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Förord 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen i min utbildning till civilingenjör i 
Ergonomisk design & produktion med inriktning mot Industriell produktion vid Luleå 
tekniska universitet. Utbildningen är en modern produktionsteknisk utbildning som 
kombinerar tekniska ämnen med bland annat arbetsmiljö och produktionsorganisation.  Under 
projektet som sträckt sig under 19 veckor mellan juni och november 2007 har jag fått 
möjlighet att kombinera dessa olika delar för att analysera burktappningen i Vårby och finna 
lösningar på identifierade problem. 
 
Jag vill tacka mina handledare som ställt upp med sin tid och sitt kunnande under hela 
projektets tid, på Spendrups Bryggeri AB driftledare Thomas Malm och vid Institutionen för 
arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet universitetsadjunkt Magnus Stenberg. 
 
Jag vill också framföra tack till alla jag kommit i kontakt med på Spendrups för att ni gett mig 
möjligheten att på nära håll få sätta mig in i ert arbete och för att ni gett mig svar på alla 
frågor. Förhoppningsvis har även ni att ni fått ut något av detta projekt. 
 
Dessutom vill jag tacka Anders Ferm för sällskap och bollande av idéer under 
benchmarkingbesöken till Grängesberg och Kuopio.  
 
 

 
 
Stockholm, december 2007 



 

Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet initierat av 
Spendrups bryggeri AB. Spendrups är moderbolag i det största svenskägda bryggeriet på den 
svenska marknaden. Man utvecklar, tillverkar, importerar och marknadsför öl, vatten, läsk, 
vin och sprit i ett antal dotterbolag. Produktionsenheter finns i Grängesberg, Vårby och Visby. 
 
Examensarbetet initierades då driftledningen vid bryggeriet i Vårby uppmärksammade att 
operatörerna vid produktionslinan V3 sjukskrevs oftare än tidigare. Syftet med arbetet har 
varit att kartlägga arbetsmiljön och produktionen samt att ta fram lösningsförslag för att 
minska antalet sjukskrivningar och öka produktionseffektiviteten vid linan. 
 
Vid V3 tappas läsk, öl, cider och vatten på aluminiumburk. Dessa burkar paketeras på olika 
sätt beroende på produkt, försäljningsställe och kund. Detta examensarbete har koncentrerats 
på arbetsområdena som berör paketering. Det vill säga multipackmaskinen 
trågfyllarmaskinerna, pallfyllaren och pallmärkaren samt tillhörande transportband 
 
Under analysarbetet som skedde genom bland annat riskanalyser, intervjuer, observationer 
och en enkät framkom ett antal problemområden. Det var också tydligt att det fanns många 
arbetsmiljöproblem som behövde lösas. En omprioritering gjordes och i första hand handlade 
arbetet nu om att få fram en säker arbetsmiljö. 
 
Ytterligare prioritering gjordes för att göra lösningsarbetet hanterligt, två arbetsområden, ett 
arbetsmoment och tre riskfaktorer prioriteras. Dessa var de som innebar flest och mest 
frekvent upprepade skadliga arbetsställningar samt den största risken för olyckor, tillbud och 
belastningsskador. De prioriterade områdena var: 
 

- Handtagsapplikatorn  
- Kartonginmatning  
- Omställningar av banor 

- Arbete ovanför axelhöjd 
- Fallrisker  
- Tunga och/eller frekventa lyft 

 
För att lösa dessa problem och hitta lösningar har teorier angående arbetsmiljö, 
produktionsteknik och kvalitet studerats. Tre benchmarkingbesök har dessutom utförts för att 
ge ytterligare inspiration till lösningar. 
 
Under framtagandet av lösningar har genomförbara och kostnadseffektiva idéer prioriterats. 
De viktigaste lösningarna som föreslås är att den befintliga handtagsapplikatorn byggs om, att 
lyfthjälpmedel köps in, att distanser används vid omställningar och att arbetsrotation införs. 
 
Mycket tid har gått till att kartlägga och förstå produktionen vid V3. Även om examensarbetet 
avgränsades så hade en ytterligare begränsning kunnat ge mer detaljerade lösningsförslag och 
tid att genomföra ekonomiska kalkyler vilket nu prioriterades bort. 
 
Rekommendationen är att Spendrups tar till vara på informationen i rapporten, genomför de 
föreslagna lösningarna och vidare utreder övriga identifierade problem. 



 

Abstract 
This report is the result of a master thesis at Luleå University of technology on the initiative 
of Spendrups brewery. Spendrups is the parent company of the largest Swedish owned 
brewery on the Swedish market. They develop, produce, import and market beers, waters, soft 
drinks, wines and spirits in several subsidiaries. There are three production plants in Sweden. 
 
The thesis was initiated by the operations management of the Vårby brewery who realised 
that the workers of the line V3 were more often ill and injured than before. The means of the 
thesis were to analyse and find solutions to problems in the working environment and the 
effectiveness of the production. 
 
At V3 soft drinks, beer, ciders and water are put in aluminium cans. The cans are packed in 
different formats depending on the product, where it is to be sold and who the client is. This 
thesis is focused on the packing area, namely the multi packer, the carton fillers, the filler of 
loading pallets, the labeller and the conveyors tying them together. 
 
After the analysis of the present it was obvious that there were a number of problems in the 
working environment that needed to be solved. Further prioritizing was made and the project 
now was about creating a safe working environment. Some areas were singled out; they were 
chosen since they induce the greatest risk of harmful postures, accidents and incidents. The 
prioritized areas were: 
 

- The handle applicator 
- Carton feeding 
- Changeover of conveyor belts 

- Work above the shoulder 
- Risks of falling 
- Heavy and/or frequent lifting 

 
To solve these problems and in order to find solutions, theories concerning working 
environment, method of production and quality engineering have been studied. For further 
inspiration, benchmarking was performed. 
 
Viable and cost effective solutions have been prioritized. Some of the suggested solutions are 
modifications of the existing handle applicator, several lifting aids, and the use of aids when 
adjusting conveyors. There are also some suggested organizational changes. 
 
A lot of time has been spent mapping and understanding the production. Further delimitation 
would have given more detailed solutions and time to make cost estimations 
 
I recommend Spendrups to implement the proposed measures and to investigate further the 
remaining identified problems.  
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel sätter examensarbetet i en kontext genom att bakgrund, syfte, mål och 
avgränsningar beskrivs. Det redogörs även för rapportens upplägg och hur den kan läsas 
beroende på läsarens bakgrund och intresse. I slutet av kapitlet finns det en ordlista. 

1.1 Bakgrund 
Vid Spendrups produktionsenhet i Vårby finns produktionslinjen V3 som är en tappningslinje 
för produktion av öl, vatten, cider och läsk på 33, 50 samt 56,8 cl aluminiumburkar.  
 
De senaste åren har förpackningsfloran ökat markant och därmed även omställningstiderna. 
Detta har lett till ett lägre OEE-tal från linjen och driftledningen har även funnit att 
arbetsmiljön på linjen försämrats med fler och längre sjukskrivningar som följd. För att täcka 
upp för produktionsbortfall har även övertidsarbete krävts i en ökad utsträckning. 
 
För att komma till rätta med antalet sjukskrivningar och för att öka antalet producerade 
enheter per timme initierades detta examensarbete.  
 
Examensarbetet utförs som den avslutande delen i civilingenjörsutbildningen i Ergonomisk 
design och produktion vid Luleå tekniska universitet. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att analysera arbetet vid V3 och utveckla förslag som kan 
användas för att förbättra arbetsmiljön och produktionseffektiviteten vid burklinjen. 
 
Målet med examensarbetet är att identifiera de problem med arbetsmiljön och effektiviteten 
som finns och ta fram lösningsförslag för Spendrups att ta ställning till. Lösningarna ska ge en 
säkrare och mer effektiv produktion vid burklinjen vid bryggeriet i Vårby. Resultatet ska 
kunna mätas i ett lägre antal sjukskrivningar och ett högre OEE-tal från V3. 

1.3 Avgränsningar 
Den tid som avsatts för detta examensarbete är cirka 20 arbetsveckor, utförda mellan juni och 
december 2007. 
 
I begreppet arbetsmiljö ingår både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö kan 
ytterligare delas in i underkategorierna belastningsergonomi, klimat, buller, belysning och 
kemiska hälsorisker. Alla dessa delar kommer att beröras i examensarbetet men tyngdpunkten 
kommer att ligga på belastningsergonomi och psykosocial miljö.  
 
De arbetsområden som arbetet fokuserar på är den senare delen av produktionsflödet. Det vill 
säga trågfyllarmaskinerna, i fortsättningen kallade SMI Singel och SMI Multi, 
multipackmaskinen, pallfyllaren och pallmärkaren samt tillhörande transportband. 
 
Vid layoutförändringar är begränsningen de befintliga lokalernas utformning. 
 
Lösningar för att få bort störningar som kan härröras till andra avdelningar kommer endast att 
behandlas på så sätt att de prioriteras och om möjligt ges förslag på vidare arbete med dessa.  
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1.4 Läshänvisningar 
För att få ut så mycket som möjligt av rapporten rekommenderas det att den läses i den 
ordning den presenteras. För att förkorta lästiden kan en läsare som är insatt i företaget och 
produktionssättet få en överblick av problemet och lösningarna genom att läsa kapitel fyra och 
fem för att sedan gå vidare med kapitel nio, tio och elva genom att följa de svarta pilarna, se 
bild 1.1. För en mer teoretiskt intresserad läsare kan fokus istället läggas på kapitel fem, sju, 
åtta och tio, genom att följa de röda pilarna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.1. Läshänvisningar 

1.5 Ordlista 
CIP Förkortning av Clean In Place som är en metod för att automatiskt 

rengöra rör och tankar genom att återcirkulera rengörings- och 
lösningsmedel. 

 
EU-pall   träpall 
 
HACCP förkortning av Hazard Analysis and critical control point, standard 

för livsmedelsföretag angående produktsäkerhet och hygien 
 
Kolli   tråg innehållandes 24 burkar 
 
Multipack  mindre enhet än ett kolli, inplastade burkar, med eller utan handtag 

t.ex. 4-pack eller 6-pack 
 
OEE-tal  OEE är en förkortning för Overall Equipment Effectiveness och är 

ett nyckeltal som används för att mäta produktionseffektiviteten 
 
Pall den enhet som går till lager, består av tråg packade på plastpall 

eller EU-pall 
 
Plastpall  svart plastpall som används vi leverans till systembolaget 
 
Trågfyllare   gemensamt namn för SMI Singel och SMI Multi 

1. Inledning 

4. Nulägesbeskrivning 6. Framtid 

9. Lösningar 

10. Diskussion 11. Rekommendation 

2. företagsbeskrivning 3. Metod & genomförande 

5. Nulägesanalys 

7. Teori 
8. Kravspecifikation 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras Spendrups Bryggeri AB och dess historia. Även bryggeriprocessen 
och tillverkningen av övriga produkter beskrivs. Beskrivningen av dessa processer sätter det 
aktuella produktionsavsnittet i ett sammanhang.   

2.1 Spendrups Bryggeri AB 
Spendrups Bryggeri AB är moderbolag i en koncern bestående av de helägda dotterbolagen 
Spendrups Vin AB, Mariestads Bryggeri AB, AB Risingsbo Ångbryggeri samt AB Wårby 
Bryggerier. Spendrups Bryggeri AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Spendrup Invest AB. 
[Årsredovisning 2005]  
 
Mads Pedersen Spendrup började 1755 arbeta på ett bränneri i Köpenhamn. När släkten 
Spendrup flyttade till Sverige och förvärvade Grängesbergs bryggeri i Dalarna 1897 skapades 
företaget. Spendrups är fortfarande ett familjeföretag och tredje och fjärde generationen 
arbetar idag inom koncernen. 
 
Spendrups Bryggeri är idag det största svenskägda bryggeriet på den svenska marknaden och 
man producerar och säljer cirka 265 miljoner liter dryck/år, varav 130 miljoner liter är öl/år 
[Spendrups intranät]. Spendrups omsätter 2 miljarder kronor om året. 2006 hade Spendrups 
28 % av den svenska ölmarknaden, 32 % av vattenmarknaden och 10 % av läskmarknaden. 
[Bokslutskommuniké 2006]  
 
Spendrups hade 2005 cirka 1150 
medarbetare varav 21 % är kvinnor. Vid 
bryggerierna och på huvudkontoret ligger 
andelen kvinnor något högre och är där cirka 
30 %.  
 
Det största bryggeriet är bryggeriet i 
Grängesberg i Dalarna där cirka 55 % av 
produktionen sker. Den övriga storskaliga 
produktionen sker i Vårby. Dessutom finns 
ett mikrobryggeri i Visby som i första hand 
används som experimentverkstad 
[Spendrups intranät].   

2.1.1 Affärsidé och Vision 
Spendrups affärsidé är att utveckla, tillverka, importera och marknadsföra öl, vatten, läsk, vin 
och sprit. Spendrups är utmanaren som erbjuder starka varumärken, hög kvalitet och personlig 
service. [Spendrups intranät] 
 
Visionen är att ”Spendrups vill vara den nyskapande och passionerade bryggaren som leder 
och moderniserar den svenska ölkulturen”. [Spendrups intranät] 

2.2 Produktframställning 
Vid Spendrups bryggerier tillverkas och tappas ett flertal olika drycker. Tillverkningen skiljer 
sig åt beroende på produkt. Nedan presenteras de fyra olika typer av produkter som tappas vid 
den aktuella linan i Vårby.  

Bild 2.1. Vårby bryggeri, [www.spendrups.se]  
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2.2.1 Öl / Bryggeriprocessen 
Spendrups brygger öl enligt de tyska renhetslagarna 
vilket innebär att endast malt, humle, jäst och vatten 
används för att framställa ölet. Detta gäller i första 
hand lagerölen och vissa undantag görs till exempel 
vid bryggning av veteöl och andra specialöl. 
 
På Spendrups bryggs 16 olika sorters öl. Man utgår 
från malt som köps in från ett mälteri i Helsingborg 
och olika typer av malt används för att ge olika 
smak på ölet. 
 
Malten mals och blandas med vatten. Enzymer 
bryter ned stärkelsen i malten och sockerarten 
maltos bildas. Efter ett antal upphettningar av 
blandningen har mäsk bildats. Mäsken silas vilket 
ger drev, som säljs som djurfoder, och vört som 
kokas ytterligare en gång.  
 
Vid vörtkokningen tillsätts humle som ger ölet dess 
smak, arom och beska. Brygden, som det kallas, 
kyls nu ned och jäst tillsätts i jästankar. Totalt får 
fyra brygder plats i en jästank och till varje brygd 
krävs 6,6 ton malt. Varje vecka kokas mellan 45 
och 46 brygder, varje brygd tar 8 timmar att 
framställa. 
  
I jästanken bildas kolsyra och alkohol och här 
ligger ölet i cirka 7 dagar. Underjästa öl, så kallad 
lager, jäses vid cirka 6-12 grader och jästen sjunker 
till botten. När jästen tömts ut är det dags att lagra 
ölet. Detta gör man i mellan 14 och 20 dagar. 
 
Efter lagring blandas öl från olika tankar för att få 
rätt smak och alkoholstyrka innan det filtreras med 
hjälp av kiselgur. 
 
Slutligen kontrolleras alkoholhalten och ölet samlas 
upp i tankar för att tappas. För att få ett hållbart öl 
med förutsägbara egenskaper pastöriseras det. På 
Spendrups pastöriseras de tillslutna burkarna efter 
tappningen medan öl som tappas på flaska, fat eller 
PET-flaska pastöriseras innan tappning.  

2.2.2 Cider/blanddryck 
Från och med 1/7 2005 ska cider vara framställd av jäst fruktjuice av äpple och/eller päron. 
Utöver tillåtna livsmedeltillsatser och naturliga aromer får endast ojäst fruktjuice av äpple 
eller päron, vatten och socker tillsättas, om annat än naturliga aromer från äpple eller päron 
använts måste det anges. Cidern får kolsyras. [www.systembolaget.se] 
 

Bild 2.2. Bryggeriprocessen, 
[www.bryggerier.se] 
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Cider- och blanddryckskoncentrat köps in av underleverantörer och blandas med kolsyrat 
vatten vid tillverkning.   

2.2.3 Läsk 
När man tillverkar läsk börjar man med att göra en sockerlag av socker och vatten. Samtidigt 
tillverkas en aromblandning, läskedrycksextrakt, av råsaft, andra aromämnen och äpple- eller 
citronsyra. Komponenterna blandas till ett läskedryckskoncentrat – en så kallad syrup. 
Syrupen kan säljas direkt till restauranger där den blandas på plats med kolsyrat vatten i 
speciella maskiner eller så blandas den med kolsyrat vatten redan i bryggeriet och tappas i 
konsumentförpackningar. [www.läsk.nu/lask2.shtml] 

2.2.4 Loka 
Vattnet som säljs under varumärket Loka tappas vid Loka brunn i Bergslagen och 
transporteras till Grängesberg och Vårby i tankbil. Innan tappning tillsätts smakämnen och 
salter i vattnet för att balansera mineralhalten. Slutligen kolsyras vattnet och tappas i 
förpackning. 

2.3 BRC-certifiering 
Spendrups är certifierat enligt British Retail Consortiums miljö- och kvalitetsledningssystem 
BRC global standard – livsmedel sedan 2005. Det är en certifiering som efterfrågas av stora 
livsmedelskedjor, framförallt av dem som har verksamhet med egna varumärken och vill 
säkerställa kvaliteten hos de aktörer som producerar dem. [www.aranecart.se] 
 
I standarden finns bland annat krav på att man implementerar ett HACCP-system, använder 
sig av ett dokumenterat och effektivt kvalitetsledningssystem samt att man internt övervakar 
och utvecklar standarder, produkter, processer och personal. [www.brc.org.uk] 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts, hur examensarbetet organiserats och hur 
de olika metoderna använts vid genomförandet av examensarbetet. 

