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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras ett examensarbete på 30 Hp för Civilingenjörsprogrammet Teknisk design, 

inriktning produktionsdesign, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utfördes under 20 veckors 

heltidsarbete vårterminen 2014 i samarbete med företaget ABB Control Products i Västerås. Control 

Products ligger under divisionen Low Voltage Products och har det globala ansvaret för utveckling 

och försäljning av lågspänningsprodukter såsom stora kontaktorer, mjukstartare, tryckknappar och 

ljusbågsvakter. Syftet med examensarbetet var att utvärdera två halvautomatiserade monteringslinor 

för en ny generation kontaktorer, de så kallade NAFC (New AF Contactor) – linorna, där både 

montörer och materialhanterare arbetade. Målet var att samla information angående NAFC- linornas 

arbetsförhållanden med fokus på ergonomi genom att svara på följande frågeställningar; 

 Hur är de ergonomiska arbetsförhållandena vid NAFC- linorna våren 2014? 

 Vilka områden vid NAFC-linorna kan förbättras arbetsmiljömässigt? 

 Hur kan de ergonomiska arbetsförhållandena förbättras vid NAFC- linorna? 

Under uppstartsfasen av projektet genomfördes litteraturstudier av tidigare forskning och föreskrifter 

inom ämnet ergonomi, belastningsergonomi och arbetsmiljö. Därefter upprättades en projekt- och 

resursplan för utförandet av examensarbetet. Ett antal utvalda metoder och verktyg från 

litteraturstudierna användes för att genomföra ergonomiska utvärderingar för NAFC- linorna. 

Analysmetoderna som användes var RULA, REBA, AviX samt bedömningsmallar från 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomiska förhållanden (AFS 2012:02). De 

ergonomiska utvärderingarna kompletterades med mätningar av belysning- och ljudnivåer, bedömning 

av företagets systematiska arbetsmiljöarbete och personalens psykosociala arbetsmiljö för att få en 

helhet av operatörernas arbetsmiljö vid NAFC- linorna.  

Efter analysen av våren 2014 upprättades en kravspecifikation tillsammans med projektbeställarna på 

företaget över vilka krav som NAFC- linorna önskades uppfylla. Under konceptframtagningen och 

förbättringsarbeten vid NAFC- linornas genomfördes brainstormingar tillsammans med 

produktionsledarna och operatörerna. Först sammanställdes idéerna som varken krävde stora 

kostnader eller resurser i en handlingsplan som påbörjades under våren 2014 för att omgående 

förbättra operatörernas arbetsmiljö. Därefter sammanfattades idéerna som krävde mer resurser och 

kostnader i fyra olika konceptförslag som tillsammans med nuläget (våren 2014) utvärderades mot 

kravspecifikationen. Det konceptförslag som uppfyllde kravspecifikationen mest vidareutvecklades 

mer i detalj och resultatet av examensarbetet blev bland annat det detaljerade konceptförslaget 

”Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe” med tillhörande investeringskalkyl.  

Det rekommenderade konceptet innebar en tydlig förbättring av arbetsförhållandena vid NAFC- 

linorna vilket visades i utvärderingen mot kravspecifikationen och med hjälp av ergonomiska analyser. 

I konceptutvärderingen mot kravspecifikationen erhöll nuläget (våren 2014) 170 av totalt möjliga 315 

poäng medan konceptförslaget ”Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe” fick hela 288 av 315 

poäng. Konceptet fick höga poäng främst beroende på väl uppfyllda krav för ergonomi och 

arbetsmiljö. I utvärderingen med hjälp av de ergonomiska analysmetoderna RULA och REBA visades 

att nuläget hade betydlig högre riskstatus jämfört med konceptet att erhålla belastningsskador och/eller 

belastningssjukdomar. Rekommendationer till företaget blev att välja ut relevanta delar från 

konceptförslaget ”Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe” och fortsätta arbeta med 

handlingsplanen för delåtgärder. Övriga rekommendationer var att anlita experter inom områdena ljus 

och buller samt inkludera psykosocial arbetsmiljö och ergonomi i skyddsronder och vid utformning av 

nya arbetsplatser. 

Nyckelord: Ergonomisk utvärdering, monteringslina, belastningsergonomi, arbetsmiljö, RULA, REBA 

 



 

 

 

  



 

 

Abstract 

This paper presents the result of a master thesis project at 30 Hp, master of industrial engineering at 

Luleå University of Technology. The project was performed during 20 weeks, spring 2014, in 

collaboration with ABB Control Products in Västerås. The aim of the project was to evaluate two half-

automated assembly lines for a new generation of contactors, the NAFC assembly lines (New AF 

Conductor). The aim and purpose of the project was achieved by answering the following questions: 

 How are the ergonomic working conditions at the NAFC assembly lines during spring 2014? 

 Which areas at NAFC assembly lines can be improved for the work environment? 

 How can the ergonomic work conditions improve at the NAFC assembly lines? 

Literature reviews were performed from earlier research papers and articles of the ergonomic, 

musculoskeletal and work environment subject, from where a number of chosen methods and tools 

were used to perform the ergonomic evaluation. The ergonomic evaluations were complemented with 

illumination and noise measurements and evaluations of psychosocial- and systematic work 

environment. During brainstorming sessions and discussions together with production leaders and 

operators at the NAFC assembly lines, concepts of future solutions were designed. These concepts 

were evaluated against a list of demands to choose the highest scoring concept. 

The project result was a developed concept named “Horizontal shelves with Ergo-Bear deluxe” and 

recommendations to hire experts in light and sound measurements. Further recommendations were to 

include psychosocial- and systematic work environment in safety patrols. 

Keywords: Ergonomic evaluation, assembly line, musculoskeletal, work environment, RULA, REBA 
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1 Introduktion 
I denna rapport beskrivs först en utvärdering av de ergonomiska förhållandena vid NAFC- linorna 

(New AF Conductor) hos ABB Control Products i Västerås. Därefter redovisas hur 

förbättringsförslagen successivt tagit form och utvärderats. Slutligen presenteras valt konceptförslag, 

rekommendationer och genomförda delåtgärder. Projektet utfördes under våren 2014 som ett 

examensarbete på 30 Hp för Civilingenjörsprogrammet Teknisk design, inriktning produktionsdesign, 

vid Luleå tekniska universitet. 

Control Products i Västerås låg under divisionen Low Voltage Products och hade det globala ansvaret 

för utveckling och försäljning av lågspänningsprodukter såsom stora kontaktorer, mjukstartare, 

tryckknappar och ljusbågsvakter, figur 1. I figur 2 visas produktionsflödet hos företaget för samtliga 

produkter. I detta projekt låg fokus på kontaktorerna som monterades vid NAFC- linorna. 

 
Figur 1. Kontaktorer, ljusbågsvakter, mjukstartare och tryckknappar. Bild från företagspresentation av Control 

Products (Low Voltage Abb.se 2014). 

 
Figur 2. Produktionsflödet i fabriken. Bild illustrerad i PowerPoint från företagspresentation av Control Products 

(Low Voltage Abb.se 2014). 
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1.1 Bakgrund 
I samband med en ny generation kontaktorer lanserats hösten 2013 hade företaget investerat i två nya 

monteringslinor, de så kallade NAFC- linorna (New AF Conductor). Den nya generationen 

kontaktorer påbörjade konverteringen hösten 2013 från A- linan till NAFC- linorna. Konverteringen 

beräknades ta ungefär 1 år. NAFC- linorna bestod av 6 manuella stationer och 4 automatiska stationer. 

Arbetscyklerna var relativt korta med takterna mellan 22 respektive 30 sekunder per 

monteringsstation. Det fanns många varianter på kontaktorerna, det som skiljde en kontaktor åt från en 

annan kunde vara en enda ingående artikel. Mängden olika artiklar vid vissa monteringsstationer var 

stor och det kunde bli trångt vid montering och materialhantering på dessa stationer. 

Intressenter för detta examensarbete var produktionsutvecklingsavdelningen hos ABB Control 

Products med tillhörande montörer och materialhanterare vid NAFC- linorna.  

1.2 Syfte och mål 
Företaget ville ha produktionslinor med god arbetsmiljö och hög produktivitet. En god arbetsmiljö 

kunde medföra en högre produktivitet och mindre personalomsättning. NAFC- linorna skulle vara 

hållbara ur flera perspektiv, bland annat arbetsmiljömässigt. Produktionsledningen ville veta vad de 

kunde göra för att förbättra arbetsmiljön ytterligare för deras personal, både för montörer och 

materialhanterare genom att utvärdera de ergonomiska förhållandena vid NAFC- linorna. 

Målet med examensarbetet var att genomföra en ergonomistudie med analys och utvärdering för 

montage och materialpåfyllnad vid NAFC- linorna. Studien skulle vara faktabaserad och utgå från 

forskningslitteratur, analyser, rekommendationer och aktuella föreskrifter. Studien skulle även 

identifiera de platser, arbetsuppgifter på eller vid linan där arbetet medför ohälsa fysiskt och/eller 

psykiskt för operatörerna. Genom att besvara följande frågeställningar resulterade projektet i 

konceptförslag och rekommendationer för framtida förbättringsarbeten vid NAFC- linorna. 

 Hur är de ergonomiska arbetsförhållandena vid NAFC- linorna våren 2014? 

 Vilka områden vid NAFC-linorna kan förbättras arbetsmiljömässigt? 

