåra att sätta pengar på men som ändå kan ha en stor betydelse 
för företagets framtida ekonomi. 
 
 

Inköp material/tjänst Kostnad   
ca            (kr)

Vision system 3 kameror och system 260 000
Robot cell 1 robot och styrsystem 900 000
SRS-låda försörjningssystem 1 avstaplare 200 000
Bygelpositionering 1 bygelstängare och fixturer 700 000
Intelligent bana 2-3 system 200 000
Installation 100 000 
Programmering och igångkörning 100 000 
Projektledning 100 000 
  

Total 2 560 000 
 

Tabell 4 
 
Total investering: 2 560 000 kr (pilotinstallation av en linje, resterande linjer kan bara vara  

     60-7o% av pilotinstallationen, dvs. ca 1 800 000 kr per linje) 
  
Kostnad för personal: 272 kr/timme   
Mantimmar vid processen: 88 timmar/vecka, 4400 timmar/år  
Personalkostnad: 1 196 800 kr/år 
 
Återbetalningstid: 2 560 000 / 1 196 800 = 2,14 år   (automationsapplikation för en linje) 
 
För två linjer 
2 560 000 + 1 800 000 = 4 360 000,  1 196 800 * 2 = 2 393 600  
4 360 000 / 2 393 600 = 1,82 år   
 
Investeringskostnad för automationsapplikation för 17 linjer är ca. 31 miljoner, 
återbetalningstid är 1,02 år. 
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7 Slutsats och rekommendation 
I slutet av förstudierapporten presenteras de slutsats och rekommendation förstudieutföraren 
kommit fram till. Hur arbetet kan bedrivas fortsättningsvis – förslag till fortsatt arbete.  
 
Målet med examensarbetet var att uppnå en besparing av personalresurser genom ökad 
automatisering. Med lösningsförslaget blir det uppskattningsvis en besparing på minst en 
person per skift vid slutförpackningsprocessen. Förslaget leder också till ökad effektivitet och 
säkerhet på hantering av avvikelser respektive hantering av störningar. Investeringsanalysen 
visade att minst två linjer måste implementeras för att återbetalningstiden ska hamna inom två 
år.  
 
Om företaget anser att en robotisering är en bra lösning, föreslås att en projektgrupp utses och 
får ta del av förstudien för att arbeta vidare med förslaget. I det nya projektet måste till 
exempel tekniska lösningar, layoutframställning, informationsintegration och 
investeringskostnad mer specifikt tas fram. 
 
För att en eventuell installation och test ska medföra så lite produktionsstörningar som möjligt, 
bör det valda förslaget först installeras och testas vid linje 23 eftersom linjen idag fungerar 
som reservlinje för köttfärsproukter. Här kan utrustningen provköras och operatörerna kan 
lära sig alla nya funktioner och rutiner som det nya systemet för med sig. En annan anledning 
till detta är att köttfärslinjerna är prioriterade för implementering eftersom 
produktionsvolymen för köttfärs är en tredjedel av hela produktionsvolymen.  
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