3.1 Projektorganisation 
I detta examensarbete har ett flertal personer varit inblandade. Två handledare har funnits till 
hands, en vid Luleå tekniska universitet och en på Spendrups. Vid behov har även resurser 
såsom företagshälsovård funnits tillgängliga. 
 
Vid Luleå tekniska universitet har Magnus Stenberg, universitetsadjunkt på Institutionen för 
arbetsvetenskap varit till hjälp vid bland annat upplägg av projektet, diskussioner kring 
litteratur och metoder samt rapportskrivning.  
 
På Spendrups bryggeri AB har Thomas Malm, driftchef för Burk- och fattappning i Vårby 
agerat bollplank och hjälpt till med anordnande av studiebesök samt att styra projektet åt 
önskvärt håll när avgränsningar behövt göras. Det är även Thomas Malm som varit beställare 
av projektet. 
 
Förutom dessa två har ett flertal personer kontaktats för sina kunskaper inom speciella 
områden. 
 
Kontakter med handledare har skett löpande. Vid Spendrups har projektmöten hållits vid 
behov. Kontakter med handledare vid LTU har skett via e-post. 

3.2 Projektmetodik 
Den projektmetodik som använts för att genomföra examensarbetet är rullande strategisk 
planering och den så kallade projektspiralen som går ut på att åtta arbetssteg genomförs i tre 
varv. Vid varje varv tittar man på helheten men tyngdpunkten förskjuts under arbetets gång. 
Detta arbetssätt leder till att projektet kontinuerligt utvärderas och tidigare resultat 
omvärderas. Dessutom minska risken för att projektet kör fast. [Ranhagen, 1995]  
 

 
Bild 3.1. Projektcirken, [Ranhagen, 1995] 
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Projektcirkeln delas in i åtta arbetssteg se bild 3.1. Dessa är planering, kartläggning, 
formulering av krav och mål, förslag till idéer och lösningar, värdering och val, utveckling 
och detaljbearbetning samt genomförande och uppföljning. I detta projekt har de sex första 
arbetsstegen varit aktuella.  
 
I det första varvet har tyngdpunkten lagts på planering, kartläggning, formulering av krav och 
mål samt förslag och idéer till lösningar. I varv två har tyngdpunkten istället lagts på 
kartläggning, formulering av krav och mål, förslag till idéer och lösningar, värdering och val 
av alternativ. I det slutliga varvet koncentrerades arbetet på att formulera mål och krav, att 
söka alternativ, värdering och val av alternativ, utveckling och till sist detaljbearbetning av 
valda förslag. 
 
Fördelen med denna metodik jämfört med ett traditionellt linjärt arbetssätt är det under hela 
projektets gång finns möjlighet att ifrågasätta och komma med nya idéer utan att allt tidigare 
arbete måste förkastas. Metoden ger även möjlighet till lärande i varje varv. [Ranhagen, 1995] 

3.2.1 Tidsplan 
För att få överblick över ett så pass stort projekt som ett examensarbete är sattes en tidsplan 
upp. Från början var projekttiden från 11 juni, 2007 till 2 november, 2007 men ett erbjudande 
om sommarjobb hos Spendrups gjorde att tidsplanen justerades till att sträcka sig från 11 juni, 
2007 till 5 december, 2007 med ett avbrott på sju veckor i juli och augusti. Totalt sträckte sig 
examensarbetet över 19 veckor fördelat på de olika varven enligt tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Tidsplan 

Vecka Datum  Aktivitet Varv  
1 11 juni-15juni Introduktion 1 
2 18 juni-21juni Kartläggning 1 
3 25 juni-29 juni Kartläggning 1 
4 2 juli-6 juli Kartläggning 1 
5 9 juli-13 juli Nuläge och framtid 1 
6 3 sep-7 sep Nuläge och framtid 1 
7 10 sep-14 sep Kravspecifikation 1 
8 17 sep-21 sep Lösningsarbete 1 
9 24 sep-28 sep Nuläge, framtid, teori, krav 2 
10 1 okt-5 okt Krav och lösningar 2 
11 8 okt-12 okt Lösningar 2 
12 15 okt-19 okt Lösningar 2 
13 22 okt-26 okt Värdering och viktning 2 
14 29 okt–2 nov Genomgång av tidigare arbete 3 
15 5 nov-9 nov Val av lösningar 3 
16 12 nov-16 nov Detaljbearbetning 3 
17 19 nov-23 nov Detaljbearbetning 3 
18 26 nov-30 nov Rapportskrivning  
19 3 dec-5 dec Förbereda redovisningar  
 

Varv 1 
Första varvet inleddes med en introduktion till företaget och projektet, under detta varv 
planerades även examensarbetets upplägg, vilka metoder som skulle användas och vilka 
personer som skulle kunna vara till hjälp. 
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Kontakterna med handledare var under detta varv relativt täta och handlade till stor del om 
utformning av rapporten och diskussioner kring metoder för datainsamling. 
 
I slutet av varv 1 besöktes handledaren i Luleå för att diskutera genomfört arbete samt 
fortsättning och riktning på projektet. Även en genomgång genomfördes på Spendrups för att 
diskutera avgränsningar och det fortsatta arbetet. 
 
Varv 2  
Under en stor del av det andra varvet gick tiden åt till litteraturstudier, utarbetande av 
lösningsförslag och skrivande av rapport. Även olika alternativ på lösningar av problem som 
identifierats under varv 1 undersöktes. Ett internt benchmarkingbesök genomfördes för att ge 
fler idéer till lösningar. 
 
Detta varv avlutades med en genomgång med handledare på Spendrups, för att se att projektet 
fortfarande gick åt rätt håll, samt en diskussion kring de prioriteringar som gjorts.  
 
Varv 3 
Det tredje och avslutande varvet inleddes med en genomgång av det tidigare arbetet. I övrigt 
gick arbetet ut på att välja lösningar och att vidareutveckla dessa. Under denna del av 
projektet genomfördes två benchmarkingbesök vilka gav ytterligare idéer på lösningar. 
 
Avslutningsvis bearbetades rapporten och två redovisningar förbereddes och genomfördes. En 
på Spendrups och en vid Luleå tekniska universitet. 

3.3 Datainsamling 
För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt användes flera olika typer av datainsamling, 
bland annat observationer, intervjuer, riskanalyser samt studie- och benchmarkingbesök. 
Denna informationsinsamling utgjorde grunden för nuläges- och framtidsbeskrivningen. 

3.3.1 Observationer 
För att få en övergripande uppfattning om produktionen har observationer skett vid linjen. 
Observationer utfördes framförallt under de första veckorna av projektet för att få en 
överblick över hur arbetet går till, men även senare för att få input på förslag och för att få 
svar på frågeställningar som dykt upp.  
 
Den typ av observation som använts är framför allt osystematiska observationer då arbetet 
noteras efter det som väcker uppmärksamhet. [Karlsson, 1994] 

3.3.2 Intervjuer 
I kombination med observationer har även ostrukturerade intervjuer med operatörerna utförts. 
Vid dessa har upplevelser av arbetsmiljön och förslag till lösningar diskuterats. Kring 
framtiden för linan och Spendrups som företag har mer strukturerade intervjuer skett med 
bland andra driftledare, tappningschef och planerare. Även om det vid dessa tillfällen även 
getts utrymme för diskussioner och följdfrågor.  
 
Med strukturerade intervjuer får man fram mer exakta och relevanta uppgifter än vid en 
ostrukturerad intervju då resultaten från den senare är beroende av operatörens egenskaper 
och intressen [Karlsson, 1994]. 
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3.3.3 Riskanalys 
Ett tillfälle gavs redan första veckan till att vara med vid en riskanalys som genomfördes av 
en sjuksköterska och ergonom, en arbetsmiljöingenjör och de två skyddsombud som arbetar 
vid linan. Detta gav en möjlighet till att direkt sätta sig in i flödet och därmed få en inblick i 
vilka arbetsmiljöproblem som fanns.  
 
Riskanalysen gick till på så sätt att linan delades in efter de olika arbetsområdena; 
Palltömmare, tappmaskin, multipack och SMI Singel/SMI Multi, se bild 3.2.  
 

 
Bild 3.2. Översikt över ansvarsområden vid V3 [Anders Ferm] 

En genomgång skedde av varje arbetsmoment och riskerna för olyckor eller tillbud bedömdes 
efter de modeller för bedömning av arbetsställningar, manuellt arbete och ensidigt upprepat 
arbete som finns i AFS 1998:1, se bilaga 1. Modellerna är förenklade och uppbyggda för att 
översiktligt visa hur riskabla arbetsförhållandena är. Modellen delar in belastningarna i rött, 
vilket innebär olämpligt, gult vilket innebär värdera närmare, samt grönt vilket representerar 
acceptabel belastning. En vecka efter riskanalysen träffades gruppen tillsammans med 
driftledaren för avsnittet och gick igenom den rapport som sammanställts, se bilaga 2.  
 
Eftersom en av maskinerna, handtagsapplikatorn, inte användes vid tidpunkten för 
riskanalysen av hela linan, genomfördes en riskanalys av den tillsammans med vice 
huvudskyddsombud Örjan Svennerskog från tappteknik under vecka 29. Protokollet 
presenteras i bilaga 3. 

3.3.4 Enkät 
För att få in mer heltäckande information om hur arbetsmiljön upplevs, framförallt gällande 
stress och ohälsa, utformades en enkät, se bilaga 4. Inspiration togs från företaget Prevents 
checklistor. [www.prevent.se]. 
 
Enkäter är i regel svåra att utforma på ett sådant sätt att frågorna endast kan tolkas entydigt av 
respondenterna. Risken är också stor för bortfall. I detta fall besvarade 11 personer av 29 
enkäten vilket gör att underlaget inte är särskilt stort, men det gav ändå en viktig 
utgångspunkt för vilken typ av frågor som behövde ställas vid intervjuerna med operatörerna. 
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3.3.5 Studiebesök 
För att få bättre inblick i företaget och produktionen har ett antal studiebesök genomförts.  
 
Till att börja med gjordes en allmän rundvandring på de olika delarna av bryggeriet i Vårby. 
De olika produktionsenheterna besöktes samt kringverksamheter som planerings- och 
logistikpersonalens kontor, verkstäder, tomgodslager och färdigvarulager. Även 
returhanteringen tittades på översiktligt. Syftet med detta besök var framförallt att få en 
överblick över den totala produktionen och en uppfattning om hur företaget fungerar. 
 
En genomgång av bryggningsprocessen genomfördes under vecka två tillsammans med 
bryggmästare Richard Bengtsson. En rundvandring och möjlighet till att ställa frågor gavs. 
Detta besök gav en vidare uppfattning om produkten.  

3.4 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts främst via Kungliga tekniska högskolans huvudbibliotek och 
Örebro universitetsbibliotek. Vetenskapliga artiklar och elektroniska resurser har sökts via 
Luleå universitetsbiblioteks hemsida. De ämnen som studerats är i första hand arbetsmiljö, 
produktionsteknik och kvalitet. Även Internet har använts för att hitta viss information och 
bilder för att illustrera rapportens innehåll. Tidigare genomförda examensarbeten har studerats 
för att få uppslag på utformning av rapport och för val av litteratur. 
 
Spendrups interna information har gåtts igenom löpande, främst har olika typer av statistik, 
rapporter och rutiner studerats. Dessa har inhämtats via intranätet Malte, ledningssystemet 
Qnova och den publika hemsidan samt via kontakter med berörda personer. 

3.5 Formulering av krav 
I kravspecifikationen konkretiseras de övergripande målen. Det är viktigt att kraven 
formuleras på ett sådant sätt att de kan tillämpas direkt i det fortsatta arbetet. [Ranhagen, 
1995]  
 
Kravspecifikationen som tagits fram omfattar arbetsmiljö, produktion, materialhantering och 
ekonomi och bygger på de resultat som kommit fram i nulägesbeskrivningen och 
nulägesanalysen. Syftet med kravspecifikation är att sammanfatta vilka förbättringar de 
förslag som tas fram under arbetet med lösningsförslag bör resultera i. Kravspecifikationen 
låg även till grund för värderingsfaktorerna som användes för att utvärdera lösningsförslagen.  

3.6 Värdering och val 
Eftersom arbetet med lösningsförslag går ut på att tillfredsställa många, ibland motstridiga, 
krav är det svårt att få fram en ”bästa lösning”. Istället bör fokus läggas på att få fram en 
”bästa möjliga lösning”. [Ranhagen, 1994] 
 
För att få överskådlighet i värderingen kan man använda sig av faktoranalys som går ut på att 
man systematiskt strukturerar värderingskriterierna och uppskattar kriteriernas betydelse 
genom att vikta dem enligt valfri skala. Därefter värderas alternativen efter hur väl de 
uppfyller de uppsatta kriterierna. [Ranhagen, 1994] 
 
Det är viktigt att redan i framtagandet av värderingsfaktorerna hålla isär kriterier som rör 
kvalitet såsom funktion, teknik och miljö och kriterier som rör ekonomi och genomförbarhet 
eftersom hög värdering av kvalitet ofta innebär dyra investeringar. [Ranhagen, 1994]  
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Värderingsfaktorer som bygger på kravspecifikationen togs fram och användes för att välja 
lösningsförslag när fler än ett förslag fanns. Vid val av lösning vägdes även de ekonomiska 
kraven samt genomförbarheten hos lösningarna in.  

3.7 Lösningsarbete 
För att inte köra fast och hämma kreativiteten vid framtagandet av lösningar har metoden 
brainstorming använts. Vid brainstorming får idéer i det första steget inte kritiseras vare sig 
positivt eller negativt. Anledningen till att metoden brainstorming användes var framför allt 
för att få fram ett stort antal förslag på lösningar. 
 
Regelrätt brainstorming utfördes enskilt. De idéer som kom fram ur brainstormingen 
diskuterades sedan med handledare på Spendrups och andra inblandade i produktionen. 
Diskussionerna gav utvecklingsförslag, ytterligare förslag på lösningar och en uppfattning om 
vilka typer av förändringar som ansågs genomförbara. 

3.7.1 Benchmarkingbesök 
Benchmarking, eller processjämförelse är ett arbetssätt för att jämföra den egna processen 
med andra liknande eller identiska processer för att hitta alternativa sätt att förbättra dem. 
Tanken med benchmarking är att båda aktörerna ska kunna dra nytta av jämförelsen och 
utveckla sina processer. Benchmarking kan genomföras hos en konkurrent eller hos en extern 
aktör. Det går också att jämföra processer internt, på en annan avdelning eller inom ett annat 
bolag inom koncernen. [Bergman och Klefsjö, 2007]  
 
Grängesberg 
I Grängesberg ligger Spendrups största bryggeri. De delar som besöktes var burklinjen som är 
uppbyggd på ett liknande sätt som produktionen vid V3 samt en nybyggd lina för Å-PET.  
 
Syftet med besöket var framför allt att se om man har eller haft samma problem som vid V3 
och i så fall hur man löst dem. Ett benchmarking gjordes inom företaget då de vid burklinan i 
Grängesberg tappar samma typ av produkter och packar dem i samma format som vid V3. 
Dessutomanvänder man vid Å-PET-linan en annan typ av handtagsapplikator och en 
trågfyllare av ett annat fabrikat. 
 
Olvi 
Olvi är det tredje största bryggeriet i Finland och det enda rikstäckande finska bryggeriet som 
är i finsk ägo. De producerar öl, mineralvatten och cider samt läskedrycker och longdrinks för 
den finska marknaden. Olivs försäljning fokuserar sig på dagligvaruhandeln vilket är den 
viktigaste distributionskanalen för öl, mineralvatten och cider. [www.olvi.fi]  
 
Ett benchmarkingbesök gjordes på Olvis bryggeri, fabrik och huvudkontor i Iisalmi i östra 
Finland. Anledningen till att detta bryggeri besöktes är för att de liksom Spendrups använder 
en förpackningsmaskin med integrerad handtagsapplikator från SMI. Hos Olvi har man 
genom egna tekniska lösningar fått det att fungera mycket bra. Syftet med besöket var att titta 
på hur produktionen fungerar och hur man modifierat maskinen. 
 
V14, Å-PET Vårby 
Ett benchmarkingbesök gjordes också internt på bryggeriet i Vårby där linje V14 besöktes 
eftersom de har en liknande process och en förpackningsmaskin inköpt från samma företag 
som maskinerna vid V3. Vid V14 tappas och paketeras framför allt öl och Loka på 50 
centiliters plastflaska, så kallad Å-PET. Syftet med besöket var att titta på 
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förpackningsmaskinen och vilka skillnader och likheter som finns mellan de två linorna och 
därmed ge idéer till lösningsförslag. 

3.8 Dokumentation av projektarbetet 
Arbetet har dokumenterats kontinuerligt och presenterats i en rapport och två redovisningar. 
För att i efterhand veta vad jag gjort under de olika veckorna antecknades dagens arbete i en 
dagbok. Varannan vecka gick jag igenom dagboken och jämförde med tidsplanen för att se 
vilka delar som behövde prioriteras under de efterföljande två veckorna.    
 
En av redovisningarna genomfördes vid Spendrups enhet i Vårby och de närvarande var 
operatörerna vid V3, tappningschefen och driftcheferna för de olika linorna i Vårby och 
Grängesberg. Vid redovisningen i Luleå närvarade, examinator, opponenter och ett tiotal 
studenter. 
 
Vid redovisningarna använde jag mig av en PowerPoint-presentation för att underlätta 
förståelsen hos åhörarna. På Spendrups koncentrerades redovisningen på resultaten från 
kartläggningen och förslagen på lösningar. I Luleå lades en större tyngd vid bakgrund, 
metoder och framtidsbeskrivningen. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I kapitlet nulägesbeskrivningen presenteras hur arbetet vid burklinjen V3 ser ut i dagsläget. 
Bland annat presenteras linjens uppbyggnad, organisationen, den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön samt vilka anledningar till minskad effektivitet som föreligger. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning över vilka problemområden som identifierats. 