 Hur kan de ergonomiska arbetsförhållandena förbättras vid NAFC- linorna? 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Examensarbetet omfattade 30 Hp motsvarande 20 veckors heltidsarbete med start den 20 januari 2014 

fram till och med den 5 juni 2014. Arbetet bestod av en ergonomisk utvärdering av NAFC- linorna 

som resulterade i konceptförslag, rekommendationer och genomförda delåtgärder. Under 

examensarbetet fanns följande avgränsningar; 

 Projektet skulle inte utvärdera materialflödet utanför NAFC- linorna. Det vill säga all 

materialhantering som sker inne på lager skulle inte utvärderas. 

 Projektet skulle inte utvärdera NAFC- linornas placering av maskiner och monteringsstationer. 

Projektbeställarna ville behålla i stort sett befintlig layout (våren 2014) på grund av planerade 

automatiseringar av vissa manuella stationer i takt med ökade produktionsvolymer.  
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2 Teoretisk grund 
I detta kapitel redovisas och motiveras den teoretiska grunden som varit relevant för projektet. I första 

hand användes vetenskapliga artiklar men även delar av normativ teori från Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om arbetsmiljö och belastningsergonomi. Först beskrivs belastningsergonomiska studier 

utifrån ett produktionsperspektiv. Därefter presenteras vad systematiskt arbetsmiljöarbete och vad 

ergonomi samt arbetsmiljö innebär. Slutligen presenteras teorier om fysisk och psykisk arbetsmiljö 

och en sammanfattning av valda teorier till de ergonomiska utvärderingsmetoderna i kapitel 5 Analys 

av nuläget våren 2014. 

2.1 Belastningsergonomi utifrån ett produktionsperspektiv 
I forskningslitteratur finns information om hur människans prestationsförmåga påverkas av den 

belastningsergonomiska utformade arbetsplatsen. Arbetsorganisatoriska och psykosociala faktorer 

spelar en viktig roll för individers förmåga att fullgöra ett gott arbetsresultat såväl som risken att 

utsättas för belastningsrelaterade besvär. Utöver kunskapen som främst berör hur individer påverkas 

finns ett område som inte uppmärksammas lika mycket, dvs. hur belastningsergonomin påverkar 

verksamheten i termer av kvalitet och produktivitet. Området har hög relevans för hur organisationer 

prioriterar mellan alternativa satsningar och eftersom företag och organisationer normalt inte tänker på 

denna koppling mellan belastningsergonomiska faktorer och verksamhetseffekter, utan enbart ser 

kopplingen mot individers hälsa. Belastningsergonomi tolkas alltför ofta som något som tar resurser 

från verksamheten snarare än något som kan få verksamheten att fungera bättre (Brännmark, et al., 

2012). 

2.1.1 Belastningsergonomi och kvalitet 
Från tidigare forskning inom ergonomiområdet är det välkänt att utformningen av arbetsplatser och 

arbetsställningar påverkar människors möjligheter att utföra sina uppgifter med precision och säkerhet 

(Grandjean, 1988). I Sanders och McCormick (1993) finns många exempel på experimentella studier 

där individens prestationsförmåga påverkas av belastningsergonomiska faktorer. Detta betyder att 

arbeten som är utformade med hänsyn till goda arbetsställningar medför en högre produktivitet och 

påverkar därmed verksamhetens produktivitet, kvalitet och effektivitet.  

Det finns ett flertal empiriska studier som påvisar sambandet mellan belastningsergonomi och kvalitet. 

Axelsson (2000) använde RULA- metoden för att klassificera arbetsställningar, där visade sig att 

kvalitetsbristerna var nästan 10 gånger fler för arbeten med sämre arbetsställningar jämfört med de 

bättre anpassade arbetena. I en studie av Lin et al. (2001) mättes antalet defekter på varje arbetsstation 

vid två monteringslinor. De fann att tiden för att fullfölja arbetsuppgifterna samt förekomsten av 

problematiska arbetsställningar hade samband med över 50 % av kvalitetsvariansen på båda 

monteringslinorna. Flera studier har identifierat att 30- 50 % av alla kvalitetsarbeten är relaterade till 

brister i arbetsmiljö/ ergonomi, varav en del är av belastningsergonomisk karaktär (Falck et al., 2010). 

2.1.2 Lean produktion och konsekvenser 
Yrkeskategorin industriarbetare hade 2008 den högsta relativa risken för sjukdomsfall, varav cirka 60 

% av arbetssjukdomarna kunde härledas till belastningsfaktorer (AFA Försäkring, 2010). I den senaste 

Arbetsmiljöundersökningen angav en stor del av monteringsarbetare att de utsattes för fysiska 

riskfaktorer och besvär i sitt arbete. Exempelvis angav 58 % att de upprepade samma arbetsrörelse 

minst 2 gånger per minut och 40 % angav att de arbetade framåtböjd minst en fjärdedel av arbetsdagen 

(Arbetsmiljöverket SCB 2010). Med denna information är det viktigt att belysa 

belastningsergonomiska frågor inom industrin och vad som händer med ergonomin när företag inför 

nya produktionsmodeller. Inom svensk industri har det blivit en trend att arbeta med modellen lean 

produktion som nu håller på att få stor spridning utanför tillverkningsindustrin. Det råder delade 

meningar mellan forskare om vilka konsekvenserna av lean produktion blir för belastningsergonomin 

(Eklund, Berglund, 2007; Johansson, Abrahamsson, 2009). I Westgaard och Winkels (2011) 
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forskningsöversikt om muskuloskeletal och mental hälsa ingår 34 artiklar om effekter av lean- 

implementeringar från olika branscher. Generellt hittades mest negativa effekter på hälsan, över 

hälften visade på negativa effekter på hälsa och riskfaktorer. De studier som visat mer positiva effekter 

var där teamarbete och hög delaktighet i förändringsarbetet kunde ha modifierande effekt på antal 

rapporterade belastningsskador.  

2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att arbeta med SAM vilket innebär planering av 

verksamheten med tanke på arbetsmiljö. Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på hur personalen 

upplever de fysiska belastningarna i arbetet såväl som de psykiska. Eftersom människan inte ska fara 

illa på sitt arbete varken fysiskt eller psykiskt (AFS 2012:2).  

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsledare och 

arbetstagare ska arbeta med att förebygga risker i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 

ska även se till att de som blivit tilldelad en uppgift i arbetsmiljöarbetet har resurser nog att genomföra 

uppgiften och har tillräckliga kunskaper om följande punkter; 

 Regler som har betydelse för arbetsmiljön. 

 Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall. 

 Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en 

tillfredställande arbetsmiljö.  

Ansvaret för arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö ligger främst på arbetsgivaren och de personer 

(arbetsledare och chefer) som företräder arbetsgivaren. Samtliga arbetstagare är skyldiga att samverka 

till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar genom att delta dagligen. Deras uppgifter består 

exempelvis av att rapportera risker, ge förslag på åtgärder och ge feedback på genomförda åtgärder. 

Det är också viktigt att arbetstagarna deltar när arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbete tas 

fram. Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor av lokala och regionala skyddsombud där 

skyddsombuden har givna roller i arbetsmiljöarbetet genom bestämmelser i arbetsmiljölagen och 

arbetsmiljöförordningen (AFS 2001:1). 

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) reglerar arbetsmiljöarbetet genom att 

ange hur arbetsgivare och anställda ska arbeta för att nå en god arbetsmiljö i alla avseenden. Syftet 

med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetarskyddsstyrelsens och 

arbetsmiljöverkets regler är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en god 

arbetsmiljö. Föreskriften är därmed en viktig norm för alla arbetsgivare. 

2.3 Ergonomi och arbetsmiljö 
I detta avsnitt presenteras ergonomi och arbetsmiljö som enligt Nordiska Ergonomi Sällskapet 

definieras; 

”Tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om 

människans förutsättningar och behov i interaktionen människa- teknik- miljö vid utformning av 

tekniska komponenter och arbetssystem” 

Ergonomi handlar med denna definition om det vi i vardagligt tal benämner arbetsmiljö.  Arbetsmiljö 

handlar om hur individens psykiska och fysiska hälsa samt arbetsförhållanden är på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljölagen som alla måste följa har Sverige haft sedan 1977 (Fahlbeck, 2012). Arbetsmiljö är 

allt som personalen påverkas av på en arbetsplats som exempelvis; ljus, buller, luft, arbetsställningar, 

gemenskap med medarbetare och möjlighet att påverka sitt arbete (Jakobsson, 2010).  

Ergonomi är också nära synonymt med arbetsvetenskap som även behandlar arbetseffektivitet och 

produktivitet. Aktuell arbetsvetenskaplig och ergonomisk forskning visar att det under senaste 

årtiondet har skett en återgång till seriell produktion i Sverige. Under denna period har förbättringar i 
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produktivitet uppmärksammats, men även ökad rapportering av hälsoproblem. Sjukdomar ger ökade 

kostnader relaterat till förlust av kompetens, produktion, kvalitet och nyanställningar med 

upplärningsperioder. Detta har lett till ökat fokus på ergonomi och andra arbetsmiljöfaktorer. 

Utmaningen vid design av produktionssystem är att integrera ergonomi i varje fas av designprocessen. 

Däremot om man lyckas väl med att planera in ergonomi i processen så kan justeringar och 

förutspående göras före implementering (Neumann, Winkel, 2006). 

2.3.1 Belastningsskador 
De dominerande arbetsmiljöproblemen inom verkstadsindustrin utgörs oftast ohälsa i form av 

belastningsskador och olycksfall. Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig 

händelse. Ett olycksfall kan leda till bestående skador eller i mest kritiska händelser dödsfall. 