4.1 Burklinjen V3 
Vid burklinjen V3 tappas öl, cider, läsk och vatten på aluminiumburkar i tre olika storlekar; 
33 centiliter, 50 centiliter samt pintburk 56,8 centiliter. De fyllda burkarna förpackas i olika 
format beroende på kund och produkt. De olika formaten delas upp i singel eller multipack. 
Ett multipack plastas in i mindre grupper om 4, 6 eller 12 burkar innan de ställs i tråg. 
Singelburkar packas direkt i tråg. De fyllda trågen packas på pall, plastas in och märks innan 
de levereras till färdigvarulagret. 
 

  

4.1.1 Lokaler 
Lokalerna som V3 ligger i ligger bredvid varandra och presenteras närmare i bild 4.3 nedan. I 
två av lokalerna sker även tappning på andra format. Tappningen och paketeringen vid V3 är 
placerad i burktapphallen där även tappning på 30-litersfat sker.  

Bild 4.3. Översikt över lokalerna 
 

Till den så kallade tomburkhallen levereras tomma burkar på pall av truckförare. Mellan 
tomburkhallen och burktapphallen ligger en lagerlokal där insatsmaterial som kartonger, 
burklock och plastrullar lagras samt ett rastrum och ett nyligen inrett laboratorium.  
 
Mellan tomburkhallen och burktapphallen transporteras de tomma burkarna via en bana i 
taket. När burkarna tappats, pastöriserats och förpackats i antingen SMI Singel eller i 

 

Burktapphall 
Tomburkhall Lager 

Labb 

Rast UT IN 

Bild 4.1. Singelburkar i tråg  Bild 4.2. Multipack, 6-pack utan handtag 
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Mulipacken och SMI Multi packas de på pall. Fulla, inplastade pallar går via en bana in i den 
bredvidliggande tapphallen för 500-literstank till en hiss som transporterar den vidare till 
lagret där truckförare tar över. 
 

 
Bild 4.4. Burktapphallen och det aktuella avsnittet 
 

Produktionslokalerna i Vårby är uppförda mellan 1956 och 2002 och burktapphallen ligger i 
den äldsta delen av bryggeriet [Qnova, 070702]. Golvet är gjort i industriell fogfri 
epoxibeläggning och fönster är placerade längs med väggen bredvid SMI Singel. 
Temperaturen varierar med klimatet utomhus och var i lokalen man befinner sig. Den är lägre 
vid ytterväggen där inluft kommer in och blir högre när man kommer närmare taket, till 
exempel på plattformen vid pallfyllaren eller ovanför transportbanorna.  
 
V3 är uppbyggd i omgångar och de äldre maskinerna är om- och tillbyggda under drifttiden. 
Lösningen för multipack som består av Multipacken, SMI Multi, fördelningsbordet, 
handtagsapplikatorn och kringliggande burkband blev klar 2003.  

4.1.2 Hygienzon 2 
Eftersom man i tapphallen hanterar öppna livsmedelsförpackningar gäller hygienregler enligt 
BRCs hygienzon 2. När man uppehåller sig i hygienzon 2 måste man ha på sig skyddskläder, 
skyddsskor och hårnät. Dessutom ställs det speciella krav på vilka material som användas i 
lokalerna och endast anvisade truckar som rengörs enligt speciell instruktion får användas. 
Besökare kan förekomma om de bär anvisade besökskläder. [Qnova] 
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4.1.3 Produktflödet 
För att ge en bättre förståelse för flödet, presenteras ett flödesschema, se bild 4.5, och de olika 
delarna nedan.   

P a lltöm m a re  
R in s e r 

T a p p m ask in  F a lsm a sk in  P a s tö r 

N ivå k o n tro ll D a tum m ä rk a re  

M u ltip a c k  

S M I M u lti 

P a llfy lla re  T o p p a rk  S trä ck f ilm a re  

S M I S in g e l 

P a llm ä rk a re  

U T  

IN  

 
Bild 4.5. Flödesschema V3 
 

Palltömmaren, rinser, tappmaskin och falsmaskin – Dessa maskiner som utgör den första 
delen av flödet redovisas endast översiktligt då de inte är i huvudfokus för examensarbetet. De 
är däremot en del av produktionsflödet och påverkar de avsnitt som arbetet behandlar. Vid 
palltömmaren matas pallar med tomma burkar in för att transporteras med hjälp av 
burktransportör till tappningshallen.  
 
I tappningshallen sköljs burkarna för att bli av med eventuellt damm och andra föroreningar i 
en så kallad rinser. Efter rinsern transporteras burkarna till tappmaskinen där de fylls med 
dryck. Vidare transport sker till falsmaskinen där lock sätts på och falsas fast. Efter 
falsmaskinen transporteras burkarna till pastören. På vägen går de genom en vändare så att 
burkarna står upp och ner när de pastöriseras. 
 
Pastör - För att pastörisera öl används vid V3 en tunnelpastör vilket innebär att burkarna 
matas igenom en maskin med ett jämt tempo samtidigt som varm ånga sprutas in i maskinen. 
Under tiden i pastören höjs temperaturen i burkarna till cirka 70 grader, temperaturen hålls vid 
den nivån i cirka 20 minuter innan den kyls ned. Totalt tar det cirka 40 minuter för burken att 
passera pastören.  Pastörisering ger ett hållbart öl vars egenskaper går att förutsäga då alla 
mikroorganismer dör. Övriga drycker går genom pastören snabbare då de inte upphettas utan 
endast transporteras genom pastören. 
 
Nivåkontroll - För att inte burkar med för lågt innehåll ska levereras till kund vägs de. Burkar 
som inte innehåller tillräckligt mycket skjuts ut från banan med hjälp av tryckluft och samlas 
upp i kartonger. De underfyllda burkarna går vidare till fragmenteringen där de krossas och 
skickas till returpack. Tomma burkar går direkt till returpack. 
  
Datummärkare Video Jet - Datummärkaren skriver bäst före datum på botten av burkarna. 
Efter detta vänds burkarna tillbaka med hjälp av ytterligare en vändare. 
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Efter Datummärkaren delas flödet upp i två separata flöden beroende på förpackningsformat 
 
Multipack - Genom multipacken går alla burkar som ska säljas i flerpack. Burkarna 
distribueras in i maskinen i grupper med hjälp av fördelningsarmar, se bild 4.6.  
 

 
Bild 4.6. Fördelningsarm vid paketering av 6-pack 
 

Burkarna sveps sedan in med krympplast. Plasten kommer på rullar och placeras på hållare av 
operatör. Vid körning av 4-pack och 6-pack delas plastrullen till två smalare remsor med hjälp 
av en kniv i maskinen, se bild 4.7, vid 12-pack används hela rullens bredd till ett kolli. Plasten 
rullas upp på valsar och klipps innan den med hjälp av en vakuummatta dras upp till banan. 
Därefter lyfts plasten upp av en pinne och omsluter burkarna som därefter körs igenom en ugn 
där plasten drar ihop sig av värmen. 
 

 
Bild 4.7. Rullar med krympplast skurna i remsor 
 

Under produktion utgörs arbetsuppgifterna framför allt av påfyllning av plast och allmän 
övervakning av processen.  
 
Handtagsapplikator - I anslutning till multipacken kan även handtag sättas på, se bild 4.8. 
Handtagen varierar efter sort och består av ett lager papper med tryck, klippt i kortare delar, 
och ett lager tejp. Pappersremsan och tejpen monteras var för sig och lindas i maskinen 
samman till en remsa tejp med kortare segment av pappershandtag på. Den sammanförda 
handtagsremsan går via rullar in i maskinen där den klipps och fästs på plasten. 
 

Inre fördelningsarm 

Yttre fördelningsarmar 

Kniv för att dela rullen 
i remsor 
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Handtagen appliceras genom att den ena änden av tejpdelen fästs på krympplasten, därefter 
drar maskinen fram plasten och den andra delen av tejpen fästs. När sedan kollit plastats in 
och plasten krymper i ugnen är tanken att det ska bildas ett mellanrum mellan handtag och 
plast vilket ska användas som handtag. I verkligheten är plasten så pass spänd när den går in i 
ugnen att tejpen även efteråt ligger an mot ytan av kollit. Detta gör handtaget funktionslöst då 
det inte går att få in handen under det. 

 
Bild 4.8. Multipack med handtag, [Spendrups bildbank] 
 

SMI Multi (trågfyllare) - I trågfyllaren packas kollin ihop så att det totala antalet burkar blir 
24 samtidigt som en ovikt kartong skjuts in under kollit, kartongen viks sedan och limmas i 
maskinen. Under drift krävs det att kartonger och lim kontinuerligt fylls på samt att 
övervakning sker då multipack hamnar snett och stoppar upp banden. Limpellets fylls på i 
aggregatet med hjälp av en egenbyggd anordning, däremot måste limpellets manuellt fyllas på 
i förvaringskärlet som utgörs av en plasttunna. För att kollin ska distribueras in i maskinen på 
ett rationellt sätt är ett fördelningsbord placerat mellan multipacken och trågfyllaren.  
 
SMI singel (trågfyllare) - I trågfyllaren för singelburkar körs burkarna in i kollin om 24 och 
paketeras på kartong som sedan viks till ett tråg och limmas. Under drift är det kartong och 
limpellets som behöver fyllas på. I denna maskin fylls lim direkt i aggregatet med hjälp av en 
skopa, se bild 4.9. Även här måste limpellets fyllas på i förvaringskärlet.  
 

 
Bild 4.9. Limpelletsförvaring vid SMI Singel 
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Efter trågfyllarna återgår flödet till att vara gemensamt igen. 
 
Pallfyllaren - I pallfyllaren staplas kollin på pallar för leverans till kund. Artiklar som ska till 
systembolaget packas på svart plastpall och övriga packas på EU-pall. Det måste kontinuerligt 
fyllas på pallar i maskinen vilket görs med truck. Från pallfyllaren transporteras pallen via en 
kedjedriven bana till topparkspåläggaren.  
 
Topparkspåläggare, sträckfilmare, pallmärkare - För att skydda kollin och för att 
förhindra att innehållet ramlar av plastas de fyllda pallarna in. En automatisk 
topparkspåläggare placerar ett toppark ovanpå pallen innan en robot fäster så kallad 
sträckplast runtom pallen. När pallen är väl inplastad går den vidare framåt till pallmärkaren 
där den märks med information om bland annat innehåll och tillverkningsdatum. Under 
produktion måste rullar med topparks- och sträckfilmsplast bytas ut. I etikettmaskinen måste 
etikettrullar fyllas på.  
 
Burkbanor - Mellan maskinerna går det burkbanor eller burktransportörer. Dessa ser ut på 
olika sätt och har förutom att transportera burkarna mellan operationerna olika funktioner. 
Vissa banor är bredare och fungerar som buffertar mellan maskinerna, andra är inliners vilket 
innebär att de har som funktion att positionera burkarna till en singellinje av burkar. Under 
drift krävs det att någon tittar till burkarna och reser liggande burkar. 

4.1.4 Omställningar 
Omställningar mellan olika typer av format och justeringar beroende på byte av produkt är 
vanliga inslag i arbetet vid V3. Vid det aktuella avsnittet måste insatsmaterial bytas och 
justeringar göras vid alla produktbyten och omställningar måste göras vid byte av format och 
typ av burk. 
 
Ändringar som alltid måste göras är byte av kartonger i trågfyllarna och inställningar på 
datummärkare och pallmärkare beroende på produkt. När man ändrar mellan olika typer av 
burkar måste även vändarna efter pastören och programmet för pallfyllaren bytas ut. 
 
Vid körning i multipacken måste dessutom plastrullarna bytas ut och om formatet ändras även 
distanserna som ser till att plasten hamnar rätt. Vid formatändring måste även de inre 
fördelningsarmarna bytas ut, de yttre fördelningsarmarna justeras, kurvorna på bandet in i 
SMI Multi bytas och datorprogrammet samt inställningarna för fördelningsbordet ändras.  
 

 
Bild 4.10. burkbanor med kurva för körning i Multipacken 
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Vid ändring mellan multipack och singel måste burkbanorna byggas om så att burkarna går 
rätt väg, detta görs genom att en kurva läggs in eller tas ur, se bild 4.10.  
 
Vid byte av burktyp måste en höjning eller sänkning av stabiliseringsarmarna i SMI Singel 
också göras. Dessa ser till att burkarna inte tippar inne i maskinen.  

4.1.5 Driftanalyser och kvalitetskontroller 
Sedan mitten av maj 2007 utförs driftanalyser av operatörerna. För detta ändamål har man 
inrett ett laboratorium utanför rastrummet. Sedan tidigare har falskontroller och 
pastörloggning gjorts vid linan vilket nu utökats med kontroll av kolsyrehalt, Skenbart 
extrakt, brix-halt, alkoholhalt, PH-värde, syre samt klorhalt. 
 
Vilka tester som utförs beror på vilken produkt som tappas, se Bilaga 5. Vid inredningen av 
laboratoriet begränsades man till storleken av det fysiska utrymmet. Begränsningen utgörs av 
två väggar och passagen mellan produktionsutrymmena och pausrummet, vilket har gett 
ganska trånga arbetsplatser med material placerat på höjden. 
 
Det finns ingen rutin för vem som ska utföra testerna utan de görs av en operatör som anser 
sig ha tid och vet hur testet eller testerna ska utföras. På en av väggarna i labbet finns det 
kompetensdiagram uppsatta över alla operatörer där man kan läsa ut hur väl de kan utföra de 
olika testerna och om de har tillräckliga kunskaper för att lära ut detta till andra. 

4.1.6 Instruktioner  
Man har på V3 arbetat med SMED och 5S som båda är metoder som bland annat förespråkar 
ordning och reda samt rationell placering av verktyg och material. I och med det arbetet har 
man märkt ut platser för insatsmaterial och dessutom tagit fram instruktioner till 
arbetsuppgifterna vid det berörda arbetsområdet.  
 

 
Bild 4.11. Instruktion vid datummärkaren 
 

Instruktionernas förvaring varierar, men de är inte alltid uppdaterade och väl omhändertagna. 
Bland annat kan plastfickorna vara trasiga och vissa instruktioner har därför blivit fläckiga 
och svårlästa, se bild 4.11.  
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4.2 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen på Spendrups är centraliserad till Vårby. Grunden i 
planeringssystemet är prognoser över efterfrågan som tas fram av marknadsavdelningen. 
Prognoserna uppdateras tre till fyra gånger per år eller när någon produkt avviker från den 
prognos som ligger. Dessa prognoser delas därefter upp på de olika produktionsenheterna i 
kapacitetsplaner som tar hänsyn till marknaden, var produkten säljer bäst och vid vilken 
produktionsanläggning förutsättningarna är bäst. I grova drag produceras hälften av 
volymerna i Vårby och hälften i Grängesberg. Heineken körs endast i Grängesberg och vissa 
sorter som tillverkas i mindre volymer körs endast i Vårby. 
 
En grovplan över veckans produktion tas fram och den tillsammans med prognosen som i 
material- och planeringssystemet, MPS, kopplas till aktuellt lager och antal reserverade kollin 
ger en prioriteringslista. Enligt Spendrups filosofi planeras veckans produktion endast för tre 
dagar framåt varför det aktuella beläggningsschemat kontinuerligt uppdateras. 
  
Förutom prioriteringslistan påverkar avdelningarna beredningen, filtret och tappningen i 
vilken ordning tappning sker. För att få in information om aktuella händelser och följa upp 
produktionen genomförs dagliga morgonmöten med representanter från filtret, beredningen 
och de lagledare från de olika produktionslinorna som har möjlighet att delta. En särskild 
faktor som det måste tas hänsyn till är att cider som kommer som färdig produkt i tankbil 
måste tappas inom tre dagar från att den hamnat i lagringstank. 
 
För att utnyttja tiden så väl som möjligt planeras produktionen i block. Detta gör att man 
slipper onödiga produktionsstopp på grund av CIP, ombyggnad mellan olika sorter burk och 
ombyggnad mellan olika sorters multipack 
 
Insatsmaterial har tidigare beställts efter att tappningsschemat lagts enligt Just-in-time-
principen, undantaget sommaren då större framförhållning krävts. På senare tid har det märkts 
av en brist på burk och svårigheter att få fram rätt burk vid rätt tid även under andra delar av 
året. Anledningen till detta kan vara att tillverkarna inte vågar satsa på att bygga ut 
verksamheten på grund av minskad råvarutillgång. Att dessutom en av leverantörerna flyttat 
tillverkningen utomlands gör att beställningar måste läggas tidigare vilket i sin tur gör att 
planeringen i större utsträckning måste ske veckovis. Särskilt specialutformade burkar kan 
vara svåra att få tag på. 

4.3 Arbetsmiljöpolicy 
I Spendrups arbetsmiljöpolicy står det att man som medarbetare på Spendrups inte ska behöva 
utstå risker för skada eller ohälsa på arbetet. Därför ska resurser för utbildning, 
företagshälsovård, aktiva skyddskommittéer och ett långt decentraliserat arbetsmiljöansvar 
frigöras. För att leva upp till denna policy, ska det för varje år finnas en handlingsplan med 
tillhörande tidsplan med konkreta mål med avseende på miljöarbetet, sjukfrånvaro, olycksfall, 
rehabilitering etcetera. Ansvaret för dessa handlingsplaner ligger hos berörd avdelningschef. 
[Spendrups intranät] 
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4.4 Personal och organisation 
Produktionen är en del av affärsområdet varuförsörjning, se bild 4.12. Inom produktion finns 
områdena ölprocess, läskberedning, tappning och kvalitet. Tappningen i Vårby delas in i 
ytterligare fyra områden. Burktappning, V3, och fattappning, V4, utgör tillsammans ett 
område. En driftchef ansvarar för planering, ledning, utveckling, samordning och uppföljning 
inom ansvarsområdet. I detta ingår bland annat personal-, budget- och kvalitetsansvar samt 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

  

Bild 4.12. Organisation varuförsörjning  
 

Vid V3 arbetar det i dagsläget 6 personer per skift. Antalet skift varierar över året men 2-skift 
utgör grunden. På grund av varierande produktionsbehov går det delar av året även ett 
nattskift och under högsäsong eller när produktionen av någon anledning stått stilla 
produceras det även i 12-timmars skift under helgerna. För att kunna producera tillräckligt 
mycket under högsäsong tas extrapersonal in. 
 
Egentligen har skiften minskats från 6 personer till 5 då investeringar i nya inliners efter 
pastören installerats för att minska arbetsbelastningen. Däremot har driftchefen valt att ta in 
ytterligare en person då man har tvingats till övertid i princip hela året och vill kunna fördela 
ut övertiden på fler medarbetare. Varje skift har en lagledare som fördelar arbetet och för in 
daglig statistik över bland annat producerade volymer och orsaker till produktionsstopp. 
Arbetsområdena bemannas vanligtvis av en operatör vid palltömmaren, två vid 
rinser/tappmaskin/falsmaskin och två vid resterande maskiner. Lunch-/middagsraster är 
gemensamma och all produktion stängs ner i 30 minuter varje skift. 
 
Arbetsutvidgning har skett då fler analyser numer sker av operatörerna vid linan, däremot är 
arbetsväxling och rotation ovanligt. Det kan hända att vissa skiftlag roterar eller att vissa 
personer byter uppgifter med varandra men något system för arbetsrotation existerar inte.  
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På Spendrups tillämpas individuell, marknadsanpassad lönesättning på alla positioner och 
lönen påverkas framförallt av utvidgad kompetens, ökat ansvar och ändrade arbetsuppgifter.  
Personalen vid processtillverkning bildar ofta starka sociala band inom arbetsgruppen då man 
som grupp ska styra processen så att resultatet blir så bra som möjligt. [Andersson et al, 1992] 
Detta kan även läsas ut i enkäterna då de som arbetar vid V3 i regel trivs mycket bra med sitt 
jobb, framförallt tycker man att arbetskamraterna gör arbetet bättre och roligare och de flesta 
ser dem som det bästa med jobbet.  

4.5 Arbetsmiljö 
Det som presenteras nedan har kommit fram vid observationer, intervjuer, enkäter, 
riskbedömningar och skyddsronder. 

4.5.1 Arbetsställningar och fallrisker 
En bra arbetsställning är i normalfallet i armbågshöjd både vid stående och sittande arbete. 
Under större delen av sin arbetstid ska man även kunna arbeta i en upprätt ställning med 
sänkta axlar och överarmarna nära kroppen. I bild 4.13 visas lämpliga arbetshöjder för små 
respektive stora personer. Observera att 95 % av svenska män är mindre än mannen på bilden 
och 95 % av svenska kvinnor är större än kvinnan. 
 

 
Bild 4.13 Lämpliga arbetshöjder för stor respektive liten person, [AFS 1998:1] 
 

Delar av arbetet vid V3 sker i hukande, nigsittande eller knästående ställning vilket ökar 
riskerna för överbelastning. Risken för överbelastning ökar än mer vid manuellt arbete utfört i 
liggande ställning eller vid böjda, vridna och sträckta ställningar som kan medföra olämpliga 
belastningar då lederna belastas nära eller i sina ytterlägen. Om böjda eller vridna ställningar 
måste intas plötsligt och okontrollerat kan belastningsbesvär uppstå. Detta kan uppstå till 
exempel vid ett fall eller då något som fastnat ska lossas manuellt. [AFS 1998:1] 
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Arbetshöjderna vid V3 är i regel onödigt höga eller för låga för att vara bekväma. Exempel på 
detta är burkbanorna som varierar mellan att vara 130 cm och 180 cm höga, vilket även för en 
lång man anses vara mindre lämpliga eller olämpliga arbetshöjder. När burkar ramlar måste 
operatörerna arbeta med armen ovanför skuldran för att nå de liggande burkarna. Särskilt vid 
inlinern efter pastören är detta en vanlig arbetsuppgift.  
 
För att förbättra arbetshöjder har man satt in plattformar vid inloppet till SMI Multi och 
bredvid maskinen vilket gör att arbetshöjden vid SMI Multi blir ca 115 cm. Vid multipacken 
och SMI singel ligger arbetshöjden på cirka 135 cm. 
 
Kartongerna kommer liggandes på en pall och plockas av och ställs på inmatningsbandet av 
operatören, vid SMI Multi måste kartongerna först lyftas över på ett rullbord, mer om detta 
under rubrik 4.6.1 Lyft. För att inte kartongerna ska ramla och för att trycket ska vara 
tillräckligt stort så att de matas in i maskinen, fixeras de med ett block. Även här krävs det att 
operatören arbetar i en vriden ställning.  
 
Påfyllnad av kartonger i SMI Singel sker under knähöjd och i vriden ställning. Bandet där 
påfyllning av kartonger sker är 49 cm högt. En balk är placerad utanför banan och från den till 
mitten på kartongen, där den största kraften måste placeras, är det 75 cm. Kartonginmatningen 
vid SMI Multi, se bild 4.14, är 88 cm hög och till mitten av den stående kartongen är det 38 
cm.  
 

 
Bild 4.14. Kartonginmatning SMI Multi 
 

Vid arbete inne i multipacken, SMI singel och SMI Multi måste operatören sträcka sig och 
arbeta långt från kroppen. Detta sker vanligtvis vid omställningar och när burkar ramlar inne i 
maskinen. 
 
Handtagsapplikatorn består av två matningsstationer placerade ovanpå varandra, se bild 4.15. 
Vid drift körs två multipack bredvid varandra varför båda stationerna används samtidigt. 
Avståndet mellan marken och mitten på tejprullen är för den övre 150 cm och för den nedre 
75 cm. För att trä handtagen genom matningsstationen måste man arbeta med armarna en bit 
från kroppen utan möjlighet att stödja dem mot något underlag. 

38 cm 
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Bild 4.15. Handtagsapplikator  
  

Från matningslådan går handtagen in i maskinen med hjälp av rullar i golvhöjd, se bild 4.14 
och, inne i maskinen träs på valsar. För att dra in handtagen i maskinen och trä dem på 
valsarna måste man sitta på knä/halvligga på golvet.  
 
Eftersom det körs två multipack bredvid varandra måste handtagen monteras på båda sidor av 
maskinen. För att snabbt kunna ta sig runt bland maskinerna och komma åt båda sidorna av 
multipacken utan att behöva krypa under banorna finns det en förhöjd plattform placerad 
ovanför inloppet till multipacken. För att komma upp på den finns det trappor på båda sidor 
av multipacken samt vid pallfyllaren. Här finns det en risk för att man snubblar eller trillar om 
man har bråttom. 
 
Även vid pallmärkningen är arbetshöjden hög, rullen med etiketter ska träs på en vals 175 cm 
från golvet och när den träs för att kunna matas fram är den högsta punkten 195 cm. Detta 
kräver att man arbetar med händerna ovanför skulderhöjd. Korta personer måste ställa sig på 
något för att nå, vilket brukar bli kanten av pallbanan. Detta ger både en sned arbetsställning 
och ett ostabilt underlag med hög fallrisk. Det är också svårt att få ett bra grepp när rullen ska 
matas fram då det saknas en vev. 
 
Omställningar av banorna sker när format byts mellan singel och multipack och mellan olika 
multipack. Byten av kurvan mellan SMI Singel och Multipacken sker i höjder över 140 cm 
och när kurvorna på banan in i SMI Multi ska bytas görs det i stående ställning på banan. 
Framåtböjda och bakåtböjda ställningar på en bana som består av rullar i hårdplast är både 
ostabilt och halt. Risken för fall och skador på utstickande delar är uppenbar. Det finns även 
risker att arbetet påbörjas när banan är igång eller att den startas när någon är på den vilket ger 
en ytterligare risk för tillbud eller skador. 
 
Vid byte mellan olika multipack justeras även banornas bredd och kurvor byts ut. För att de 
ska behålla sin position låses de med hjälp av stavar som skruvas fast med handtag. Här kan 

75 cm 

150 cm 

Färdigtejpade 
handtag 
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det lätt bli fel då det kan vara svårt att skruva fast handtagen tillräckligt hårt eller att skruva 
upp dem om personen som skruvade fast dem var stark. Ofta måste inställningarna justeras 
under produktion. Till exempel då inställningarna ändrats på grund av de påfrestningar banan 
utsätts för när ett multipack kommer felpositionerat . 

4.5.2 Lyft 
Om ett lyft- eller bärarbete är skadligt eller inte bestäms av vad som lyfts, hur lyftet görs och 
vem som utför det. Tre tips för att förebygga ryggskador presenteras i AFS 1998:1. Dessa är:  
 

• undvik tunga lyft och använd tekniska hjälpmedel 
• se till att bördan hålls nära kroppen 
• undvik att lyfta och vrida samtidigt 

 
Trånga utrymmen och tidsbrist är andra aspekter som kan driva fram oönskat beteende och att 
man går ifrån användandet av hjälpmedel och rätt teknik. [AFS 1998:1] 
 
Det ingår en del lyft i arbetsuppgifterna vid V3. Vid byte av plastrullar i Multipacken krävs 
både tunga och frekventa lyft, se tabell 4.1. Byte av sträckplast och toppark sker mer sällan 
men är istället ännu tyngre och till dessa finns inga hjälpmedel för detta arbete. Även 
påfyllnad av limpellets innebär tungt arbete. 
 
Tabell 4.1. Tabell över belastning 
 Vikt (kg)  Enhet  Frekvens Manuell hantering 
Limpellets 25 säck sällan Ja, lyft ca 50 cm 
Plastrullar 38,5-86 rulle varje timme Ja, de måste vändas och skjutas in manuellt 
Toppark 28 rulle 1 gång/skift Ja, måste skjutas och lyftas ca 15 cm 
Sträckplast 17,7 rulle varannan timme Ja, bäras och lyftas samt långt ifrån eller lågt  
EU-pall 21 (torr) styck varierar Ja, ryck eller skjuts i böjd ställning 
Kartonger   kontinuerligt Ja, vriden ställning, i SMI Singel även lågt 
 
Påfyllning av plastrullar sker ungefär varannan timme. Eftersom rullarna väger mellan 38,5 
och 86 kilo används olika lyftverktyg. Rullarna tas från pallar där de är staplade stående i två 
lager, se bild 4.16. För att de lyftverktyg man testat ska kunna användas måste rullarna 
manuellt läggas ned. Det är viktigt att rullarna hamnar åt rätt håll från början annars hamnar 
de fel i maskinen och ytterligare lyft blir nödvändiga. Det finns ett gammalt verktyg bild 4.17 
som en del väljer att använda eftersom det nya upplevs som svårstyrt, se bild 4.18. 
 

         
 Bild 4.16. Krympplast på pall Bild 4.17. Gammalt lyfthjälpmedel Bild 4.18. Nytt lyfthjälpmedel 
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Vid påfyllning av kartonger i SMI Multi lyfts kartonger först av en pall och läggs på ett 
rullbord då det inte går att köra pallen hela vägen in till kartonginmatningen. En full pall är 
155 cm hög, och när högen på pallen minskat lyfts den med hjälp av truck för att få en bättre 
arbetshöjd. 
 
Byte av sträckfilm sker ungefär en gång i timmen och utförs vridet och långt ifrån kroppen 
eller lågt beroende på arbetssätt. Rullarna väger 17,7 kilo. Topparken är ännu tyngre, 28 kilo, 
och måste lyftas en bit från marken. Dessa byter man mer sällan, ungefär en gång per skift. 
Enligt instruktionerna ska man vara två personer för att utföra detta. 
 
Arbetsställningar som uppkommer på grund av att något går fel och stannar upp produktionen 
kan leda till oplanerade rörelser vilket kan leda till akuta skador. Exempel på ett sådant 
tillfälle är när pallar fastnar på pallbanan och måste skjutas eller dras i rätt läge. När de fastnar 
innan pallfyllaren måste arbetet utföras under plattformen, vilket innebär framåtböjd 
arbetsställning med armarna långt från kroppen. Om pallen fastnar efter pallfyllaren blir det 
ännu tyngre då den i så fall är fullpackad. 

4.5.3 Övrigt 
Vid produktion med handtag måste handtagsrullarna bytas ungefär en gång i timmen och 
tejpen cirka varannan timme. Under projektet har matningslådan byggts om så att man inte 
längre behöver koppla förbi en givare för att dra igenom handtagen. Tyvärr har detta istället 
lett till att det blivit svårt att utföra arbetet ensam. Den nya utformningen har gjort att man 
måste ha minst 80 cm långa armar eller vara två stycken för att trä handtagen. De finns 
dessutom risk för skärskada vid matning och rengöring/byte av knivar i matningslådan samt 
inne i multipacken. 
 
Vid arbete med att ställa upp liggande burkar som transporterats genom pastören står man 
under den bana som transporterar fyllda tråg till pallfyllaren. Här finns det risk att burkar 
ramlar ner och skadar personer om kartonger går sönder. Störst är risken vid 
datummärkningen. 
 
Plattformen över multipacken gör att det blir trångt vid omställningar av burkbanorna vid 
inloppet till SMI Multi.  

4.5.4 Buller 
Med buller menas allt oönskat ljud, både sådant som bara är störande och sådant som kan vara 
skadligt för hörseln. Känsligheten för buller är individuell. Buller kan ge hörselskador men 
även påverka prestationsförmågan och ge stressreaktioner såsom ökad hjärtfrekvens och 
utökad utsöndring av stresshormoner. Om man ofta måste höja rösten kan buller också orsaka 
röstproblem. [www.av.se] 
 
Det undre insatsvärdet är 80 dB (A) och om detta uppnås eller överskrids ska arbetsgivaren 
tillhandahålla information och utbildning samt hörselskydd. Om ljudnivån under en dag 
överskrider 85 dB (A) är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder.[AFS 2005:16] 
 
En mätning av ljudnivån genomfördes i maj av företaget reAgera. Resultatet av mätningen, se 
bilaga 6, visar att ljudnivån ligger strax under eller över det undre insatsvärdet vid tappning 
med slät burk vilket är den burk som i vanliga fall används. Man kan också se att det vid de 
mätpunkter som är placerade inom området examensarbetet berör, uppmäts den lägsta 
ljudnivån. Vid mätningen var inte handtagsapplikatorn igång. 
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I pausrummet står en kyl som låter konstant. Här är ingen ljudnivåmätning gjord och 
antagligen är inte volymen särskilt hög men den låter konstant och ger inte utrymme för 
någon vila i tystnad. 

4.5.5 Stress 
Med stress menas här att utsättas för krav och påfrestningar vilket ger naturliga reaktioner i 
kroppen såsom ökad puls och hjärtfrekvens. Stress kan både vara positiv och negativ. Den 
positiva stressen kan förbättra vår prestation och bidra till att vi känner glädje i att anta nya 
utmaningar.  När stressen blir för långvarig och vi inte längre får möjlighet att återhämta oss, 
kan kraven bli övermäktiga och resultera i långvariga psykiska eller fysiska effekter. I 
förlängningen kan stress leda till bland annat sämre arbetsprestation, sjukfrånvaro, tillbud 
samt olyckor. Stress kan också påverka arbetsgruppen genom att skapa samarbetssvårigheter, 
konflikter, hög personalomsättning och i och med det kompetensförluster och 
produktionsstörningar. [www.av.se] 
 
Det finns studier som tyder på att ett samband finns mellan psykosociala stressfaktorer och 
rygg- och nackbesvär. Detta beror på att långvarig muskelaktivitet, då belastningen är mycket 
låg, i princip orsakar kontinuerlig aktivitet i muskelfibrerna. Den låga belastningen gör att 
återhämtningen i muskeln inte inleds. Vid mental stress aktiveras musklerna i ansiktet, nacken 
och skuldran och forskning visar att det är samma aktiva muskelfibrer som vid fysisk 
belastning. I yrken med långvarig/upprepad belastning av armarna kombinerat med stress 
utsätts nacken och skuldrans muskler därför av dubbel aktivering samtidigt som 
återhämtningen blir bristfällig. [Gunnarsson, 2002] 
 
Eftersom stopp i en del av systemet påverkar hela produktionen upplevs arbetet framförallt 
vid handtagsapplikatorn och multipacken som stressande. Både under drift då det ofta är här 
problem uppstår, särskilt då kolli med handtag körs, samt vid ombyggnad mellan olika sorters 
multiformat då dessa måste ske vid produktionsstopp.  
 
Ytterligare en stressfaktor är att introduktionen till nya medarbetare är för kort. Nya 
medarbetare går parallellt med en erfaren medarbetare vid introduktion till arbetsuppgifterna 
men man upplever att man inte har möjlighet att lära upp någon tillräckligt länge vilket skapar 
osäkerhet hos den nyanställde och i förlängningen ökar risken för arbetsskada på grund av 
otillräcklig information.  

4.6 Anledningar till produktionsstopp och/eller min skad effektivitet 
Produktionsstatistik sammanställs dagligen, bland annat tittar man på utfall jämfört med mål 
enligt budget och på största enskilda orsaken till produktionsstopp. En genomgång av de 
senaste sex månadernas största enskilda fel tyder på att problemen ofta ligger utanför 
tappningens kontroll men att de fel som kan härröras till produktionen vid V3 till största del 
inträffar vid multipacken. Handtagsapplikatorn var dock inte i drift under större delen av 
dessa sex månader och intervjuer tyder på att denna är ett större problem än vad som kan 
utläsas ur statistiken.  
 
Det är också anledningen till att man inte använt handtagsapplikatorn under sommaren då den 
kräver för mycket resurser och att den sänker produktionshastigheten. Vid produktion med 
handtag sjunker hastigheten genom multipacken från 150 multipack/min till 140 
multipack/minut. Ett problem som också uppstår är att lim från tejpen fastnar på kniven som 
skär av plastrullarna i multipacken och att hela motorn då måste tas bort för att kniven ska 
kunna rengöras. Om inte operatörerna vet hur man ska göra måste mekaniker tillkallas. 



28 

Rengöringen tar cirka en timme och problemen kan inträffa flera gånger per skift. Tejpen eller 
handtagen kan också gå av på grund av att de fastnar eller är skadade. Då de går av måste man 
trä om hela vägen, från handtagsapplikatorn och in i maskinen.  
 