Belastningsskador i arbetet är fortfarande huvuddelen av orsaken till långvariga sjukskrivningar. Den 

genomsnittliga sjukskrivningen för kvinnor och män med anmäld belastningssjukdom i mer än fem 

månader var år 2011 hela 4400 stycken anmälda belastningsskador. Belastningssjukdomar kan uppstå 

i olika kroppsdelar så som nacke, skuldra/ axel/ arm/ hand/ fingrar, rygg, höft/ knä/ ben och fot (AFS 

2012:2).  

Belastningssjukdomar i Sverige år 2003 hade den totala kostnaden på 110 miljarder kronor och denna 

summa ökade med nästa 50 procent på bara 4 år. Dålig ergonomi i tillverkningsindustrin resulterar inte 

endast i direkta kostnader för vård av skador och kompensation utan även i indirekta kostnader för 

administrativa kostnader, upplärning av ny personal, periodvis reducerad produktivitet och kvalitet. 

Indirekta kostnader kan i många fall vara många gånger större än direkta kostnader (Cornell, 2014). 

Belastningssjukdomar  

En av de mer kända belastningssjukdomarna är repetitiv rörelsesjukdom (Repetitive Motion Disorder, 

RMD). RMD är en familj av belastningsskador i form av utmattning och muskelsmärtor som kan 

uppstå när människan repeterar samma rörelser frekvent över längre perioder. Belastningsskador från 

repetitivt arbete ökar då människan samtidigt arbetar i onaturlig kroppsposition och utsätts för 

kraftfulla ansträngningar. De vanligaste belastningsskadorna av repetitivt arbete inkluderar 

karpaltunnelsyndrom, seninflammation, avtryckarfinger och försämring av tidigare sjukdomstillstånd 

som ledinflammation. Dessa sjukdomar karakteriseras av smärta, domningar, pirr, svullnad och rodnad 

av utsatta områden samt nedsatt rörelseförmåga och styrka. RDM och andra belastningssjukdomar är 

bland de vanligaste orsakerna till förlust av arbetstid relaterat till sjukskrivningar (Redcross, Marvin, 

2011). 

Belastningssjukdomar kan även refereras till som musculoskeletal disorder (MSD) som står för en 

grupp av patologiska tillstånd som påverkar den normala funktionen av mjukdelar i muskelsystemet 

vilket involverarar nerver, muskler och leder (NIOSH, 2000). Skador av muskelsystemet representerar 

huvuddelen av sjukfrånvaro enligt allmänna hälsosystemet (WHO, 2003). Vanliga exempel på MSD är 

rygg- och nacksmärtor. Utifrån arbetsmiljömässigt och ergonomiskt perspektiv är belastningsskador 

en av de mest studerade riskfaktorerna vid manuell materialhantering och är enligt Neumann och 

Medbo (2010); 

”världens dyraste arbetsplatsskada”. 

2.3.2 Belastningsergonomiska riktlinjer 
Arbetsmiljöverket beskriver en helhetssyn när det handlar om ergonomi. Ergonomi är mer än att bara 

stå, sitta och bära på rätt sätt. Ergonomi är i hög grad även fråga om hur arbetet ska planeras och 

organiseras på bästa sätt. Organisering av arbete som arbetsinnehåll, variation, arbetsväxling, 

arbetstider och mycket mera påverkar påfrestningarna på kroppen. Företagets systematiska 

arbetsmiljöarbete är ett bra redskap. Det är alltid mindre kostsamt att utforma organisationen och 

arbetsmiljön rätt från start, än att tvingas till korrigerande påkostade justeringar. Därmed är det en 
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väldigt god investering att tänka ergonomiskt vid val av anordningar, lokaler och produkter. Den 

fysiska utformningen av utrustning, möbler och maskiner är belastningsergonomiska hörnpelare. 

Synergonomi är en annan, vilket innebär att vi omedvetet anpassar kroppen för att se så bra som 

möjligt. Illa anpassade ljusförhållanden ger därför ofta upphov till påfrestade arbetsställningar.  

Variation av rörelse, kroppsställningar, belastningar och arbetsuppgifter minskar riskerna för såväl 

fysisk som psykisk ohälsa. För den som har ett stående arbete är det väldigt viktigt att kunna variera 

till sittande arbete och tvärt om. Handlingsutrymme innebär ur ergonomisk synvinkel att individen 

själv har möjlighet att växla mellan arbetsuppgifter, variera mellan sittande och stående, ta korta 

pauser vid behov, anpassa arbetstempot, få hjälp när det behövs samt kunna påverka val av utrustning 

och arbetsmetoder (AFS 2012:2). 

Generella råd och riktlinjer vid belastningsergonomi utifrån broschyren ”Belasta rätt så undviker du 

skador (AFS 2012:2)”, figur 3; 

 Det är viktigt att undvika tunga lyft och använda hjälpmedel. 

 Om manuellt tungt lyft inte kan undvikas ska man hålla tyngden nära kroppen och undvika att 

vrida samtidigt som lyftet görs. 

 Hur mycket man får lyfta beror på utrymmet runt om lyftet är säkert, till och från vilken höjd 

lyftet sker, hur ofta lyften ska göras och om föremålet går att greppa på ett bra sätt. 

 

Figur 3. Modell för bedömning av ett symmetriskt lyft med båda händerna i stående, idealistiska förhållanden 

(AFS 2012:2). 

 

Arbetsställningar och – rörelser 

Enligt arbetsmiljöverket är repetitiva arbeten väldigt vanliga, vid exempelvis löpande band, montering 

och plockarbeten. Det är viktigt att sådant arbete minskar eller att alla branscher minskar andelen 

arbetstagare med repetitiva arbeten. Att frekvent upprepa samma rörelsemönster ger upphov till 

ständig belastning, det behöver inte vara tungt arbete utan det kan räcka med armarnas tyngd för att 

muskler och leder ska belastas på ett ogynnsamt sätt. Enligt regler ska repetitiva arbeten samt starkt 
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styrt och bundet arbete inte behöva förekomma. Går det inte att undvika helt måste riskerna för 

överbelastning undvikas genom raster eller andra metoder för att öka variationen i arbetet. Skador 

orsakade av ett repetitivt arbete kan inte förbyggas med fysisk träning (AFS 2012:2). 

En individs kroppsställning bestäms till stor del av vilken höjd ovanför golvet arbetet ska utföras. Är 

arbetshöjden för hög utsätts skuldror för ökad belastning på grund av arbete med höjda armar. Om 

istället arbetshöjden är låg kommer nack- och ryggmusklerna belastas mer frekvent då individen måste 

böja rygg och nacke vid arbetsutförandet. De arbetshöjder som är rekommenderade enligt Pheasant 

återfinns i punktlistan nedan med förklarande figur 4 (Pheasant, 2003). 

 Precisionsarbete: 50-100 mm över armbågshöjden. Avlastning av armarna rekommenderas. 

 Lätt manuellt arbete: 50-100 mm under armbågshöjd. Handledsstöd rekommenderas. 

 Tungt arbete: 100-250 under arbetshöjden, speciellt med krafter riktade nedåt. 

 

Figur 4. Rekommenderade arbetshöjder främst för människor i västvärlden. Pheasant, 2003. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi ska man vara försiktig med hur ofta och 

hur länge man belastar lederna kraftigt böjda, sträckta eller roterade. I ytterlägen så är skaderisken 

mycket större på lederna och musklerna har sämre förmåga att arbeta kraftfullt och samordnat. Det är 

viktigt att veta att kroppens egen tyngd kan utgöra en stor belastning i vissa ställningar, figur 5. Det 

yttre arbetsområdet begränsas av armarnas räckvidd i horisontalplanet, huvuddelen av handarbetet bör 

ligga inom det inre arbetsmiljöområdet, figur 6. Ju mer precisionskrävande arbetsuppgifter desto 

viktigare är det att arbetet utförs helt med avspända armar och axlar och framförallt i det inre 

arbetsområdet.  
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Figur 5. Kroppsdelars egen tyngd utgör ofta en stor belastning, AFS 2012:02. 

 

Figur 6. Rekommendationer för inre- och yttre arbetsområde, AFS 2012:02. 

2.3.3 Belastningsanalys 
Olika ergonomiska tekniker har applicerats för att samla information angående riskfaktorer för MSD. 

De mest använda metoderna är systematisk observation, enkätundersökningar, mätningar, subjektiv 

bedömning, video-baserade metoder och ergonomiskt deltagande. Observationer är vanliga vid 

industriell datainsamling där kroppshållningar beror på kraft och andra arbetsutföranden som ska 

analyseras. Detta är användbart eftersom kroppshållning är en av de stora riskerna som påverkar 

muskulär styrka, då individen anpassar kroppen beroende på arbetsuppgiften (Chaikumarn, 2005). 

Exempel på observationsmetoder är Rapid Upper Limb Assessment (RULA) som är utformad för att 

bedöma riskerna vid kroppshållningsbelastning och fokuserar främst på överkropp (McAtamney, 

Corlett, 1993). Ett annat exempel är Rapid Entire Body Assessment (REBA) som är en metod baserad 

på RULA men med fokus på helkropp, vilken är en av det mest använda mätverktyg som utvecklats av 

ergonomer (Pillastrini et al., 2007).   