På banan efter pastören ramlar burkar ganska ofta. Det finns rännor vid sidan av inlinern där 
burkarna samlas upp. Då de inte hamnar i rännan eller då rännorna blir fulla stannar burkarna 
kvar på banan vilket stoppar upp produktionen genom att de hindrar andra burkar eller 
hamnar fel i multipacken eller SMI Singel. Detta uppehåller också till stor del en av 
operatörerna som måste hålla sig i närheten av avsnittet ifall något skulle hända. 
 
Vid SMI Multi blir det istället problem då multipacken vrider sig på banan vilket stoppar upp 
maskinen när multipacken hamnar fel i trågen. Banorna in i SMI Multi kräver under 
produktion finjusteringar och att en operatör hela tiden finns i närheten för att vrida felaktigt 
positionerade multipack rätt.  
 
Ju äldre maskiner man har desto större är risken att delar slits och måste bytas ut. Mekaniker 
vittnar om att det har blivit svårt att få tag på reservdelar till bland annat pallfyllaren vilket 
leder till att mekaniska problem vid denna maskin medför allt längre stopp och en sämre 
effektivitet vid linan.  

4.7 Problemområden 
I den fysiska arbetsmiljön finns det ett antal risker som återkommer. Främst är detta risker för 
olycksfall och förslitningsskador genom fall och dåliga arbetsställningar. I den psykosociala 
arbetsmiljön är det framför allt stress som på grund av underbemanning, kort introduktion och 
förändringar med kort varsel som är ett problem. Att produktionseffektiviteten är dålig kan 
man se på att det sker många mindre stopp på grund av att maskinerna krånglar eller burkar 
fastnar. 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av de olika problemen som identifierats sorterade efter 
arbetsområde. 
 
Multipacken 
Flytt av plastrullar - tungt 
Byte av plastrullar - vridet, böjt, tungt, upprepas, stressigt, risk för skärskada 
Ombyggnad - tungt, arbete i ytterläge, stressande vid ombyggnad mellan 4-p och 6-p 
 
Handtagsapplikatorn 
Skärrisker 
Arbetsställningar - högt, lågt, liggande arbete, svårt att nå, statiskt 
Byte av rulle – svårt att utföra ensam 
Effektivitetsstörande 
 
SMI Singel 
Limpelletsbyte - tungt 
Kartonginmatningen - vridet, böjt, lågt, upprepas, tungt att fixera kartongerna i inmatningen 
Omställningar - arbete över skuldra, i ytterläge, tungt 
 
SMI Multi 
Omställningar - Arbete i ytterläge 
Kartonginmatning - onödiga lyft, vridet, tungt att fixera kartongerna i inmatningen 
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Limpelletsbyte - tungt och högt 
Effektivitetsstörande 
 
Burkbanor 
Omställning - fallrisk, arbete över skuldra 
Effektivitetsstörande 
Burkar som faller ned på operatörer 
 
Pallbanor 
Pallar som fastnar – trångt, böjt och tungt 
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5 Nulägesanalys 
Analysen av nuläget är grunden till de förslag på förändringar som presenteras längre fram i 
rapporten. Detta kapitel utgår från problemområdena som identifierades i 
nulägesbeskrivningen och försöker besvara varför dess problem uppstått. I slutet av kapitlet 
listas de problemområden som kommer att prioriteras. 
 
De största problemen vid V3 är framförallt arbetsställningar, fallrisker och osäkerhet 
angående arbetssätt och arbete. Fallrisker finns framför allt vid ombyggnad av banorna då 
detta kan leda till fall från hög höjd ner på ett hårt golv, vid byte av rulle vid pallmärkaren 
samt snubbelrisker vid trappor. Även när något fastnar på de höga banorna efter SMI Singel 
eller SMI Multi finns risk för fall.  
 
Belastningsskador och mindre skärskador är de största riskerna och något som de flesta som 
arbetar vid det aktuella avsnittet råkat ut för. Skärskador uppstår främst i multipacken, 
antingen vid kniven som skär plasten eller när man trär handtag i handtagsmaskinen. 
 
Det faktum att linan är om- och tillbyggd i etapper har gjort att man begränsats av placering 
av befintlig utrustning vid placeringen av Multipacken, SMI Singel och SMI Multi. Detta har 
resulterat i trånga utrymmen mellan maskiner och banor, banor som går ovanför varandra, och 
dubbla materialförflyttningar av kartonger. Höjden på banorna är till stor del ett resultat av att 
man inte tagit hänsyn till arbetshöjder vid ombyggnationer. 
 
De största problemen med effektivitet som kan härröras till den del av flödet som behandlas i 
detta arbete är problem med handtagsapplikatorn. I övrigt är det stopp i produktionen som kan 
kopplas till felaktiga omställningar och haverier. 
 
Den ökade konkurrensen i tillverkningsindustrin kan man se spår av vid V3. Man har minskat 
antalet fast anställda genom tekniska lösningar. Detta har minskat antalet operatörer som kan 
hjälpa till när något går fel vilket ökar risken för skador på grund av överansträngning och 
stress. Att det inte finns extra resurser att ta till är också en anledning till den osäkerhet som 
uppstår på grund av otillräcklig upplärning av nya medarbetare då man sällan har tid att låta 
ny personal arbeta parallellt med erfaren. Man saknar en buffert av operatörer 
 
Man kan även se prognosernas påverkan på planeringen och neddragningar i personalen som 
följd. För att uppfylla de ekonomiska kraven måste driftcheferna räkna med nerdragningar av 
personal. När prognosen ändras måste man på kort tid hitta ersättare som inte hinner läras upp 
ordentligt. Risken för personalneddragningar och förflyttning skapar oro och stress vilket i 
förlängningen kan förstärka problem med till exempel nacke och axlar. 
 
Det upplevs som mer stressande när multipacken eller handtagsapplikatorn krånglar samt när 
det är ombyggnad mellan olika format i multipacken än när det är stopp på banorna eller när 
det är fullt på lagret. Stopp i multipacken på grund av plastrullebyten och att handtagen måste 
träs om är sådant som kan avhjälpas av operatören. Är det pallbanorna som är trasiga eller om 
det är fullt på lagret är det utanför produktionslinans ansvarsområde. 
 
Många vikarier och visstidsarbetare som återkommer år efter år men inte blir fast anställda är 
dåligt för kompetensutvecklingen. Förändringar i produktionsvolymerna leder särskilt under 
högsäsong till mycket övertid vilket det kan vara svårt att tacka nej till, särskilt som vikarie. 
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Mycket övertid ger mindre möjlighet till återhämtning vilket i förlängningen kan leda till 
stress och sjukskrivningar.  

5.1 Prioriterade problemområden 
Nedan listas två arbetsområden, ett arbetsmoment och tre riskfaktorer som kommer att 
prioriteras i det fortsatta arbetet.  
 
Arbetsområdena har valts ut eftersom det är dessa två som innebär flest och mest frekvent 
upprepade skadliga arbetsställningar. Arbetsmomentet har valts för att det är det som innebär 
de största riskerna för olyckor och tillbud, förutom att det innehåller alla de riskfaktorer som 
också finns bland de prioriterade lösningarna. 
 

- Handtagsapplikatorn  
- Kartonginmatning  
- Omställningar av banor 
 

De tre riskfaktorerna är de som är mest frekvent förekommande och är de som bedöms kunna 
orsaka flest olyckor och belastningsskador.   

 
- Arbete ovanför axelhöjd 
- Fallrisker 
- Tunga och/eller frekventa lyft 
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6 Framtid 
Både interna beslut och omvärlden påverkar framtiden för V3. I detta kapitel behandlas 
förväntningar på framtiden hos Spendrups och faktorer som kan påverka företagets och 
burklinjens framtid.  

6.1 Framtidsbeskrivning 
Under sommaren 2007 har beslut om investering i en ny burklina tagits. Linan ska placeras i 
Grängesberg och ersätter den nuvarande linan där. Kapaciteten på den nya, mer 
automatiserade linan, motsvarar den som i dagsläget totalt produceras på båda burklinorna i 
Vårby och Grängesberg. Till månadsskiftet april/maj 2008 kommer den nya linan att vara i 
full drift och kunna ta över delar av den produktion som idag sker i Vårby eller på entreprenad 
då den interna kapaciteten inte är tillräcklig för att möta efterfrågan.  
 
På kort sikt kommer inte detta att påverka arbetet vid V3 men förändringar kan komma att ske 
i produktionsvolymer längre fram. 
 
För att minska energikostnaderna och miljöpåverkan finns det planer på att återanvända 
restprodukter från bryggeriprocessen i Grängesberg som biobränsle. Detta skulle minimera 
användningen av olja samt minska mängden koldioxid från förbränningen av fossila bränslen. 
 
Med ökade miljökrav kommer produktion inom landet att innebära en fördel gentemot nya 
konkurrenter när gränserna öppnats mot öst även om dessa konkurrenter antagligen kommer 
att kunna ta marknadsandelar. Även detaljhandelns egna märken kommer att öka sina 
marknadsandelar vilket kommer att öka konkurrensen [årsredovisning 2005]. Då dessa  inte 
har egna produktionsanläggningar kan det till och med öka produktionen vid Spendrups 
bryggerier om man kan hålla nere produktionskostnaderna och fortsätter att vara ett prisvärt 
och kvalitetssäkert alternativ till andra producenter.  
 
Problemen med att få tag på insatsmaterial till burklinjen kommer att fortsätta och man måste 
söka sig längre bort för att hitta nya leverantörer eller titta på alternativa material och 
förpackningar. Alternativ till öl i burk är framförallt Å-PET, men det har än så länge inte 
blivit någon succé på marknaden. Returglasflaskan däremot minskar till fördel för 
aluminiumburk. Om Å-PET fortsätter att sälja dåligt kan ett alternativ vara att återgå till 
stålburk istället för dagens aluminium vilket skulle kräva vissa ombyggnationer av V3.  
 
Även om det under sensommaren 2007 blossat upp diskussioner kring flaskvatten och dess 
miljöpåverkan går trenden mot en ökad försäljning av buteljerat vatten. Man kan se att 
buteljerat vatten köps istället för läsk som de senaste åren minskat som en följd av debatten 
kring sockrets hälsoeffekter. Denna hälsotrend och ökad variation på vattenprodukter gör att 
vattenmarknaden kommer att fortsätta att öka och ta marknadsandelar av läsk och lättöl. 
 
Om den totala produktionen skulle öka och att V3 därmed fortsätter att producera i samma 
skala som idag krävs det investeringar för att undvika produktionsstopp. En del av maskinerna 
vid V3 börjar nämligen bli så gamla att det är svårt att få tag på reservdelar till dem.  
 
Inom branschorganisation Sveriges bryggerier anser man att den svenska skatten på alkohol i 
alla former måste sänkas eftersom det högre skatteläget i Sverige ger incitament till att 
importera alkohol både för eget bruk och för vidare försäljning [www.sverigesbryggerier.se]. 
I dagsläget räknar Spendrups med att exporten av öl kommer att öka, till och med juni 2007 
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ökade exporten med 50 % och 30 % av den totala starkölsproduktionen säljs nu i 
gränshandelsbutikerna i norra Tyskland [pressmeddelande, 070712].  
 
I regeringens budget för 2008 höjdes skatten på öl med 62 öre per burk. Detta kommer att 
leda till att ännu mer öl kommer att säljas vid gränshandeln och mer transporter [www.sr.se, 
070921]. En sänkt alkoholskatt skulle istället öka försäljningsvolymerna framförallt på 
alkoholstark öl även inom landet vilket skulle öka volymerna för de inhemska producenterna. 

6.2 Framtidsanalys 
Det finns ett antal olika scenarion som innebär olika förutsättningar för produktion i Vårby 
och därmed också V3. Många av dessa är sådana som inte Spendrups själva kan påverka då 
det till stor del handlar om skatter på alkohol, transporter och miljöpåverkan. Därför kan 
slutsatsen att framtiden för V3 inte är helt säker dras och för att få igenom investeringar här 
kommer att det att krävas väldigt gynnsamma kalkyler.  
 
För att kunna möta denna osäkra framtid är det viktigt att Spendrups bygger upp en flexibel 
produktion så att man kan anpassa linjerna efter omgivande krav och förändringar i 
produktionsvolymen. Personal med aktuell kompetens och en organisation som går att 
anpassa till kundernas behov är en viktig del i en flexibel produktionsorganisation. 
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7 Teori 
I detta kapitel presenteras teorier som ligger till grund för lösningsförslagen. Syftet med 
kapitlet är att ge läsaren bättre förståelse för kravspecifikationen och de lösningsförslag som 
presenteras längre fram i rapporten. Teorierna behandlar orsaker till arbetsskador, 
organisering av arbetet samt verktyg för att förbättra arbetsmiljö och effektivitet. 
Avslutningsvis tas ekonomiska aspekter av arbetsmiljöarbete upp.  

7.1 Rotation 
Arbetsrotation är en betydelsefull del av en god arbetsorganisation som ger de anställda 
möjlighet till utveckling, förebygger arbetsskador och gör verksamheten mer flexibel och 
därmed bättre rustad för förändringar. Arbetsrotation gör det möjligt att vid lag- eller 
grupparbete solidariskt dela lika på arbetsuppgifter av olika status och tyngd. Vid introduktion 
av rotation är det särskilt viktigt med schemaläggning. [Norrhede, 2002]  
 
Det finns två huvudtyper av arbetsrotation. Den ena består av längre arbetscykler som går ut 
på att arbetsuppgifter byts med långa intervall på mellan ett par månader och ett år. Den andra 
används vid liknande, ofta manuella, arbetsuppgifter som roteras under kortare arbetspass på 
en eller ett par timmar. Den första typen används ofta i organisationer där arbetsuppgifterna är 
varierande och ofta kan vara av både manuell och mental karaktär. Till exempel kan 
arbetsuppgifterna bestå av övervakning och enklare reparationer. Denna typ av längre rotation 
ger kompetenshöjning i gruppen och ger ett flexibelt arbetslag. Den andra typen av rotation 
används ofta för att öka variationen och minska risken för förslitningsskador vid 
huvudsakligen manuella arbetsuppgifter. Enligt Hagberg är det positivt med denna typ av 
rotation vid manuellt arbete då det ger möjlighet till mikropauser, kortare pauser på mellan 
några sekunder och en minut, som minskar uttröttning i halsrygg och skuldra [Hagberg, 
1988]. Däremot ger den ingen direkt kompetensutveckling. [Sederblad, 1993] 
 
Vid införandet av arbetsrotation kan det förekomma motstånd till arbetsrotation. Detta bottnar 
enligt Sederblad ofta i en otrygg arbetssituation och att yrkesstoltheten för operatören går 
förlorad [Sederblad, 1993]. Ett sätt att uppmuntra till rotation är att använda sig av ett 
lönesystem som premierar kvalitet och bred kompetens snarare än specialisering. [AFS 
1998:1] 

7.2 Muskeloskeletala sjukdomar 
Den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige är belastning och den vanligaste 
lokaliseringen för skadan är i nacke/axel/arm. Bland kvinnor står skador i nacke/axel/arm för 
56 % av alla anmälda muskeloskeletala sjukdomar och bland män 54 %. Män har en högre 
andel anmälningar för skador i bröst-/ländrygg, 24 % mot 15 % för kvinnor. I industrin utsätts 
kvinnliga industriarbetare för en sex gånger högre risk för smärta i nacke och axel jämfört 
med manliga industriarbetare. Anledningar till detta kan vara att kvinnor och män i huvudsak 
får olika arbetsuppgifter och därmed olika typer av belastningsexponering. Inom 
livsmedelsindustrin kan man se att denna typ av skada i axel och arm är särskilt vanlig. 
[Hagberg, 1988]  
 
Studier har visat på att den största biomekaniska risken för att utveckla muskeloskeletala 
störningar är framförallt avsaknaden av variation i arbetet. Enligt Wells, Mathiassen, Medbo 
och Winkel bör upprepat arbete ses som en större risk än extrema ställningar och maximala 
belastningar. [Wells et al, 2006]  
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För att minska belastningen på skuldra och nacke rekommenderar Hagberg att följande 
punkter uppfylls vid utformning av arbetet:  
 

1. Undvik placering i eller ovan skulderhöjd 
2. undvik verktyg som används ovanför skulderhöjd 
3. endast kortvariga och ej repetitiva arbetsmoment får utövas ovanför skuldran 
4. arbetshöjden ska vara reglerbar, gärna med hydraulik 

 
Om arbetet utförs sittande är ett bra hjälpmedel balansblock som med hjälp av en 
förutbestämd dragkraft kan eliminera egentyngden hos armarna. Tester visar att egentyngden 
hos armarna kan vara en tillräcklig belastning för att ge muskeluttröttning. Vid framåtförd 
eller utåtförd arm räcker det med en minuts arbete innan belastningen ger uttröttning i skuldra 
och nacke även utan annan belastning än armens tyngd. [Hagberg, 1988] 

7.3 Processtillverkning 
Produktionsutveckling inom processtillverkning handlar till stor del om automatisering av 
hanteringen runt omkring själva processen samt att reducera den nödvändiga processtiden och 
på så sätt öka volymerna. Om man samtidigt minskar omställningstiderna och gör dem 
smidigare kan produktsortimentet utökas och det blir ekonomiskt motiverat att tillverka 
mindre partier. [Andersson et al, 1992]  
 
För att ta tillvara den avancerade tekniken måste ett målmedvetet satsande på personalens 
utveckling äga rum. Omotiverad eller okvalificerad personal kommer aldrig att leda till 
konkurrenskraft, oberoende av produktionssystemet. [Andersson et al, 1992]  

7.4 Omställningar, SMED-metoden 
Japanska företag är kända för att ständigt arbeta med att förkorta omställningstider. Minskade 
omställningstider leder till att man kan tillverka mindre serier och kan på så sätt minska 
lagerstorlekar. En metod för detta är den så kallade SMED-metoden, SMED är en förkortning 
av Singel-minute exchange of die och är ett systematiskt sätt att få ner omställningstiden till 
under 10 minuter. Metoden utvecklades på Toyota under 1980-talet. [Andersson, Audell, 
Giertz och Reitberger, 1992] 
 
Nedan presenteras ett av de sätt SMED-metoden kan struktureras: 
 

1. Separera yttre och inre ställ  
2. Gör om inre ställ till yttre ställ 
3. Standardisera moment 
4. Utforma funktionella fästanordningar  
5. Använd förhandsjusterade fixturer 
6. Inför parallella operationer 
7. Eliminera justering  

 
Med begreppet ”yttre ställ” menas omställningar som kan utföras då produktionen är igång. 
Motsatsen är ”inre ställ” som är omställningar som måste ske under produktionsstopp. De inre 
ställ som inte kan göras om till yttre ställ ska förberedas väl så att inga onödiga tidsförluster 
uppstår. t.ex. ska alla inblandade veta vad de ska göra och instruktioner och verktyg ska 
finnas tillgängliga i förväg. 
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Inställningar ska kunna göras innan produktionen stannar eller verktyg sätts in, endast smärre 
justeringar ska behöva göras på plats. Lossdragningar och åtdragningar bör kunna göras med 
ett lätt handgrepp, antalet gängade varv bör minimeras. Istället kan till exempel snäpplås 
användas. 
 