Ett annat datainsamlingsverktyg är frågeformulär som har använts av många forskare för att identifiera 

vilka delar av kroppen som individen upplever obehag och/eller smärta. Denna metod har visat sig 

vara användbar för att visualisera arbetsrelaterade muskulära komplikationer i olika områden 

(Kuorinka et al., 1987). Video-baserade metoder har utvecklats och använts på grund av dess många 

fördelar vid datainsamling av fältstudier. Videoinspelning gör det möjligt att erhålla stora mängder 

data till olika bedömningsmetoder vid bedömning av fysisk belastning på kroppen utifrån givna 

arbetsställningar (McAtamney, Hignett, 1997).  
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En annan datainsamlingsmetod för belastningsanalys är eget deltagande där forskaren tar en aktiv roll i 

arbetet för att identifiera och analysera ergonomiska riskfaktorer. Denna metod används också för 

design- och implementeringsdelen av ergonomiska lösningar. Av alla olika ergonomiska 

analysmetoder är eget deltagande en ökande populär metod där generell information och mindre 

specifika lösningar önskas (Noro, Imada, 1991). 

2.3.4 Synergonomi, ljus och belysning 
I en av flertal empiriska studier påvisas kopplingen mellan belastningsergonomi och synergonomi. 

Enligt Erdinc och Vayvay (2008) kom fram till att dåliga arbetsställningar vid symaskiner som bidrog 

till problem i axlar och dålig visuell kontroll av arbetsprocessen var de viktigaste orsakerna till 

belastningsproblem och kvalitetsproblem. Synen står för hela 80 procent av människans sinnesintryck 

och har stor betydelse för möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna. Många faktorer påverkar 

synförhållandena på en arbetsplats, vilka kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande 

rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser (Prevent.se. 2014). Dåliga 

synergonomiska förhållanden kan förutom ögonbesvär också leda till belastningsskador i form av 

smärta i kroppens muskler och stödjeorgan speciellt i nacke och rygg. Detta inträffar då man anpassar 

kroppen i ett påfrestande läge för att se tydligare (Av.se. 2014. Dåliga synförhållanden).  

Vid bedömning av hur bra människan kan se på sin arbetsplats måste fyra områden bedömas; ljusets 

riktning, fördelning och återspegling (luminans), färgåtergivning samt belysningsstyrka (illuminans) 

Grundregeln är att de tre första områdena måste vara bra anordnade innan belysningsstyrkan kan ökas. 

Har man felaktig riktning, ljusfördelning och färgåtergivning förvärras situationen om 

belysningsstyrkan ökas (Ruth, 2002). 

Riktlinjer 

För att uppnå goda synergonomiska förhållanden på arbetsplatser krävs ett arbetssätt som involverar 

kompetenta yrkesgrupper inom exempelvis ljusdesign, synergonomer, skyddsombud, ögonläkare, 

arbetsledare och arbetsmiljöingenjörer. Det är viktigt att hitta de mest lämpade samspelet mellan 

ljuset, synen, arbetsobjektet och arbetslokalen. Det finns en uppenbar koppling mellan visuella 

förhållanden och arbetarnas välbefinnande. Dålig synergonomi medför trötthet hos arbetaren som 

genererar i sämre koncentration och precision i sitt arbete. Synergonomiska förbättringar är sällan 

komplicerade eller dyra, exempelvis är dagsljus i sig är gratis och det gäller att på ett tekniskt och 

förnuftigt sätt öka dagsljusanvändningen. Under dåliga synergonomiska förhållanden påverkas även 

andra delar av kroppen utöver ögonen; främst nacke, axlar och rygg (Ljuskultur.se. 2014). 

Enligt Månsson (2003) har kroppen två hormon som påverkas av ljuset; kortisol som gör människan 

pigg och melatonin som gör människan sömnig. Forskning visar att dålig belysning på arbetsplatsen 

ökar hormonet melatonin som orsakar trötthet. Människan behöver alltså rätt mängd ljus för att 

kroppen ska kunna producera kortisol så att individen blir piggare och gladare. Rätt kombination av 

dagsljus, ljuskällors färgtemperatur och ljusnivå gör att trivseln och prestationen ökar. Det finns tre 

grundprinciper för ljussättning inomhus för att erhålla god arbetsbelysning: 

 Enbart allmänbelysning: symmetrisk placerad armatur i lokalen för att skapa en jämn 

belysning. 

 Lokaliserad allmänbelysning: armaturen placerad så att arbetsområdet belyses mer än 

omgivande områden. 

 Allmänbelysning med separat platsbelysning: armaturen ger en grundbelysning i hela rummet 

och belysningsnivån är dimensionerad efter de krav som finns för omgivande områden. 

Ljuset möjliggör att uppfatta sin omgivning och i en bra ljusmiljö känner individen sig trygg och kan 

utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Fönster vid arbetsplatsen är viktigt för att kunna 

ta in dagsljus som påverkar de biologiska funktionerna, som medför god koncentration och 
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välmående. Risken för olycksfall av olika slag ökar vid dålig belysning. Flimmer från ljusrör kan ge 

upphov till stressreaktioner på det centrala nervsystemet som kan leda till trötthet och försämrad 

arbetsprestation (Månsson, 2003).  

Belysningsstyrka (illuminans) 

Det finns olika riktvärden för minsta belysningsstyrka som behövs i olika verksamheter, tabell 1 

(Av.se. 2014. Om ljus och belysning). Belysningsstyrkan (lux= lumen per kvadratmeter) på en yta är 

ett mått på det infallande ljusflödet per ytenhet. Beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföras 

krävs olika belysningsstyrkor, där mer detaljerat arbete kräver högre belysningsstyrka. Däremot måste 

man även ta hänsyn till kontrasten mellan underlaget och objektet för att avgöra önskvärd 

belysningsstyrka (Ruth, 2002).  

Tabell 1. Enligt rekommendationer från svensk standard (Standarden, S, 2011). 

Lokal/ arbetsfunktion Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux) 

Lager/ av- och pålastning 200 300 

Produktion/ materialhantering 300 500 

Produktion/ monteringsarbete 300 750 

Produktion/ datorarbete 300 750 

 

Enligt regler från arbetsmiljöverket ska det på permanenta arbetsplatser, arbetslokaler och 

personalutrymmen finnas dagsljus och möjlighet till utblick (9 § - AFS 2009:2). Enligt den svenska 

standarden för belysning av inomhusarbetsplatser med kontinuerligt arbete (i praktiken där arbete 

bedrivs i mer än två timmar) ska belysningsstyrkan i drift inte vara mindre än 200 lux. 

Belysningsstyrkorna i drift bör höjas om exempelvis arbetet kräver hög noggrannhet och produktivitet, 

då arbetsobjektet består av små detaljer eller har dålig kontrast eller då synarbetet pågår under längre 

tid (Standarden, S, 2011).  

Luminans 

Utöver arbetsplatsens belysningsstyrka är det viktigt att bedöma luminans och luminansfördelning. 

Luminansen är det ljus som träffar en yta och mäts i enhet candela per kvadratmeter. På en arbetsplats 

brukar luminansvärdena omvandlas till ett förhållande där de tre mest frekventa ytorna jämförs, se mer 

detaljerad beskrivning i bilaga 9, där 5 = arbetsområdet, 3 = den omedelbara omgivningen och 1= den 

yttre omgivningen har rekommenderat luminansförhållande 5:3:1 (Starby, 2006). 

Luminansfördelningen påverkar ögats förmåga att anpassa sig till olika ytors ljus och bestäms utifrån 

ytornas reflekterande egenskaper tillsammans med blickriktning, belysningsstyrka och ljusriktning 

(Månsson, 2003). Ett felaktigt luminansförhållande kan orsaka trötthet i ögon, rygg och nacke då 

kroppen och ögonen måste hela tiden anpassa sig till de olika luminanserna (Boghard, et al., 2008). 

Ljusmätning 

Vid genomförandet av en ljusmätning är det viktigt att ha klart för sig definitionen av arbetsområdet. 

Enligt Månsson (2003) och den svenska standarden för belysning av inomhusarbetsplatser, SS-EN 

12464-1:2011, är arbetsområdet det område av arbetsplatsen där en visuell arbetsuppgift utförs. I 

många fall kan det vara problematiskt att bedöma vad som egentligen är ett arbetsområde eller inte, i 

de fallen ska hela området ses som ett arbetsområde. I bilaga 9 ges rekommendationer för hur en 

bedömning av ljuskultur kan genomföras enligt Månsson (2003) och planeringsguiden för ljuskultur 

2014 (Ljuskultur.se, 2014. Planeringsguiden). 
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2.4 Buller 
Buller kan både vara ljud som uppfattas störande eller ljud som är skadliga för hörseln. Det är lönsamt 

att ta bort eller minska bullret på en arbetsplats eftersom ju mer hälsosam arbetsmiljön är för 

personalen desto mindre riskeras kostnader för olyckor, sjukfrånvaro och anställda som inte orkar 

arbeta med full kapacitet. Arbetsskaderapporteringen och skadebilden för buller domineras för företag 

bestående av industrimiljöer. Buller kan bidra till koncentrationssvårigheter och sänker därmed 

människans ambitionsnivå och ger en negativ inverkan på arbetets kvalitet. Buller kan utgöra en 

indirekt olycksrisk på grund av att möjligheterna att uppfatta sin omgivning, varningssignaler, röster 

och ljud från omgivande fordon försämras. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar 

förebyggande, långsiktigt och regelbundet med bullerfrågorna (Jakobsson, 2010).  

2.4.1 Hörselskadligt buller 
Enligt arbetsmiljöverkets statistik 2010 är hela 10 procent av det totala antalet anmälda 

arbetsplatssjukdomar bullerskador. De anmälda arbetsplatssjukdomarna relaterade till 

bullerexponering är främst nedsatt hörsel (AFS 2013:03). Var tredje svensk har något hörselproblem, 

hörselnedsättning eller tinnitus. En orsak till detta är buller, som samverkar med stress i arbetsmiljön. 

Buller är ett av de största arbetsmiljöproblemen i Sverige, där antalet anmälda arbetsskador orsakade 

av buller ökar. Arbetsskador orsakade av buller resulterar inte endast i tinnitus eller 

hörselnedsättningar utan höga och störande ljud leder även till stress, trötthet och sämre 

prestationsförmåga. Skadebilden för buller domineras av branscher med höga ljudnivåer, företrädesvis 

industrimiljöer. Nya exponeringar har under senare år vuxit fram knutet till teknisk utveckling med 

nya processer, verktyg, miljöer och maskiner. Det är därmed viktigt att mäta ljudtrycksnivåer på 

arbetsplatsen (Hygge, et al., 2013). 

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå är ett energiekvivalent medelvärde av en varierande A-vägd 

ljudtrycksnivå under en given tidsperiod som anges i enheten dB. Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 

används vid mätning av daglig bullerexponeringsnivå och omfattar allt buller på arbetsplatsen 

inklusive impulsbuller under en åttatimmars arbetsdag. Om arbetsdagen är kortare än 8 timmar eller 

om inte arbetsmomenten utförs kontinuerligt under hela arbetsdagen kan daglig bullerexponering 

beräknas enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005:16) ekvation 1; 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ =  𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒 + 10lg (
𝑇𝑒

𝑇0
)    (1) 

Där 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒 = Den ekvivalenta ljudnivån mätt under tiden 𝑇𝑒 , 𝑇0 = 8 timmar och 𝑇𝑒 =

den dagliga exponeringstiden utryckt i timmar.  

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller gränsvärden för daglig bullerexponeringsnivå (8 timmar/ 

dag) avseende hörselskaderisk, se exponeringsvärden i tabell 2. Vid tillämpning av insatsvärdena i 

tabell 2 ska ingen hänsyn tas till eventuell användning av hörselskydd (3 § - AFS 2005:16). En 

långvarig exponering av buller med A-vägda ljudtrycksnivåer över 85 dBA medför risk för 

hörselskador. Ju starkare bullret är desto kortare utsatt tid krävs för att orsaka en hörselskada. Det är en 

stor variation mellan individer vilket gör att känsliga personer riskerar hörselskador redan vid 

bullernivåerna 75- 80 dBA (AFS 2005:16). Detta gäller även enstaka ljud som pulsljud och slagljud 

för att få en bestående hörselskada. Ofta kan även buller med låg ljudnivå upplevas som störande, 

detta varierar avsevärt mellan olika individer. 
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Tabell 2. Insatsvärden för buller med avseende hörselskaderisk (AFS 2005:16). 

 Undre insatsvärden [dBA] Övre insatsvärden [dBA] 

Daglig bullerexponeringsnivå  80 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå  - 115 

Impulstoppvärde  135 

 

Kraftig bullerexponering under kortare tid kan medföra nedsatt hörsel under en viss tid men kan i 

bästa fall återhämta sig efter en tids vila utan bullerexponering. Det som inträffar vid långvarig kraftig 

bullerexponering är att hårcellerna i innerörat skadas och kan inte återhämta sig utan hörselskadan blir 

bestående (AFS 2009:2). 

2.4.2 Störande buller 
I begreppet störande buller inkluderas inte bara en negativ känslomässig reaktion på bullret utan även 

fysiologiska effekter som skapar trötthet eller irritation utan att personen själv ser detta som en 

bullereffekt. Ljud som varierar i nivå eller karaktär upplevs oftast som mer störande än konstanta ljud 

(Hygge, et al., 2013). Bullerstörningen i samband med andra effekter beskrivs enligt figur 7. 

Störningseffekten och risken för ohälsa är alltså ett resultat av samspel mellan flera samverkande 

faktorer; ljudets fysikaliska egenskaper, situation och individegenskaper (AFS 2013:3).  

 

Figur 7. Översikt av faktorer som påverkar om man blir störd av ett ljud (Illustration: Svenska Grafikbyrån, 

2003). 

I nuvarande bullerföreskrift (AFS 2005:16) baseras utvärdering av bullerstörning i arbetsmiljön på 

doseffektsamband där exponeringsnivån anges i dBA, dB eller dBC. Risker för bullerstörning berör i 

mer eller mindre utsträckning samtliga sektorer av svenskt arbetsliv. I industriella miljöer fokuserar 

man i första hand på de effekter som förknippas med maskering, men även ljudstress och de 

fysiologiska eller psykologiska svar som kan uppträda som en konsekvens av detta. Frågan om de 

fysiologiska effekterna av långvarig bullerexponering av lågfrekvent buller utgör en växande delfråga 

i dagens bullerforskning. Huvuddelen av bullerforskningen behandlar frågeställningen om de 

fysiologiska effekter som kan uppstå för omgivningsbuller. De frågeställningarna för 

omgivningsbuller ställs med hänsyn till risken för påverkan på koncentration, snabbhet, precision och 

uppmärksamhet i arbetet. De maskeringseffekter som kan uppstå i miljöer med taluppfattning som 
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centrala inslag i arbetet utreds riskerna för påverkan på koncentration, precision, snabbhet och 

uppmärksamhet i arbetet.  

Som exempel på miljöer med samtidiga krav på koncentration, precision, snabbhet och 

uppmärksamhet anges processkontroll, montering, kontroll, packning och lagerarbete. För dessa 

miljöer ges ett rekommenderat högsta värde på 55 dBA, tabell 3 (Hygge, et al., 2013). 

Tabell 3. Rekommenderat högsta värden för påverkan av störande buller i olika arbetsmiljöer (AFS 20015:16, 

sida 27). 

Rekommenderat 

högsta värde [dBA] 

Arbetsmiljöer 

75 Huvudsakligen praktiskt arbete, exempelvis arbete 

med maskiner och processer i jord- och skogsbruk, 

last- och transportutrustning samt diskotek. 

55 Samtida krav på koncentration, precision, snabbhet och 

uppmärksamhet anges exempelvis processkontroll, 

montering, kontroll, packning och lagerarbete. 

35 alternativt 40 Krav på stadigvarande koncentration och säker 

taluppfattbarhet, exempelvis arbete undervisning, 

kontorsarbete, patientsamtal och sammanträden. 
 

2.4.3 Bulleråtgärder 
Åtgärder mot störande buller och hörselskadligt buller riktas i första hand mot bullerkällan, där man 

med ny teknik har sina tillämpningsområden beroende på källans natur. I andra hand vidtas åtgärder 

för att begränsa bullrets utbredning och i tredje hand för att skydda mottagaren (Cattanei, et al. 2007). 

Insatsen mot störande buller kan också fokuseras på att hitta åtgärder för att motverka ohälsa eller 

besvär som det störande bullret orsakar. Störningsupplevelser, ljudtrötthet och stress kan åtgärdas via 

arbetsorganisatoriska insatser som exempelvis hörselvilorum, arbetsrotation, återhämtning och 

pedagogiska insatser för att påverka ljudklimatet på arbetsplatsen (Olaoson, et al. 2007).  

I föreskriften (AFS 2005:16) står det även tydligt att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena 

och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet genom att särskilt uppmärksamma 

exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive all exponering för impulsbuller och jämföra med 

insatsvärlden, tabell 2 (5 § - AFS 2005:16). Efter utredningen gäller följande om bullerexponeringen är 

lika med eller överstiger något av kraven på högsta värdena så ska detta åtgärdas direkt. Åtgärder som 

inte vidtas omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan, där anges av vem som ska följa upp att 

åtgärderna genomförts och ett slutdatum (8 § - AFS 2005:16). Samtliga arbetsplatser där arbetstagarna 

kan exponeras för buller som är lika med eller överskrider insatsvärdena ska varningsskylt med 

symbolen ”risk för hörselskada, använd hörselskydd” vara synlig (10 § - AFS 2005:16).   

Andra sätt att åtgärda oönskat buller kan göras genom att få bort stomljud och då bör man isolera 

maskinen i sig från byggstommen. Genom att installera absorbenter i väggar och tak kan det 

reflekterade bullerljudet reduceras. Absorbenter minskar därmed också de störande ljuden som medför 

lättare kommunikation och lokalisering av ljudkällor. Beroende på vilket sorts buller som man vill 

reducera kan olika sorter av absorbenter sättas upp (Andersson, 1998). 

2.5 Psykosocial arbetsmiljö  
Sambandet mellan belastningsproblem och psykosociala/ organisatoriska faktorer har varit välkänt 

sedan länge (Bogers et al., 1993). Exempelvis ger flera monotona arbeten upphov till 

uttröttningsfenomen som försämrar människans prestationsförmåga i form av bland annat förlängd 

reaktionstid och ökad felfrekvens under arbetsutförandet (Gradjean, 1988). Enligt arbetsmiljöverkets 

förskrift AFS 1989:14 ska arbetet inte bara ska vara tryggt fysiskt utan även psykiskt med möjlighet 
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till engagemang och arbetsglädje. Arbetsförhållandena har betydelse för människans uppfattning om 

sig själv som baseras på den roll denne har i arbetslivet. Människans självkänsla och egenvärde 

betyder väldigt mycket för hälsan och välbefinnandet. För att arbetet ska ge en positiv effekt på den 

psykiska hälsan är det viktigt att människan får möjlighet att utnyttja sin förmåga och utvecklas i den 

riktning som önskas. För att uppnå god arbetstillfredsställelse är det bra om arbetstagaren kan; 

 Överblicka sin egen insats och bidrag till slutprodukten och den egna arbetsuppgiftens 

betydelse för organisationens verksamhet. 