Genom att utnyttja styrpinnar, mallar och hållare som gör att verktyg, gränslägesbrytare och 
liknande hamnar i exakt rätt position minimeras behovet av justeringar. För att ytterligare 
reducera ställtiden kan infästningen mekaniseras. [Andersson, Audell, Giertz och Reitberger, 
1992] 

7.5 Åtgärdsförslag 
Vid genomförande av Arbetssäkerhetsanalyser tittar man efter riskanalysen på vilka åtgärder 
som bör genomföras. Nedanstående uppställning underlättar genomgången av möjliga 
åtgärder [Hallgren, 1994].  
 
Tekniska förändringar 
Alternativa produktionsmetoder 
Ändrade arbetsmetoder 
Förbättring av anläggning 
Bättre utrustning och verktyg 
Bättre utformade arbetsplatser 
Fasta skyddsanordningar 
Alternativa transportsätt eller körvägar 
 
Organisatoriska förändringar 
Bemanning 
Bättre arbetsinstruktioner 
Utbildning 
Förebyggande underhåll 
Planering av arbete 
 
Nödlösningar 
Bättre ordning 
Använd skyddsutrustning 
Rätt arbetsmetod ska användas 
Var försiktig 

7.6 Ekonomiska vinster med förbättrad arbetsmiljö 
Det finns kostnader kopplade till ett ökat antal skador i övre extremiteterna. Denna ökning får 
både direkta finansiella kostnader för företaget och indirekta sådana som är mycket större och 
svårare att dokumentera. De direkta kostnaderna kan vara ökade försäkringspremier, höga 
omkostnader och frånvarokostnader, ökat behov av utbildning samt reducerad effektivitet. 
Försämrad kvalitet på grund av personalomsättning tillhör det som benäms som indirekta 
kostnader. [Johnsson, 1998] 
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8  Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har utformats efter de problemområden som kommit fram och 
sammanfattats i nuläget samt beskrivning och analys av framtiden. Kravspecifikationen och 
värderingsfaktorerna ligger till grund för de lösningsförslag som tas fram och den värdering 
av lösningar som genomförs längre fram i rapporten. 
 
Kravspecifikationer kan utgöras av olika typer av krav. I denna kravspecifikation behandlas i 
första hand funktionskrav som talar om vilka funktioner lösningen bör ha.  
 
Arbetsmiljö 

- Arbetshöjder mellan 80 - 140 cm, allra helst 90 - 110 vid stående arbete 
- Arbetsuppgifter ska kunna utföras rakt framifrån 
- Reglerbara arbetshöjder beroende på muskelstyrka och kroppsmått 
- Inga liggande arbetsställningar 
- Inga arbeten i musklernas ytterlägen 
- Inga arbeten över skulderhöjd 
- Minimera risk för fel som leder till felaktiga arbetssätt 
- Minimera antal lyft 
- Inga olyckor, tillbud eller arbetsskador 
- Inga fallrisker 
- Inga behov av att klättra över banorna 
- Möjlighet till att sitta och vila 
- Minska totala mängden buller som operatören blir utsatt för under ett arbetspass 
- Daglig bullerexponeringsnivå under 75 dB(A)  
- Arbetsmiljön ska motverka stress  
- Operatören ska känna att han/hon styr processen 
- Möjlighet att samarbeta 
- Möjlighet att samtala under arbetet 

 
Produktion 

- Minimera risk för fel som leder till stopp i produktion  
- Förpackningsmöjligheter för olika format. Även andra än de som är aktuella idag 
- Flexibel produktion 
- Effektiviteten ska bibehållas eller ökas 
- Kvaliteten ska bibehållas eller förbättras 

 
Materialhantering 

- Så få och korta transporter som möjligt 
- Minimera hantering av material 
- Eliminera onödig hantering av material  

 
Ekonomi 

- Alla investeringar ska kunna återbetalas inom 2,5 år 
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8.1 Värderingsfaktorer 
Värderingsfaktorerna nedan, se tabell 8.1, bygger på kravspecifikationen. Eftersom det i första 
hand är lösningsförslag kring den fysiska arbetsmiljön som kommer att utarbetas i följande 
kapitel är det den typen av krav som utgör den största delen av värderingsfaktorerna. Det är 
även dessa punkter som fått den högsta viktningen.  
 
För att vikta kriteriernas betydelse valdes en tregradig skala:  
 
1 = mindre viktigt  
2 = viktig 
3 = mycket viktigt 

 
Hur väl de olika alternativen uppfyller kraven värderades med en femgradig skala: 
 
0 = kravet inte alls uppfylls 
1 = kravet uppfylls något 
2 = kravet uppfylls acceptabelt 
3 = kravet uppfylls till stor del  
4 = kravet uppfylls helt 
 
De lösningar som värderats finns presenterade i bilaga 8. 

Tabell 8.1. Värderingsfaktorer 
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9 Lösningar 
Detta kapitel presenterar de lösningsförslag som tagits fram samt underlaget till dessa. De 
olika lösningsförslagen och vilka som valts presenteras under varje underrubrik. I de fall 
ekonomiska uppgifter finns presenteras även de. Vid val av lösning har hänsyn tagits till 
storleken på investeringen. 

9.1 Handtagsapplikatorn 
Handtagsapplikatorn är idag hämmande för effektiviteten, stressande att arbeta vid och 
innebär ett flertal direkt skadliga arbetsställningar, särskilt då de upprepas flera gånger under 
ett arbetspass. Dessutom är den placerad på ett sådant sätt att den hindrar en bra 
arbetsställning vid kartonginmatningen vid SMI Multi. 
 
För att få bättre arbetsställningar skulle den ena monteringsstationen behöva sänkas och den 
andra höjas. Dessutom måste problemen med att maskinen stannar minimeras så att 
operatörerna inte behöver trä om maskinen vilket i nuläget måste göras i halvliggande 
ställning. Arbetshöjden skulle bli bättre om monteringsstationerna sätts bredvid varandra.  
 
Hos finska OLVI använder man en likadan maskin som de i Grängesberg och på V3. Man har 
tidigare, liksom hos Spendrups, haft problem med att få den att fungera. Dock har man gjort 
egna modifikationer, se bilaga 7, och säger att den idag fungerar som den ska. De färdiga 
handtagen går till skillnad från handtagen hos Spendrups att använda, se bild 9.1, och det är 
ovanligt att handtagen går av under appliceringen så att de måste träs om. Detta gör att antalet 
stopp är få och att de enda dåliga arbetsställningarna är vid materialpåfyllning vid den låga 
monteringsstationen. En annan anledning till att man har mindre problem är att man kör i ett 
långsammare tempo, bara ca 33 000 burkar/h mot ca 50 000/h på V3. Negativt med Olvis är 
att tejprullarna inte är inbyggda vilket ger en högre ljudnivå. 
 

 
Bild 9.1. Kolli med handtag hos Olvi 
 

Anledningen till att denna typ av applikator installerades i Grängesberg och Vårby är framför 
allt att den tar upp lite golvyta. Andra varianter på handtagsapplikatorer finns på marknaden. 
Till exempel har man på Å-PET-linan i Grängesberg köpt in en applikator från Project som 
sätter på färdigtejpade handtag efter att kollin plastats in och plasten krympts i ugnen. Denna 
typ av maskin tar mer plats och är dyr att köpa in men är driftsäker och stoppar inte upp 
produktionen på samma sätt som en integrerad handtagsapplikator när det blir problem. 
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En lösning på alla problemen med handtagsapplikatorn är att plocka bort den helt och hållet. 
Detta minskar antalet felaktiga arbetsställningar, tar bort ett stressmoment och minskar antalet 
oplanerade produktionsstopp vilket i förlängningen höjer OEE-talet. 
 
Val av lösning 
Tre varianter av handtagsapplikatorer värderades mot värderingsfaktorerna. Dessa var dagens 
handtagsapplikator modifierad på ett liknande sätt som den hos Olvi, modifierad med 
monteringsstationerna bredvid varandra samt att ta bort applikatorn helt och hållet, se bilaga 
8. 
 
Att ta bort handtagsapplikatorn helt och hållet ger full poäng på alla krav men det ändrar 
produkten, därför rekommenderas att man modifierar den befintliga applikatorn samt 
monterar om matningsstationerna så att de är placerade bredvid varandra. I bilaga 7 
presenteras en skiss på hur de kan placeras och hur Olvis applikator ser ut idag. Vid denna 
ombyggnad bör man tänka på att tejprullarna under drift alstrar ljud vilket i dagens inbyggda 
version dämpar. 

9.1.1 Insatsmaterial 
De handtag som används vid V3 består av en del ”handtag” gjort av papper och en del ”tejp”. 
Det finns även andra typer av handtag som är färdigtejpade. Spendrups har köpt in nya 
färdigtejpade handtag för att testa i produktion men det har under examensarbetets tid inte 
genomförts några tester. 
 
Under tiden för examensarbetet har det framkommit att den tejp som används för att bygga 
upp handtagen bör förbrukas inom ett år från tillverkning. Den tejp som använts vid V3 har i 
vissa fall varit så gammal som tre år. Det som händer med tejpen när den blir för gammal är 
att limmet släpper och börjar kladda. 
 
Val av lösning 
Arbetet med att testa olika leverantörer och typer av tejp och handtag bör fortsätta om 
handtagsapplikatorn ska behållas. För att komma ifrån problematiken med att material blir för 
gammalt bör en ny rutin tas fram för inköp så att lagren inte blir för stora. Vidare bör man se 
till att de äldsta materialen används först vilket kan säkerställas genom att man behåller dem i 
kartongerna på vilken man skriver tillverkningsdatumet. 

9.2 Kartonginmatning 
Kartonginmatning sker både vid SMI Multi och SMI Singel. De gemensamma problemen är 
den vridna arbetsställningen och det ofta upprepande arbetsmönstret samt när kartongerna 
fixeras på inmatningsbanan. 
 
Vid kartonginmatningen vid SMI Multi är arbetshöjden acceptabel. Däremot är utrymmet runt 
maskinen för litet och man har behov av en dubbel materialförflyttning då det inte finns plats 
för att köra in en pall med kartong. 
 
Vid båda maskinerna finns risk för att problem med axlarna uppstår då kartongerna ska 
fixeras, vilket måste göras varje gång kartonger fylls på. För att slippa dessa problem skulle 
en automatisk arm kunna användas istället. Tanken är att den ska trycka på kartongerna 
istället för det block som idag dras fram med handkraft. Detta gör den genom att en 
hydraularm körs bakåt då operatören trycker på en knapp, kartongerna ställs mot den bakre 
listen och armen körs tillbaka. Armen ska kunna stanna där man vill och vara tyst och snabb. 
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För att göra de frekventa lyften av kartonger mindre skadliga kan balansblock hängas upp 
ovanför kartonginmatningen vid SMI Singel och SMI Multi. Balansblocken ställs in så att de 
motverkar den nedåtriktade kraften som uppstår vid ett lyft och minskar på så sätt 
belastningen i de övre extremiteterna.  
 
Vid SMI Singel är det framförallt den mycket låga arbetshöjden som är problemet. Här 
behöver antingen inmatningen höjas eller golvnivån sänkas för att skapa en bättre arbetshöjd. 
För att sänka golvnivån kan en försänkt plattform sättas in vid inmatningen vilket ger en 
reglerbar arbetshöjd. 
 
För att kunna stå upp vid kartonginmatningen vid SMI Singel skulle ett lutande plan kunna 
sättas in vid sidan av kartongbanan. Kartongerna kan då lutas mot detta och skjutas in i 
stående ställning innan de fixeras.  
 
Vid Å-PET-linjen i Vårby, V14, använder man en annan typ av förpackningsmaskin från 
samma tillverkare, SMI. Maskinen är dimensionerad efter att den även ska kunna paketera i 
kartonger som kan omsluta flaskorna helt och hållet. Dessa kartonger är större än de som 
används då man endast packar i tråg. Kartongerna förs in i maskinen liggande istället för 
stående som vid V3. För att förbättra arbetsställningarna har man förlängt 
kartonginmatningsbandet ut på golvet, se bild 9.2, Arbetshöjden är vid denna typ av lösning 
fortfarande ganska låg men arbetet kan utföras utan vridningar i ryggen. 
 

 
Bild 9.2. Kartonginmatning SMI CM-maskin, [www.packaging-technlogy.com] 
 

Vid kartonginmatning vid den nya Å-PET linjen i Grängesberg använder man en maskin från 
Krones. Här är bandet förlängt och svänger ut ur maskinen, se bild 9.3, vilket minskar 
vridningen och ger en mer upprätt arbetsställning. Kartongerna fixeras på ett liknande sätt 
som de vid V3. 
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Bild 9.3. Kartonginmatning Å-PET Grängesberg. 
 

För att minska risken för förslitningsskador bör man lyfta ett lagom antal kartonger åt gången. 
Detta är individberoende men det är viktigt att man minimerar antalet vridningar samtidigt 
som tyngden inte blir för stor. Ett riktvärde är att vikter upp till tre kilo ligger i det gröna 
området i modellen för bedömning av lyft i AFS 1998:1, se bilaga 1. 
 
Val av lösning 
För att förbättra arbetsmiljön och minska belastningen i de övre extremiteterna vid SMI Multi 
bör en automatisk arm sättas in. 
 
Vid SMI Singel ska bandet förlängas ut på golvet och en automatisk arm sättas in. Även 
balansblock bör testas. Om balansblocken fungerar bra här kan de införas även vid SMI 
Multi. 
 
Det går fortfarande inte att köra in en pall med kartong hela vägen då det kräver mer utrymme 
mellan Multipacken och SMI Multi, istället bör man arbeta med arbetssätten. Det är att 
föredra att skjuta kartongerna från pallen till vagnen. Dessutom bör man tänka på att inte lyfta 
för många kartonger åt gången vid påfyllning i maskinerna. 

9.3 Burkbanor 
Problemen med burkbanorna är framförallt deras höjd. De genererar arbetshöjder över 
skuldran och problematiska omställningar. Risken för skador vid ett eventuellt fall är stor och 
blir än större då det finns en del utstickande delar och föremål som kan orsaka skador. 
 
Det enklaste sättet att lösa problemen med att arbete sker över skuldran är att sänka arbetet 
eller att höja golvnivån. Vid V3 behöver detta göras vid inlinern efter pastören och vid 
inloppet till SMI Multi som är de burkbanor vid linjen där man oftast befinner sig och arbetar 
kontinuerligt. 
 
Lägre arbetshöjd skulle även minska behovet av att befinna sig på själva banorna vid 
omställningar av inloppet till SMI Multi. Inloppet är högt på grund av maskinens utformning. 
 
Att sänka nivån på maskinerna som banorna transporterar burkar mellan med mer än ett par 
centimeter är problematiskt eftersom golvet i lokalen till viss del sluttar. Dessutom skulle 
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vissa redan låga arbeten bli ännu lägre. En bana som kan sänkas är inlinern efter pastören. För 
att sedan åter komma upp i en bra höjd kan banan vinklas uppåt närmare multipacken. 
 

 

En flexibel arbetshöjd som kan justeras efter den person som arbetar vid stationen kan fås 
med hjälp av olika typer av plattformar. Till exempel en fast lyftplattform placerad där man 
ofta befinner sig. Mobila plattformar, se bild 9.4, som flyttas runt efter behov kan också 
användas. Mobila plattformar är bra på så sätt att de inte tar upp plats i onödan. En plattform 
med måtten 750 x 1000 mm kostar cirka 14 000 kr. En mobil vagn är något dyrare och kostar 
närmare 30 000 kr. 
 
För att öka utrymmet vid kurvan in i SMI Multi kan stegen från övergången svängas in mot 
handtagsapplikatorn. Se bilaga 9. 
 
Istället för att lyfta i och ur kurvor vid omställningar mellan singel och multipack kan en 
flyttbar arm sättas in. Detta minimerar antalet lyft och minskar risken för att inställningarna 
blir fel. I bild 9.6, visas ett förslag på hur en sådan kan se ut. 

Bild 9.6. Arm för omställning mellan Multipack och SMI Singel 
 

Vid omställningar av banornas bredd i Grängesberg använder man sig av distanser tillverkade 
i samma dimensioner som de olika multipacken och gängade stavar för att justera bredden av 
banorna. Detta gör att banorna blir inställda på rätt sätt från början och är lättare att justera. 

Bild 9.4. Mobil plattform, [www.bloms.com] Bild 9.5. Höj- och sänkbar plattform, [www.bloms.com] 
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Bild 9.6. Exempel på utformning av 
automatisk limpåfyllning 

Det optimala skulle vara en helt ny layout för V3 där banorna som byggs om oftast placeras 
lägre än de banor som inte behöver byggas om. Detta skulle ge lägre, dock ej reglerbara, 
arbetshöjder och mindre behov av att stå på banorna vid omställning vilket i sin tur minskar 
fallriskerna och felaktiga arbetsställningar. 
 