 Variera arbetsmetod och arbetstakt. 

 Påverka mängden arbete och påverka ordningsföljden mellan olika moment. 

 Påverka kvaliteten och kontrollera resultatet av sitt arbete. 

Arbetet bör utformas så att det blir varierande både fysiskt och psykiskt. De sociala förhållandena på 

en arbetsplats handlar om samspelet som sker mellan människorna. Detta samspel är beroende av hur 

arbetet är utformat rent tekniskt, fysiskt och organisatoriskt. De olika formerna av kontakter på 

arbetsplatsen har betydelse för möjligheten att känna trygghet, uppskattning och gemenskap. Detta bör 

därför vara med i bedömningen vid utformningen och organiseringen av ett arbete. På senare tid har 

den långtgående automatiseringen inom näringslivet ökat snabbt, vilket har fått följdverkningar för 

arbetsmiljöerna inom industrin. De uppgifter som tidigare utfördes manuellt var mer krävande och 

stimulerande har senare i många fall ersatts av datateknik. Detta har inneburit att människorna får 

utföra enklare uppgifter som ofta är isolerande eller okvalificerade uppgifter. För att förebygga ohälsa 

och förbättra den psykosociala arbetsmiljön måste man arbeta med att uppmärksamma signalerna från 

arbetstagarna. Utöver skyddsronder, yrkeshygieniska mätningar och så vidare kan kartläggning av hur 

arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet och vilka psykiska och sociala konsekvenser den medför 

genomföras (AFS 1989:14).  

Stress är en av de stora ohälsoriskerna i västvärlden och en stor del av den skadliga stressen skapas på 

arbetsplatserna. Ohälsa på arbetsplatsen tar form på olika sätt, exempelvis genom minskad effektivitet 

och produktivitet, minskad motivation och tillfredställelse, högre personalomsättning och 

sjukskrivningar. Stressreaktionerna och utbrändhet står för en stor del av sjukpenningskostnaderna. 

Trots att orsakerna till stress och ohälsa är komplexa och mångfaktoriella, har forskning visat att 

arbetsupplägg och ledning har stort inflytande på individers hälsa. Arbetsrelaterad stress går att 

förebygga, med stress menas det tillstånd individen hamnat i vid utsatt av påfrestningar som varit 

svåra att hantera och bemästra. Varje påverkansfaktor, psykologiska, fysiska eller sociala som ger 

upphov till en upplevelse eller handling kallas för stressorer och reaktionen till detta kallas 

stressrespons. Stressresponser kan visa sig genom fysiologiska uttryck som påverkar andning, mag- 

och tarm och blodomloppet. Reaktionen kan också vara beteendemässig som ger nedsatt prestation, 

oro, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Människan utgör en helhet och hjärnan gör ingen 

skillnad på fysisk eller psykologisk arbetsmiljö utan drar igång kroppens reaktionsmönster oavsett 

orsaksbakgrund (Jeding, et al., 1999). Att förebygga fysiska och psykiska belastningsbesvär är 

nödvändigt i alla typer av arbeten. Dessa åtgärder grundar sig i variation, återhämtning, flexibilitet och 

handlingsutrymme (AFS 2012:02). Därmed finns det en klar koppling mellan belastningsergonomi och 

psykosocial arbetsmiljö. 

2.5.1 Krav/ Kontrollmodellen 
Karasek och Theorell (1990) har utvecklat krav-och kontrollmodellen som utifrån ett begränsat antal 

faktorer försöker förklara hur den anställde upplever sin arbetssituation med avseende på faktorer som 

stress, hälsa och produktivitet. Istället för att fokusera enbart på individen och dess symtom betonas 

det ömsesidiga samspelet mellan individen och omgivningen. De menar att arbetsrelaterad stress har 

negativ inverkan på såväl individens motivation och lärande som organisationens kapacitet och 

produktivitet. Ett sätt att åstadkomma arbeten som reducerar stress, uppmuntrar och tillåter lärande är 

att omorganisera arbete och arbetsförhållanden så att det gynnar individen. De faktorer som Karasek 

och Theorell (1990) definierar är krav och kontroll. Begreppet krav innefattar både kvantitativa 
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aspekter som arbetstempo och kvalitativa aspekter som svårighetsgrad och motstridiga psykologiska 

krav. Begreppet kontroll avser individens upplevelse av att kunna påverka sitt arbete och möjligheten 

att känna stimulans i arbetet. I modellen är variabeln kontroll en nyckelvariabel för att reglera hur 

kraven upplevs. Så länge en person upplever hög grad av kontroll utgör kraven inget större hot mot 

hälsan. De två faktorerna krav och kontroll återfinns i en tvådimensionell modell, figur 8. 

 

En förutsättning för att individen ska uppleva positiv stress är att ha inflytande över sin arbetssituation 

och kan planera sitt arbete på egen hand. Ett viktigt komplement till modellen är variabeln för socialt 

stöd, denna variabel kan minska risken för eventuella skador av en ogynnsam kombination av krav och 

kontroll. I kombination med hög kontroll kan höga krav vara motiverande för nytt lärande och 

strategier medan en kombination med högra krav och låg kontroll istället kan resultera i psykisk 

påfrestning och hög risk för allvarlig somatisk sjukdom (Karasek, Theorell, 1990). Även om den 

arbetskaraktäristiska modellen är över 30 år gammal har den fortfarande en central del i dagens 

forskning menar dagens forskare (Humphrey, Nahrgang, Morgeson, 2007). Fortsatt forskning av 

Karasek och Theorell (1990) ledde till modifiering av modellen där socialt stöd blev den tredje 

variabeln. Den moderniserade krav-, kontroll- och stödmodellen handlade om relationen mellan 

kontroll och psykiska krav tillsammans med förekomsten av socialt stöd från kollegor och chefer. 

Goda sociala relationer och fungerande interaktion mellan ledning, chef och kollegor har en positiv 

hälsomässig effekt för den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Figur 8. Psykologiska krav i relation till kontroll (Karasek, Theorell, 1990. sid 32). 
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3 Metod och genomförande 

Detta kapitel omfattar hela processen från uppstart av projektet fram till resultat och diskussion. I 

följande avsnitt beskrivs de metoder, verktyg och tekniker med tillhörande referenser som stödjer 

arbetsprocessen. Först presenteras avsnitt 3.1 Planering och genomförande och sedan avsnitt 3.2 Gör 

diagnos som beskriver dokumentstudier och informationsinsamlingar. Efterföljande avsnitt är 3.3 

Formulera mål och krav, 3.4 Sök alternativ, 3.5 Värdera och välj alternativ, 3.6 Utveckla och 

detaljbearbeta valda förslag, 3.7 Genomför stegvis, 3.8 Följ upp och värdera effekterna och slutligen 

avsnitt 3.9 Validitet och reliabilitet. 

Examensarbetet genomfördes med följande processteg enligt projektcirkeln, figur 9 (Ranhagen, 1995). 

Projektcirkeln var en iterativ process som gav en tydlig struktur och underlättade uppföljning av 

arbetet under projektets gång. Projektcirkeln lämpade sig bra i förundersökningar och förstudier. I 

detta projekt genomfördes projektcirkeln i tre varv, där fokus flyttades fram ett steg för varje varv. 

 

Figur 9. Projektcirkeln. Illustration av Ranhagens modell (1995). 

 

3.1 Planera för förändring 
Detta inledande steg handlade i huvudsak om att specificera syfte, mål och avgränsningar samt att 

upprätta en tidplan över hela projektet i form av ett Gant- och resursschema. Denna information 

verifierades av uppdragsgivare Mari Erixon hos ABB och handledare Bo Johansson vid Luleå tekniska 

universitet. Tidplanen uppdaterades successivt under examensarbetet, beroende på rådande 

omständigheter och intressenters önskemål för projektresultatet. 

3.2 Gör diagnos 
Detta steg innefattade inledningsvis en dokumentstudie, informationsinsamling och en ergonomisk 

analys av nuläget vid NAFC- linorna. Efter att relevanta teorier från dokumentstudier, 

informationsinsamling och analyser av våren 2014 genomförts kunde krav för utformning och val av 

konceptförslag sammanställas i form av en kravspecifikation i projektcirkelns tredje steg 3.3 

Formulering av mål och krav. 
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3.2.1 Dokumentstudie 
Under den inledande fasen av examensarbetet lästes tidigare publicerat material inom ämnesområdet 

ergonomi, belastningsergonomi och arbetsmiljö bland annat från publikationer av Neumanns och 

Winkels forskning kring produktion- och belastningsergonomi (Neumann, 2004; Winkel, Westgaard, 

2011). Den information som inhämtades under den inledande fasen blev grunden till vidare 

dokumentstudier.  

Hos företaget insamlades information genom granskning av skriftlig dokumentation, det vill säga 

företagspresentationer, monteringsprocesser och produktionsprognoser. Artiklar och sekundära data 

återfanns genom att använda sökmotorn i Luleås universitetsbibliotek. Normativa data hos 

Arbetsmiljöverket hämtades genom att söka på liknande ord som via bibliotekets databas, exempelvis; 

ergonomi, arbetsmiljö, belastningsergonomi, belastningsskador, ljus, buller och arbetsställningar. 

Sökorden med flest träffar gavs för ergonomi och arbetsmiljö, däremot erhöll de mer specifika 

sökningarna, exempelvis ”ergonomiska utvärderingar vid industriell tillverkning” väldigt få träffar. 