Val av lösning 
För att förbättra arbetshöjderna bör inlinern efter pastören sänkas till 90 cm höjd, trappen ned 
från övergången vridas och en höj- och sänkbar plattform sättas in bredvid den befintliga 
plattformen vid inloppet till SMI Multi. 
 
Vid omställningar av banornas bredd ska distanser användas och vid omställning av banor 
mellan multipack och SMI Singel ska en arm ersätta dagens kurvor som lyfts i och ur. 
 
För att minska skaderisken ska alla onödiga utstickande delar kortas av. 

9.4 Limpåfyllning 
Limpåfyllningen är ett arbete som kräver lyft. För att slippa 
de frekventa påfyllningarna i SMI Singel kan aggregatet 
byggas om så att det liksom vid SMI Multi har automatisk 
påfyllning, se bild 9.6. Påfyllningarna av förvaringskärlen 
måste underlättas för att minska den höga belastningen. 
 
Ändringar i arbetssätt är ett sätt att minska belastningen. 
Istället för att som idag skära sönder påsen och hälla i 
limpellets, skulle fulla påsar kunna läggas ner och istället 
skäras sönder i behållaren. 
 

För att minska 
antalet lyft skulle 
behållaren kunna 
bytas ut eller 
byggas om så att 
säckarna kan köras 
så nära som möjligt 
med den låga vagn som idag används för att flytta 
säckarna från lagret till bryggerilokalen. Sedan kan 
säcken skjutas in i kärlet och skäras upp istället för att 
lyftas in. Antingen kan man låta påsen vara kvar i 
lådan eller skära sönder och därefter lyfta ut den 
tomma påsen.  
 
Ett annat sätt att minska antalet lyft är att använda ett 
lyfthjälpmedel, till exempel en vagn med hylla som 
limsäcken läggs på, se bild 9.7. Operatören skär 
sönder säcken ovanför limbehållaren och limmet 
rinner ned utan behov av lyft. 
 
Lyftvagnar finns i många olika utföranden och till 
varierande pris, lyftvagnen på bilden kostar drygt 6000 
kr. En vagn som ska klara av påfyllnaden av lim Bild 9.7. Lyftvagn, [www.jonson.com] 
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behöver inte klara mer än 25 kilo. Den bör vara stabil och lättstyrd så att operatörerna inte 
låter bli att använda den för att den är för krånglig.  
 
Val av lösning 
Värdering av lösningarna, se bilaga 8, gav ett bättre resultat för inköp av lyftvagn än för 
ombyggnad av kärlen. 
 
Automatisk påfyllning bör införas vid SMI Singel och en ny placering av behållaren vid SMI 
Multi. Se bilaga 9. 

9.5 Krympplast 
Problemen med krympplasten är att rullarna är tunga, att de måste bytas ut ofta och att 
arbetsställningen vid bytet av dem inne i maskinen är låg och till viss del vriden. En av 
riskerna är att rullarna står upp på pall när de levereras och för att kunna använda de 
lyfthjälpmedel som finns måste rullen ligga ner. För att rullen ska hamna rätt i maskinen är 
det också viktigt att den hamnar rätt på lyfthjälpmedlet. 
 
För att eliminera så många skadliga lyft som möjligt kan man be leverantören att lägga 
rullarna ner vid transport. 
 
De lyftvagnar som finns idag upplevs vara svårstyrda varför fler borde testas tills man hittar 
en som är funktionell och kommer att användas. Till dessa kan man köpa tillbehör med 
expander som fungerar på så sätt att en vals placeras i hålet på en stående rulle, valsen 
expanderas och rullen kan sedan vridas runt till horisontellt läge.  
 
I Grängesberg har man lagret för insatsmaterial placerat en bit ifrån linan och man använder 
en vakuumlyft för att vända rullarna och placerar sedan rullarna på vagnar med egenbyggda 
stopp. Se bild 9.8. Vid linan används den äldre typ av lyfthjälpmedel som även finns vid V3. 
 

 
Bild 9.8. Vagn vid burklinjen i Grängesberg 
 

Val av lösning 
En ny lyftvagn med rullvändare och justerbar expander köps in till en kostnad av ca 22 000 
kr. Se bilaga 10. 
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9.6 Sträckplast och toppark 
Både sträckplastrullarna och topparksrullarna är tunga och byte av dem innebär dåliga 
arbetsställningar för operatörerna. 
 
De är placerade nära varandra men på varsin sida om pallbanan. Eftersom de inte byts så ofta 
och är placerade nära skulle det vara kostnadseffektivt om man kunde använda sig att ett 
gemensamt lyfthjälpmedel. Tyvärr är det svårt att få det att fungera på grund av deras 
placering och lyfthjälpmedlet skulle antagligen inte att användas. 
 
Istället föreslås att man använder samma lyftvagn som till limpelletssäckarna vid byte av 
sträckplasten och på så sätt minimerar sträckan rullarna måste bäras. Vid byte av 
topparksrullar bör man fortfarande vara två personer och arbeta med skonsamma 
arbetsställningar. 
 
Förhoppningen är att pallfyllaren kommer att bytas ut och i samband med detta bör man 
vidare utreda om man ska använda samma sträckfilmare och topparkspåläggare som idag. 

9.7 Omställning SMI Singel 
Vid omställning mellan olika burkhöjder i SMI Singel justeras höjden på 
stabiliseringsarmarna, se bild 9.9. När detta görs lyfter operatören stabiliseringsarmarna till 
rätt höjd med den ena armen och fixerar dem med genom att skruva fast ett handtag med den 
andra.  
 

       
Bild 9.9. Stabiliseringsarmar och handtag i förstorning 
 

För att minska belastningen i axel och nacke vid omställning bör distanser användas. 
Distanserna, skiss i bild 9.10 nedan, tillverkas i två exemplar och motsvarar den höjd som det 
ska vara mellan banan och stabiliseringsarmarna. 

Bild 9.10. Skiss – förslag på distans för omställning av SMI Singel 
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Det förslag som tagits fram har en bredd motsvarande höjden på 33 cl-burken och en höjd 
motsvarande 50 cl-burken. De ställs på banan och ser till att stabiliseringsarmarna hamnar i 
rätt höjd och kan fixeras som tidigare. Vid omställning av banorna inne i maskinen bör man se 
till att arbeta systematiskt och från båda håll för att minska arbete i musklernas ytterläge. 

9.8 Organisatoriska lösningar 
Nedan presenteras tre förändringar i organisationen som borde genomföras för att förbättra 
arbetsmiljön, effektiviteten, flexibiliteten i organisationen samt kvaliteten på produkterna. 
  
Rotation 
Som ett komplement till de fysiska förbättringslösningarna bör rotation införas. Typen av 
arbete vid V3 är varken utpräglat manuell så att det krävs rotation varje timme eller så 
varierande att det tar flera månader att lära sig att behärska arbetsuppgifterna. Därför skulle en 
kombination av de rotationstyper som presenterades i teorin passa bra.  
 
Vid Multipacken, och SMI Multi och SMI Singel är arbetsuppgifterna så pass slitsamma att 
det skulle vara bra om de roterades varje timme. Konsekvenser av ensidiga, skadliga 
belastningar minskar då möjlighet ges till återhämtning. I Grängesberg roterar man varje 
halvtimme, men så kort tid vid varje station kan leda till minskat ansvarskännande.  
 
I början föreslås att rotation sker varje vecka. Längre fram när alla har lärt sig 
arbetsuppgifterna vid alla stationer kan arbetsuppgifterna bytas ut dagligen.  
 
Analyser 
I kombination med rotationen bör det tydliggöras vem som ska göra vilka analyser och när. 
Enklast är att koppla analysen till arbetsstationen. Dessa två lösningar ger en flexibel 
organisation, ökar kompetensen hos medarbetarna och ger arbetsutvidgning.  
 
Gemensamma raster 
Man bör fortsätta med att stoppa produktionen för att ha gemensamma raster då detta ger en 
bra sammanhållning och en möjlighet att diskutera aktuella ämnen inom skiftlaget. 

9.9 Övriga lösningar 
Buller/Återhämtning 
För att minska den dagliga bullerexponeringsnivån och ge möjlighet till återhämtning i 
tystnad bör kylskåpet som står inne i rastrummet flyttas ut till det angränsade labbet.  
 
Fallande material 
För att skydda operatörerna som arbetar nedanför banorna mot fallande burkar bör ett skydd 
sättas upp. Det bör vara lätt att se om det är något som ramlat ned och tillräckligt djupt så att 
fallande burkar inte hindrar banan. Risken för impulsljud gör att det bör vara av ett material 
som inte ger för högt buller.  
 
Att spänna upp ett nät under banan är en billig och funktionell lösning. 
 
Pallmärkaren 
Vid pallmärkaren behöver arbetshöjden förbättras markant. För att sänka arbetshöjden skulle 
en pall kunna ställas dit. Problemet blir då att den är i vägen om personen som ska byta ut 
rullen är lång. För att få en mer flexibel lösning installeras istället en avsats. Avsatsen är tänkt 
som en skiva som sätts fast med gångjärn direkt på pallmärkaren, se bild 9.11-12. Någon typ 
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av låsanordning ska hålla plattformen kvar då den inte används. Förslag på sådana är krokar 
eller en magnet.  

   

Under examensarbetets gång har beslut tagits om inköp av en ny pallmärkare varför denna 
lösning inte har vidareutvecklats. Om problemet med arbetshöjder kvarstår efter installationen 
av den nya pallmärkaren kan dessa idéer användas som grund för lösningen. 
 
Rutiner 
De rutiner som finns bör uppdateras kontinuerligt. Framför allt ska man se till att rutiner och 
instruktioner är aktuella samt hela och rena. Operatörerna bör vara inblandade i eller 
ansvariga för arbetet med rutiner och instruktioner då de har den bästa inblicken i arbetet. Det 
utökade ansvaret bygger kompetens, ger arbetsutvidgning och leder i längden till mer 
motiverade medarbetare. 
 
Skonsam arbetsteknik 
Eftersom alla skadliga arbetssätt inte går att bygga bort bör operatörerna utbildas i 
skonsamma arbetssätt vilket kan göras i samarbete med företagshälsovården.  

9.10 Minska stress 
De föreslagna åtgärderna vid handtagsapplikatorn och multipacken bör även ha inverkan på 
de psykosociala aspekterna av arbetet. Framförallt kommer minskat antal stopp i 
produktionen och förbättrade omställningar innebära minskad upplevd stress hos 
operatörerna.   
 
De organisatoriska förändringarna med arbetsrotation kommer att öka den allmänna 
kompetensen hos fast anställd personal som alla kan hjälpa till med introduktion av vikarier 
och nyanställda. 

Bild 9.11. Skiss - pallmärkare med avsats, från sidan Bild 9.12. Skiss - avsats uppfälld framifrån 

gångjärn 
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9.11 Effektivitetsförbättringar 
Vissa lösningar tidigare i detta kapitel ger en bättre effektivitet som bonus. Till exempel ger 
alla förslag till förbättringar vid handtagsapplikatorn en bättre genomströmning i multipacken. 
Även om den föreslagna lösningen går i ett långsammare tempo kommer fler produkter att 
produceras då antalet stopp minskar. 
 
För att ha en rationell produktion och en bättre arbetsmiljö bör man även se till att 
bemanningen är tillräcklig. När förändringarna införs bör det i en övergångsperiod fortsätta att 
vara sex personer per skift då inlinern vid pastören kräver mer uppmärksamhet än vad som 
planerades vid införandet av den. Man kan aldrig förutsäga hur förändringar slår på 
verksamheten. 
 
För att säkerställa att effektiviteten ligger kvar på samma nivå eller förbättras bör 
maskinparken utvärderas. Framför allt bör man säkerställa att pallfyllaren klarar av 
produktionstakten. Om den inte gör det bör den bytas ut. Detta minskar risken för längre 
produktionsstopp.  
 
En åtgärd som skulle frigöra ytor i tapphallen samt ge snabbare genomflöde av produkter och 
en bättre arbetsmiljö är att ta bort tunnelpastören. I Grängesberg används tunnelpastören 
endast vid tillverkning av Heineken. Det är bara vid den tillverkningen tunnelpastörisering 
krävs. Hos Olvi används varken tunnel eller plattpastörer, istället arbetar man med kvalitet i 
alla led. 

9.12 Sammanfattning 
Ett antal lösningsförslag har tagits fram för de olika problem som identifierats. Vid valet har 
genomförbarheten hos lösningen vägts in, där framför allt mindre investeringar har 
prioriterats. I de fall flera likvärdiga förslag funnits har värderingsfaktorerna använts för att få 
fram den bästa lösningen. 
 
Resultatet är att handtagsapplikatorn ska byggas om efter de rekommendationer man kan få av 
Olvi. Dock bör man även se till att förbättra ljudnivån då Olvis utformning inte har någon 
ljuddämpande effekt. I ett första steg bör man testa att köra dagens maskin med lägre 
hastighet. Man bör även arbeta aktivt med att förbättra insatsmaterialen. 
 
Vid kartonginmatningen för båda maskinerna ska kartongfixeringen automatiseras. Vid SMI 
Singel ska banan förlängas ut på golvet. De skador som kan uppstå på grund av de upprepade 
lyften av kartonger minskas genom att antalet kartonger som lyfts åt gången optimeras för 
varje person. Även balansblock bör testas. 
 
Omställningar förbättras genom att distanser som ska användas vid omställning av 
burkbanornas bredd och stabiliseringsarmarna i SMI Singels höjd samt att kurvorna mellan 
Multipacken och SMI Singel ska ersättas med en arm. Omställningar och arbetshöjder vid 
inloppet till SMI Multi förbättras genom att plats frigörs och höj- och sänkbara plattformar 
sätts in. Inlinern efter pastören sänks. 
 
Det ska även testas nya lyfthjälpmedel för lyft av krympplastrullar och limpelletssäckar. 
Automatisk påfyllning introduceras även vid SMI Singel och limpelletsförvaringen vid SMI 
Multi ska flyttas samtidigt som nya arbetssätt introduceras.  
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Organisatoriska förändringar som föreslås är att arbetsrotation införs och att konkretiserade 
rutiner för vem som ska genomföra vilka driftanalyser tas fram. Dessutom bör det säkerställas 
att bemanningen är tillräcklig.  
 
Några övriga lösningar föreslås också. För att ge utrymme för vila i tystnad bör kylen flyttas 
ut ur pausrummet. För att minska risken att burkar faller ned på operatörerna bör ett nät 
spännas upp under banan ovanför datummärkaren. 
 
I de fall de skadliga arbetsställningarna inte kan byggas bort är det viktigt att operatörerna 
arbetar med skonsam arbetsteknik och att man tänker på arbetsmiljön vid förändringar i 
maskinpark eller arbetssätt.  
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10 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur väl målen med examensarbetet uppfyllts och vad som fungerat 
bra och mindre bra under projekttiden. 
 
Målet med detta projekt var att analysera arbetsmiljön och effektiviteten vid produktionslinje 
V3 samt att ta fram förslag för att lösa de problem som identifierades. Under examensarbetet 
har gång har vissa justeringar i prioriteringen av arbetsområden gjorts. Tyngdpunkten i 
lösningsarbetet har lagts på att ta fram lösningar på de problem kring arbetsmiljö som funnits. 
Men många av lösningarna som tagits fram kommer dessutom att leda till 
effektivitetsförbättringar när arbetsmiljön förbättras. 
 
Den största anledningen till att projektet initierades är att ett ökat antal arbetsskador uppstått. 
Huruvida sjukskrivningarna verkligen ökat i antal har inte kunnat verifieras ur statistiken. 
Dels har statistiken inte varit möjlig att få nedbruten för endast den aktuella linjen, dels är 
förflyttningar inom företaget vanliga. Eftersom arbetet initierats på grund av att driftledningen 
upplever en ökad andel sjukskrivningar har detta ändå förutsatts och resultaten av 
analysarbetet styrker att problem som kan orsaka arbetsskador existerar. Denna saknad av 
verifierbara uppgifter gör det är svårt att i framtiden bedöma om insatserna varit lyckosamma. 
 
Eftersom examensarbetet påbörjades i mitten av juni fanns det under uppstartsfasen en del 
svårigheter att komma i kontakt med rätt personer och därmed svårigheter att få korrekt 
information. Detta gjorde att det tog längre tid än planerat att få tag på relevanta uppgifter 
vilket lett till förseningar och justeringar av tidsplanen. 
 
Tidsplanen och projektspiralen har fungerat bra och varit ett stöd för planeringen av arbetet. 
Det som fungerat särskilt bra har varit att lämna vissa delar för att sedan återkomma till dem 
senare under projektet och veta att det funnits utrymme för detta i tidsplanen. Upplägget har 
följts på ett bra sätt även om tidsplanen varit tvungen att uppdateras vid ett par tillfällen på 
grund av ändrad projekttid och framflyttade benchmarkingbesök. 
 
Mycket tid har gått till att kartlägga och förstå produktionen vid V3. Även om examensarbetet 
avgränsades till att bara beröra delarna efter pastören och lösningsarbetet till ett mindre antal 
områden så hade en ytterligare begränsning kunnat ge mer detaljerade lösningsförslag och tid 
till att genomföra ekonomiska kalkyler vilket nu bortprioriterades. 
 
Lösningarna som tagits fram är relevanta och genomförbara. Genomförbarheten kan ses både 
som något positivt och negativt. Positivt är att förbättringarna med stor sannolikhet kommer 
att genomföras och att detta kan ske inom en snar framtid. Negativt är att lösningsförslagen 
censurerats i förväg och dyra lösningar som haft potential att eliminera arbetsmiljöproblemen 
därför inte lyfts fram.  
 
Även om ett flertal olika metoder använts för att få fram information till nuläget så betyder 
inte det att allt som kommer fram överensstämmer med verkligheten. Förhoppningsvis har det 
faktum att informationen kommer från flera håll gjort att bilden mer objektiv, men de 
personer som har information om arbetet vid V3 påverkas av sin egen subjektiva uppfattning 
om vad som är bra eller dåligt för linan.  
 
Jag hoppas att mina resonemang och idéer kommer att vara till nytta för Spendrups. Syftet var 
att analysera nuläget och ta fram lösningsförslag för att förbättra arbetsmiljön och 
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effektiviteten vilket jag upplever har uppfyllts. Fler problem har identifierats än de som jag 
har tagit fram lösningar till, men jag hoppas att nulägesbeskrivningen kan ligga till grund även 
för framtida projekt inom tappningen på Spendrus. Förhoppningsvis kommer man att använda 
sig av mina observationer och idéer även på andra produktionslinor. 
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11 Rekommendation 
Nedan presenteras hur rekommendationen för hur Spendrups bör gå vidare för att förbättra 
arbetsmiljön vid V3 ser ut. Rekommendationen bygger på lösningsförslagen och diskussionen. 
 
Arbetet som gjorts har gett en bra bild av vilka problem som finns vid V3, vilka som är de 
mest akuta att lösa och på vilket sätt de går att åtgärda.  
 
Jag rekommenderar att man genomför de lösningsförslag som redovisas i rapporten. Bland 
annat innebär detta en ombyggnad av handtagsapplikatorn för att minska skadliga 
arbetsställningar och öka effektiviteten samt inköp av nya lyfthjälpmedel och vissa 
organisatoriska förändringar. 
 
En osäkerhetsfaktor är att ekonomiska kalkyler inte tagits fram, men de flesta lösningarna 
innebär inga eller låga kostnader. Förslagsvis genomförs dessa direkt, samtidigt som de 
lösningar som kräver större investeringar utreds vidare. 
 
Nulägesanalysen innehåller fler identifierade problemställningar än de som det tagits fram 
lösningsförslag på och jag rekommenderar att Spendrups längre fram även utreder dessa. Ett 
exempel på detta är dåliga arbetsställningar vid pallbanorna samt att pallfyllaren är gammal. 
När man utreder detta kan kravspecifikationen återanvändas och man kan ta i beaktande att 
det finns stora möjligheter att påverka arbetsmiljön vid inköp. Arbetsmiljö bör lyftas upp och 
vara en del av alla diskussioner kring investeringar.  
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Riskbedömning

Datum: 070612

Område: V3 Vårby

Område Risk Bedömning Åtgärdsförslag
Tunga lyft om rullar hanteras utan lyfthjälpmedel, Mer lätthanterligt lyfthjälpmedel,  
extra hantering pga felvända rullar, alt. genomgång av befintligt hjälpmedel
hjälpmedel används inte av alla så att alla vet hur de ska ställas in
Tunga lyft över skuldra, svårt att arbeta nära kroppen, röd/gul
vriden arbetsställning
Tungt att skjuta/dra pallar som fastnar, arbete i framåtböjd "Lossning" av bana med knapp,  
ställning med armarna långt från kroppen. nät som hindrar burkar att falla ned på operatör

minska felfrekvensen, Utbildning i att arbeta med skonsam teknik
Svårt att läsa pga speglingar och bristande kontrast Dagsljus bör komma in från sidan, lampor bör inte blända eller spegla, 

Ljus bakgrund och mörka tecken rekommenderas, ev. bildskärmshuv 
Låga arbetsbord, Fundera över om arbetet ska ske ståendes 
ej optimal placering av tangentbord och bildskärm eller sittandes och utforma därefter
Arbete ovanför skuldra, vriden arbetsställning, Pall/steg som gör att vriden arbetsställning kan undvikas
ostabilt underlag om man står på kanten, fallrisk Vred för bättre grepp och mer styrka
Framåtböjt, ostabilt underlag, 
risk för skada på utstickande delar, fallrisk
Arbete över skuldra, armen inte understödd, trångt, Avlasta armen med bottenplatta, låga arbeten sittandes på stol,
skärrisk, arbete under knähöjd knästående på hårt underlag skadar knäleden

Kartonginmatning Arbete under knähöjd (SMI Singel), vriden ställning, lyft av kartonger röd

Limaggregat Lyft av limpelletssäckar röd Lyftvagn för att skjuta/dra istället för att lyfta

Utmatning SMI singel Hög arbetshöjd, lyft gul
Genvägar saknas vilket gör att man kryper under banor eller arbetar Skapa sittplatser, använd bra arbetsskor
framåtböjt och långt från kroppen, hårt underlag, halkrisk på våta golv, Brandutbildning
hög bullernivå, brist på kunskap kring brandsläckare

röd/gul

-

-

Sträckfilm

Analyslab

röd/gul

röd/gul

Omställning 4-p / 6-p röd/gul

-

-Generellt

Handtagsapplikator

Pallmärkare

Manöverskärmar

Pallfyllare

Krympplastrullar
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Datum: 070720

Problemområde Risk Vad skall åtgärdas
Ansvarig 
person Slutdatum Uppföljning

Elen måste vara på när 
maskinen träs
öppna dörrar bryter strömmen

maskinen hanteras med 
öppna dörrar under drift 

Dörrarna ska kortas av 
på samma sätt som maskinen i Grängesberg
varningsskylt för klämrisk efter ombyggnad Örjan 2007 09 10

hög alt. låg arbetshöjd
när maskinen träs

belastningsskador axel, 
nacke, knä

återkommer vid skyddsrond i augusti, t.ex
pall för att nå den övre, knäskydd vid den nedre

hela maskinen, hög ljudnivå hörselskada, trötthet

återkommer vid skyddsrond i augusti, 
bör göras en specifik bullermätning för 
handtagsapplikatorn efter ombyggnaden

hela maskinen, obekväma 
arbetsställningar

belastningsskador axel, 
nacke, knä

återkommer vid skyddsrond i augusti, 
arbetsrotation

hela maskinen, hindrar 
produktion stress

återkommer vid skyddsrond i augusti
arbetsrotation, nya handtag kommer att testas 
vilket kan minska produktionsstörningar

Riskbedömning och Handlingsplan

Riskbedömning Handlingsplan

Område: Handtagsapplikator, V3 Vårby

Deltagare: Mikaela Sundin, Örjan Svennerskog vHS
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Enkät 

 

Denna enkät är en del av mitt examensarbete med att analysera arbetsmiljön vid burklinjen och ge förslag till 
lösningar på eventuella problem. Enkäten är konfidentiell och det är bara jag som kommer att läsa era svar. Jag 
hoppas att ni kan lägga ner en stund på den och svara så verklighetstroget och utförligt som möjligt. Saknas plats att 
skriva på så använd baksidan. //Mikaela 

Del 1 Allmänna frågor 
1. Jag är: 

� Fast anställd   

� vikarie   

� extraanställd 
 
2. Jag har jobbat på burklinjen __________år 
 
3. Jag jobbar vid (kryssa i den eller de stationer du oftast arbetar vid) 

� Palltömmaren 

� Tappmaskinen 

� Burkpastören 

� Multipack 

� Kartongfyllare 
� Plastmaskin och pallfyllare

 

Del 2 Fysisk arbetsmiljö 
1. Finns det risker för olycksfall och ohälsa på din arbetsplats? 

� Ja   

� Nej 
 

Om Ja, vadå? Och har du förslag på hur de kan förebyggas? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

2. Finns det arbetsmoment eller maskiner som kan orsaka olyckor, förslitningsskador eller 
belastningsskador? 

� Ja   

� Nej 
 

Om Ja, vadå? Och har du förslag på hur de kan förebyggas? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3. Besväras du av obekväma arbetsställningar i ditt arbete? 

� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, ge exempel och hur många gånger per skift måste du arbeta i obekväma ställningar?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

4. Besväras du av något av nedanstående i ditt arbete? (kryssa för en eller flera) 

� Buller 
� Dålig luft 
� Drag 
� Varierande temperatur 

� Kemikalier 

� Bländande ljus 
� Vibrationer
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Kommentarer: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Del 3 Trivsel  (Ringa in den siffra som stämmer med din åsikt)  
1. Hur trivs du med ditt arbete? 

Inte alls    mycket bra 
1 2 3 4 5 

 
2. Har du möjlighet att påverka din arbetstakt? 

Små möjligheter   mycket stora möjligheter  
1 2 3 4 5 

 
3. Är dina arbetsuppgifter stimulerande?  

Inte alls    mycket bra 
1 2 3 4 5 

 
4. Hur bra är de skriftliga rutinerna för hur du ska utföra ditt arbete? 

Det finns inga   mycket bra 
1 2 3 4 5 

 
5. Får du positiv feedback på ditt arbete? 

Aldrig    mycket ofta 
1 2 3 4 5 

 
6. Får du veta om din chef INTE är nöjd? 

Aldrig    mycket ofta 
1 2 3 4 5 

 
7. Hur är kontakten med din närmaste chef? 

Inte bra    Mycket bra 
1 2 3 4 5 

 
8. Har du möjlighet att påverka ditt arbete? 

Inte alls    I hög grad 
1 2 3 4 5 

 
9. Uppmuntras du att komma med förslag och idéer? 

Aldrig    Mycket ofta 
1 2 3 4 5 

 
10. Trivs du med dina arbetskamrater? 

Inte alls    i mycket hög grad 
1 2 3 4 5 

 
11. Upplever du att det förekommer diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen? 

Inte alls    i mycket hög grad 
1 2 3 4 5 

 
Kommentarer: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Del 4 Hälsa stress  (Ringa in det svar som stämmer med din upplevelse)  
1. Hur mår du? 

Dåligt Mindre bra  Bra Utmärkt 
 

2. Har du besvär med återkommande värk eller trötthet i någon av följande kroppsdelar? 
(ringa in den/de du har besvär med) 

 
Huvud Axlar, nacke  ryggens övre del ryggens nedre del 
 
Händer, handleder annat:______________________ 
 
Om du har problem, tror du att problemen har något med ditt arbete att göra? 

Ja  Nej 
 
Om ja, vilket arbetsmoment tror du är orsaken? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
3. Hur ofta känner du dig stressad i ditt arbete? 

Aldrig Sällan Ibland  Ofta Mycket ofta 
 

4. Är du orolig för din arbetssituation? 
Ja   Nej 

 
5. Förväntas det att du ska jobba övertid? 

Aldrig Sällan Ibland  Ofta Mycket ofta 
 

6. Är du motiverad att gå till jobbet? 
Aldrig Sällan Ibland  Ofta Mycket ofta 

 
Får du information om vad som händer på arbetsplatsen? 

Inte alls ibland oftast alltid 
 
 
Vad ör det sämsta med ditt jobb?__________________________________________ 
 
Vad är det bästa med ditt jobb?___________________________________________ 
 
Övrigt:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Tack för hjälpen! 
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11.1.1.1.1.1 Labbinstruktion  

Checklista för analyser 

Platsnummer i Q-nova: 
V/010K Checklista för 
analyser, B002 Tappning 

 

1.  Analysprotokoll fylls i fullständigt med uppgifterna som ska vara med i den övre delen av 
protokollet. (Kolonn, sort, datum (ÅÅ-MM-DD), förpackning, provsmakad (ej öl), Syruptank 
eller trycktank, mixer). 

2. Startprov  tas på den första producerade förpackningen. Tid för provet samt resultaten skrivs 
in i analysprotokollet.  

3. Varje timme ska sedan produkten kontrolleras och klockslag och resultat ska skrivas in i 
analysprotokollet. 

4. Under tappningen ska ett antal färdiga förpackningar med etikett tas ut för vidare analys på 
C-Lab. Dessa ska märkas upp med datum och löpnummer och ställas på angiven plats. 

5. Utstyrselkontroll, fyllvolymkontroll och datummärkn ingskontroll  ska utföras någon gång 
under tappningen. Resultaten från dessa kontroller skall skrivas in i den nedre delen av 
analysprotokoll.  

6. Sista förpackningen skall analyseras och klockslaget samt resultaten skrivs in i 
analysprotokollet. Analysprotokollet lämnas sedan i facket för avslutade tappningar så att 
personalen på laboratoriet kan hämta de och registrera in tappningen med alla resultat i 
LabMaster. 

Analyser som skall utföras på respektive produktsort. 

ÖL Uppstart/Tankbyte  Timprov Avslut 
Om analysresultaten är  Kolsyra Syre (Headspace) Alkohol 

utanför de yttre gränsvärdena Alkohol   Skenbart extrakt 
skall produkten stoppas. Skenbart extrakt     

 Syre (Headspace)     
 Syre (Total)     
    

LÄSK Uppstart Timprov Avslut 
Resultat utanför inre Kolsyra Kolsyra  Kolsyra 

gränsvärdena meddelas Brix Brix Brix 
till beredningen. Provsmakning     

.    

Lightläsk Uppstart Timprov Avslut 
Resultat utanför inre Kolsyra Kolsyra Kolsyra  

gränsvärdena meddelas Aciditet Aciditet Aciditet 
till beredningen. Provsmakning     

    

CIDER Uppstart Timprov Avslut 
Resultat utanför inre Kolsyra Kolsyra Kolsyra 

gränsvärdena meddelas Brix Brix Brix 
till beredningen. Alkohol Alkohol Alkohol 

    

LOKA 
Soda- och Vichyvatten Uppstart Timprov Avslut 
Resultat utanför inre Kolsyra Kolsyra Kolsyra 

gränsvärdena meddelas Konduktivitet Konduktivitet Konduktivitet 
till beredningen. Provsmakning     

 Klorhalt (LOKA)   
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Ljudnivåmätning i anslutning till burktapphallen  
vid Spendrups anläggning i Vårby 
 
Datum:  070522 samt 070523 
 
Utförd av:  Jan Gustavsson, reAgera Hälsa AB, Skärholmen 
 
Bakgrund:  På uppdrag av driftschef Thomas Malm har ljudnivåmätning utförts i 

burktapphallen eftersom personalen upplever att ljudnivån skiljer sig mellan 
de olika burkar som användas vid tapplinjen. Skillnaden på de olika burkarna 
är att den nya är räfflad för att hålla kylan bättre än den traditionella släta 
burken. 

 
Mätutrustning: Ljudnivåmätning har utförts med ljudnivåmätare Bruel & Kjear typ 2231. 

Mätinstrumenten inställdes på 60s Leq (ekvivalent ljudnivå), vilket innebär 
att man mäter medeljudnivån under 60 sek. För att få en bättre uppfattning 
om variationer i ljudnivå har flera 60 sek mätningar utförts vid de olika 
mätplatserna. Vid mätningarna användes även en bullerdosimeter Bruel & 
Kjear typ 4436 för att se hur den totala ljudnivåexponeringen är för 
operatören vid tappmaskinen. 

 
Mätförhållande: Enligt personalen så var normal verksamhet i lokalen under de aktuella 

mätdagarna. Vilket gör att mätningsresultaten kan anses representativt. 
 
Mätplatser: Se bilagd ritning med de aktuella mätplatserna inritade. 
 
 
 
 

Mätresultat 
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Mätplatser 
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Dagens handtagsapplikator vid V3 

 
 
Övre matningastationen hos Olvi 
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Detaljer övre matningstationen, Olvi 

              
 
 
 

    
 
 
 

Möjligt att stå närmare när rullen 
träs inne i monteringslådan 

Montering av tejp- och handtagsrullar 
ej inbyggda 

Platta för att hålla pappersremsan 
på plats 

Krage och plexiglas för att 
hålla pappersremsan på plats 
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Handtagsapplikatorn 
Vikt 1 2 3 maximalt

Bra arbetshöjder 90 - 110 cm 3 1 3 4
Reglerbara arbetsställningar 3 0 4 1 4
Inga arbeten i musklernas ytterlägen 2 3 4 3 4
Inga arbeten ovanför skulderhöjd 3 2 4 3 4
Inga vridna arbetsställningar 3 2 4 2 4
Minimera antal lyft 3 0 4 0 4
Minimera olyckor, tillbud och arbetsskador 3 2 4 3 4
Eliminera onödig hantering av material 2 4 4
Bibehållen effektivitet 2 2 4 2 4
Flexibel produktion 1 4 4

Summa 31 88 46 100

1 = ombyggd som hos Olvi
2 = ta bort handtagsapplikatorn
3 = ombyggd som hos Olvi samt matningsstationerna bredvid varandra

Krav

Arbetsmiljö

Produktion

 
 
 
 

Limpelletspåfyllning 

Vikt 1 2 maximalt
Bra arbetshöjder 90 - 110 cm 3 3 2 4
Reglerbara arbetsställningar 3 2 1 4
Inga arbeten i musklernas ytterlägen 2
Inga arbeten ovanför skulderhöjd 3 3 3 4
Inga vridna arbetsställningar 3 2 2 4
Minimera antal lyft 3 3 1 4
Minimera olyckor, tillbud och arbetsskador 3 2 2 4
Eliminera onödig hantering av material 2 3 2 4
Bibehållen effektivitet 2
Flexibel produktion 1

Summa 51 37 80

1 = lyftvagn
2 = bygg om kärlen

Krav

Arbetsmiljö

Produktion

 
 
 



 

 

 

SMI Singel 

SMI Multi 

Multipack 

Grått = existerande 
 
Rött = ombyggt, flyttat eller nytt 
 
Svart = transportbanor  

Limpelletsförvaring 

handtagsapplikator 

trappa 

plattform 

B
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Hej Mikaela! 
  
1:Lyftvagn 
WP 65 kostar : 14700 kr 
WP 85 kostar : 16200 kr 
  
2: Rullvändare till WP 85 kostar : 
Justerbar expander emellan 65-90 mm: 5050 kr. 
Justerbar expander emellan 125-150 mm: 5500 kr. 
  
3: Plattform artikelnr: BL-5278-010 pris: 13600 kr exkl moms. 
  
4: Flyttbart golv/vagn: 28900 kr exkl moms. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  

Torbjörn Friberg 
  
Bloms AB 
Box 11075 
50711 Borås 
Tel:  +46 33157075 
Fax: +46 33157851 
E-mail: torbjorn@bloms.com 
Hemsida: www.bloms.com 