Majoriteten av de sökningar som genomfördes för belysning och buller resulterade i artiklar med 

referens till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

3.2.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen för dokumentation av våren 2014 gjordes i första hand genom att själv arbeta 

både som montör och materialare vid NAFC- linorna. Under arbetet som operatör vid linorna 

genomfördes observationer och ostrukturerade intervjuer med montörer, materialare och 

produktionsledare. Från de ostrukturerade intervjuerna erhölls aktuell information angående 

arbetsförhållandena under våren 2014 och framtida planer fram till november 2014 för NAFC- linorna. 

Den informationen var till god användning för projektets framtidsbeskrivning- och analys som 

redovisas i kapitel 6 Framtidsbeskrivning- och analys fram till november 2014. 

Data till de ergonomiska analyserna erhölls från av observationer av operatörernas arbete vid NAFC- 

linorna i form av fotografering och videoinspelning. Utvärderingen av företagets systematiska 

arbetsmiljöarbete gjordes med hjälp av en intervju besvarad av företagets Arbetsmiljörådgivare och 

säkerhetskoordinator (LP). Under den senare delen av examensarbetet genomfördes även ett 

studiebesök hos ABB Robotics i Västerås för att inhämta information angående hur Robotics arbetade 

med ergonomi och arbetsmiljö och därmed kunde detta jämföras mot hur Control Products arbetar 

inom samma områden. 

Eget deltagande 

Det första steget vid datainsamling till den ergonomiska utvärderingen av våren 2014 erhölls genom 

eget deltagande, både som montör och materialare vid NAFC- linorna. Genom att själv delta gavs en 

tydlig bild över hur operatörernas arbete fungerade och öppnade för en dialog kring varje individs 

uppfattning om deras arbetssituation. Under arbetet som operatör erhölls även god förståelse för 

montering- och materialhanteringsprocessen vid NAFC- linorna. 

Intervjuer och enkäter 

Intervjuer är en bra metod för att fånga individers inställning och åsikter som rör deras arbete. 

Intervjuer lämpar sig bäst då en studie har få respondenter och när projektutföraren vill veta hur en 

enskild individ tolkar en specifik situation. Intervjuer är ett väldigt användbart verktyg för att arbeta 

med utvecklingsprojekt och problemlösningsprocesser (David, 2005). Personal vid NAFC- linorna 

deltog i ostrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer med öppna frågor som liknar en dialog, för 

att få en tydlig bild av nuläget (våren 2014) och vad som fungerade bra respektive mindre bra ur 

arbetsmiljösynpunkt. Vid bedömning av den psykosociala arbetsmiljön användes enkäter som 

datainsamlingsmetod. Ett exempel för bedömning av den psykosociala arbetsmiljön i 

verkstadsindustrin var uppsatsen ”En studie i psykosocial arbetsmiljö i ett modernt svenskt 
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industriföretag” (Grusel, Jonsson, 2009). Uppsatsen hade syftet att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön inom Industritjänst AB. Där använde man sig av en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning, både av intervjuer och enkäter. Med en enkätundersökning är det enkelt att 

sammanställa resultatet. Trost (2001) beskriver två typer av enkäter; postenkäter och gruppenkäter. Av 

namnet postenkäter framgår att dessa sänds till utvalda deltagare via post. I detta projekt valdes 

gruppenkäter på grund av få deltagare och en stor fördel med gruppenkäter är att den som sköter 

insamlandet av svaren samtidigt har möjlighet att svara på frågor angående enkäten. 

Patel och Davidson (2011) skriver att Liker-skalan är en bra skala när det gäller att mäta människors 

inställningar och synsätt i olika sammanhang. I projektets enkätundersökning angående psykosocial 

arbetsmiljö användes en femgradig Liker-skala som går från ”Instämmer helt” till ”Instämmer inte 

alls”, enkäten återfinns i bilaga 12. Vid analysering av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

genomfördes en strukturerad intervju med företagets Arbetsmiljörådgivare och säkerhetskoordinator 

(LP), bilaga 4. LP fick även besvara frågor i en bedömningsmall angående SAM, bilaga 5. Övrig 

dokumentation av ostrukturerade intervjuer gjordes löpande i form av minnesanteckningar och 

noteringar i projektdagboken. 

Observation 

Observation är effektiv datainsamlingsmetod vid ergonomiska analyser och är bra för att skaffa sig en 

uppfattning om olika arbetssituationer samt undersöka om individen faktiskt gör vad de säger att de 

gör (Franzén, Johnsson, 2011). Montörernas och materialarnas arbetsprocess dokumenterades med 

foto och film som analyserades med hjälp av de ergonomiska analysmetoderna AviX, RULA och 

REBA. Fördelen med att filma var att man kunde gå tillbaka och titta på material flera gånger under 

analyserna.  

3.2.3 Ergonomiska analysmetoder 
Efter informationsinsamlingen genomfördes den ergonomiska analysen först med hjälp av AviX 

(version 4.4.10), den programvara som fanns tillgänglig hos företaget. Det var en tid- och 

metodstudieprogramvara som kunde användas vid studier av manuellt arbete inom 

tillverkningsindustrin. AviX användes för att göra noggranna analyser av utförande, tidfördelning vid 

omställningsarbete och för att fastställa den ergonomiska statusen. Programmet bygger på aktiviteter, 

videoteknik, standardtider och rörelsemönster (Franzén, Jonsson, 2011).  Vid bedömning av ergonomi 

genom AviX bedöms den andel av totala tiden som indikerar dålig ergonomi. Denna tid var icke 

värdeökande och visas i röd färg i den annars gula cirkeln som står för totala tiden för den aktuella 

uppgiften vid exempelvis en monteringslina (AviX 4 User Manual).  

Efter AviX- analysen genomfördes ergonomiska analyser med hjälp av metoderna Rapid Upper Limb 

Assessement (RULA) och Rapid Entire Body Assessement (REBA). RULA är en metod för 

bedömning av fysisk belastning och fokuserar på överkroppsarbete och lämpar sig bra vid bedömning 

av arbeten som involverar mycket hand och armrörelser (Massaccesi, Pagnotta, 2011). RULA 

genomfördes genom att använda olika diagram av kroppsställningar och analyseras genom att mäta 

antal rörelser, statiskt muskelarbete, kraft, arbetsställningar beroende av möbler och verktyg samt 

arbetad tid utan rast (McAtamney, 1993). REBA är en metod för bedömning och analys av fysisk 

belastning utifrån givna kroppsställningar och används oftast tillsammans med metoden RULA, för att 

få en bedömning av hela kroppens arbetsställningar (Hignett, McAtamney, 2000). REBA analyserar 

arbetsställningar genom att mäta vinklar och observera belastning samt repetitioner och hur frekvent 

arbetsställningar förändras. Positioner av nacke, rygg, över- och underarmar, ben och vrister är 

grupperade i serier (Pillastrini, et al., 2007). Metoderna ger en snabb och systematisk överblick av 

arbetsställningsrisker för en montör (Redcross, Marvin, 2011). 

Självskattade enkäter används för att få en tydlig bild av arbetets påverkan på individers hälsa 

(Cornell, 2014). Självskattade besvärsenkäter delades ut till operatörerna som komplement till de 
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ergonomiska analysmetoderna AviX, RULA och REBA. Övrig riskkartläggning genomfördes med 

checklistor från Arbetsmiljöverket (AFS 2012:2), för bedömning av belastningsergonomi och manuell 

hantering. 

Vid analysering av arbetsmiljön gällande buller och belysning vid arbetsplatsen genomfördes 

mätningar av buller och belysningsstyrka. Dessa mätningar genomfördes eftersom dåliga ljus- och 

ljudförhållande har koppling till belastningsergonomiska förhållanden.  

Ljudbedömning 

Mätningar för bullerkartläggning av NAFC- linorna genomfördes med en ljudnivåmätare av modell 

B&K 2270 från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro, figur 10. Mätningarna genomfördes 

vid de platser där montörer och materialare vistades största delen av sina arbetsdagar, det vill säga vid 

linornas manuella monteringsstationer. Ljudmätningarna genomfördes med ljudnivåmätaren 

fastmonterad på ett stativ, ca 160 cm från golvet, den höjd som motsvarar höjden över golvet 

människan har sina öron (Boghard, et al., 2008). Vid mätningarna mättes; LAeq (A-vägt ekvivalent 

ljudtrycksnivå = medelvärde över tiden), LCpeak (högsta toppvärdet för mättiden med 

frekvensvägning C), LAF90.0 (ljudnivån överskrids för 90 % av mätperioden A-vägt med tidskontant 

F (Fast)) och LAFmax (högsta A-vägda RMS-värdet för hela mätperioden med tidskontant F (Fast)). 

 

Figur 10. Ljudnivåmätare modell B&K 2270 från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. 

Mätningarna genomfördes för att avgöra om det fanns risk för hörselskada eller bullerstörning på 

arbetsplatsen. Mätvärdena kunde utgöra ett underlag vid val av hörselskydd eller som underlag för 

bullerbegränsade åtgärder. Det var viktigt att anpassa mätningarna till de rådande omständigheterna 

och vid de tidpunkter som var representativa för den aktuella arbetsplatsen. Ekvivalent ljudnivå 

bestäms på olika sätt, exempelvis genom stickprovsmätningar eller i punkter där den exponerade 

vanligtvis har huvudet. Om bullret varierade mellan olika konstanta nivåer kunde man bestämma 

aktuella ljudnivåer och motsvarande exponeringstider för dessa, därefter kunde den ekvivalenta 

ljudnivån beräknas. Mätningar med dosimeter föredrogs när det var svårt att beräkna enskilda 

personers bullerexponering. Detta var fallet när operatörerna flyttade på sig inom områden med olika 

ljudnivåer eller vistades intill maskiner med varierande ljudnivåer. Ett lämpligt avstånd med en 

dosimeter var ca 10 cm från omgivande föremål för att undvika reflexer och skyggverkan på 

mikrofonen (AFS 2005:16). Dåliga ljudergonomiska förhållanden har en direkt koppling till 

belastningsergonomi och undersöktes därmed i detta projekt. 
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Ljusbedömning 

Mätning av luminans och belysningsstyrka vid NAFC-linorna genomfördes med en ljusmätare av 

modell S2-Hagner från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro, figur 11. Detta var en 

kombinerad mätare av belysningsstyrka (illuminans anger ett mått på hur mycket ljusflöde som träffar 

en yta på en kvadratmeter och mäts i enheten lux) och luminans (luminansfördelningen i ett 

arbetsområde påverkar ögats förmåga att anpassa sig till olika ytors ljus och luminans). 

Beräkningspunkterna för ljusbedömningen vid NAFC- linorna beräknades enligt bilaga 9 (ekvation a). 

Arbetsområdet var i första hand de manuella monteringsstationerna och materialpåfyllnadsplatserna. 

Beräkningspunkter upprättades i form av ett rutnät över hela linorna för kartläggning av hela 

arbetsplatsen. Mätningarna gjordes i arbetshöjd på höjden 85- 160 cm från golvet beroende på 

arbetsstationens höjd. Luminansmätningarna genomfördes med utgångspunkt vid de arbetsområden 

där det visuella arbetet utfördes som sedan jämfördes i sitt förhållande till sin omedelbara- och yttre 

omgivning som enligt Månsson (2003) rekommenderas förhålla sig 5:3:1. 

 

Figur 11. Ljusmätare av modell S2-Hagner från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. 

Ljusmätningarna genomfördes med koppling till utvärdering av arbetsplatsens ergonomiska 

förhållanden. Dåliga synergonomiska förhållanden kan förutom ögonbesvär också leda till 

belastningsskador, smärta i kroppens muskler och stödjeorgan, speciellt i nacke och rygg. Detta 

inträffar då man anpassar kroppsställningen i ett påfrestande läge för att se tydligare (Av.se. 2014. 

Dåliga synförhållanden). Kopplingen mellan belastningsergonomi och synergonomi är därmed 

uppenbar. 

3.3 Formulering av mål och krav 
Från analyserna av nuläget formulerades en kravspecifikation med tydliga mål och riktlinjer som 

NAFC- linorna önskades uppfylla. Kravspecifikationen verifierades och diskuterades tillsammans med 

uppdragsgivare och produktionsledare för NAFC- linorna. Kravspecifikationen återfinns i kapitel 7 

Kravspecifikationer och omfattar områdena; produktions-, arbetsmiljö-, ergonomiska-, utrymmes-, 

psykosociala- och ekonomikrav. 

3.4 Sök alternativ 
I steg 4 presenteras hur processen för konceptframtagningen fortlöpte. Olika förbättringsförslag 

identifierades genom eget deltagande vid NAFC- linorna, utifrån resultatet av nulägesanalyserna och 

från diskussioner angående arbetsprocess tillsammans med operatörer och produktionsledare för 

NAFC- linorna. Konceptframtagningen genomfördes i form av olika kreativa metoder som exempelvis 

brainstorming. Ett viktigt steg i denna process var att tillsammans med operatörerna utveckla 

lösningsalternativ med hög förbättringspotential och acceptans. Under några veckor genomfördes 

förbättringsmöten tillsammans med personalen vid NAFC- linorna där förslag på förbättringar kring 

linornas manuella stationer diskuterades. Den första brainstormingen för mindre ändringar 

genomfördes tillsammans med operatörerna vid NAFC- linorna, där de gav förslag på förbättringar 
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och diskuterade kring vilka problem som fanns våren 2014. Förslag från denna brainstorming 

antecknades för hand och sammanställdes i form av text och tabeller som återfinns i avsnitt 8.1 

Brainstorming mindre ändringar.  

En gruppstorlek på 6-8 personer är lämplig vid genomförande av brainstormingar (Sörqvist, 2001). 

Brainstorming var ett effektivt verktyg att använda sig av vid problemlösningsarbetet där många idéer 

tog form. Den andra brainstormingen gällande större ändringar genomfördes också tillsammans med 

operatörerna där de parvis fick svara på och diskutera frågeställningen; ”Hur kan de ergonomiska 

förhållandena förbättras för både montörer och materialare vid NAFC-linorna?”. Samtliga 8 

deltagare uppmuntrades att delta aktivt och bygga vidare på varandras idéer, det var viktigt att ingen 

kritik gavs till de idéer som tog form. Förslagen från denna brainstorming antecknades och 

sammanställdes i avsnitt 8.2 Brainstorming för större ändringar. 

Studiebesök 

Ett studiebesök gjordes hos ABB Robotics i Västerås för att erhålla inspiration till projektets 

konceptframtagning. Vid besöket låg fokus på materialhantering, ergonomiska förhållanden och hur 

Robotics arbetade med systematisk arbetsmiljö. I övrigt noterades idéer som kunde komma att 

användas i projektet. 

3.5 Värdera och välj alternativ 
I steg 5 utvärderades de framtagna konceptförslagen mot de viktade kraven i kravspecifikationen för 

att välja det mest aktuella förbättringsförslaget, se utvärderingen i kapitel 9 Utvärdering och val av 

konceptförslag. Det var viktigt att koncepten var väl förankrade med personalen vid NAFC- linorna. 

3.6 Utveckla och detaljbearbeta valda förslag 
I slutet av examensarbetet utvecklades det valda förslaget, se detaljutformningen i kapitel 10 

Detaljutformning av valt konceptförslag. Efter detaljutformningen gjordes ett exempel på hur 

investeringskalkylen för konceptet skulle kunna se ut, denna återfinns i kapitel 11 Ekonomisk analys. 

Slutligen redovisades examensarbetet inför intressenter hos företaget och vid Luleå tekniska 

universitet. Några av de ingående åtgärderna i konceptförslaget gick att implementera direkt under de 

sista veckorna hos företaget efter att en handlingsplan för dessa delåtgärder strukturerats, se avsnitt 

10.1 Delåtgärder. 

3.7 Genomför stegvis 
Delåtgärderna från avsnitt 10.1 Delåtgärder som genomfördes var delar av det valda konceptförslaget 

och byggde på önskemål från produktionsledare och operatörerna vid NAFC- linorna. Detta var 

åtgärder som inte krävde större investeringar eller resurser för att genomföras och innebar en direkt 

förbättring för operatörernas arbete redan våren 2014. Under detta steg upprättades en handlingsplan 

för varje aktivitet/åtgärd med tillhörande ansvarig, medhjälpare, kommentar och tidplan. Denna 

handlingsplan överlämnades till produktionsledare för NAFC- linorna under projektets 2 sista veckor. 

3.8 Följ upp och värdera effekterna 
Sista steget genomfördes genom att fråga operatörerna hur den genomförda åtgärden av att lättare 

kunna reglera sensorlamporna fungerade, bra eller mindre bra. Därefter överläts ansvaret att följa upp 

och värdera effekterna av genomförda åtgärder till produktionsledare för NAFC- linorna på samma 

sätt som handlingsplanen tidigare överlåtits. Rekommendationerna var att följa upp och värdera 

effekterna av genomförda förbättringsåtgärder genom att bland annat erhålla feedback från 

operatörerna. Genom att följa upp och diskutera tillsammans med operatörerna så fanns det goda 

förutsättningar för att åtgärderna hade god påverkan på arbetsförhållandena vid linorna. 
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3.9 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett mått på hur tillförlitlig och relevant en empirisk undersökning är. Det finns intern 

giltighet som innebär hur bra forskaren lyckats mäta det som är avsett att mätas. Extern giltighet beror 

på hur resultatet av studien stämmer överens med liknande studier inom samma ämnesområde 

(Hanson, 2005). Reliabilitet är ett mått på trovärdighet, det kan exempelvis handla om att forskaren är 

medveten om att respondenten kan påverkas av intervjusituationen. Reliabilitet kan även handla om 

graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten, i vilken uträckning man får samma värde vid upprepade 

mätningar (Carlsson, 1991).  

I detta projekt stärktes validiteten genom att använda ett flertal beprövade metoder från forskning för 

bedömning av ergonomiska förhållanden på en arbetsplats.  Metoderna från forskning användes och 

resultaten jämfördes tillsammans med normativa metoder rekommenderade från exempelvis 

Arbetsmiljöverket. Från utvärderingen av de genomförda ergonomiska analyserna vid NAFC- linorna 

visades en tydlig trend där samtliga metoder påvisade samma problemområden för operatörernas 

arbete vid linorna. Ett flertal olika metoder användes alltså för att mäta samma sak, på det sättet erhölls 

även hög reliabilitet. 

4 Nulägesbeskrivning våren 2014 
I detta kapitel presenteras först en övergripande beskrivning av hur montörer och materialare 

arbetade vid NAFC- linorna under våren 2014. I avsnitten 4.1 Lina 1 och 4.2 Lina 2 beskrivs mer 

ingående hur arbetet utförs vid de olika arbetsstationerna per respektive lina. Till beskrivningarna 

finns förtydligande bilder och citat från montörer eller materialare. 

Under våren 2014 monterade operatörerna 3-poliga kontaktorer, figur 12, modell 4 vid Lina 1 och 

modell 5 och 6 vid Lina 2. En målsättning var att vid samtliga manuella monteringsstationer ha en 

monteringstakt mellan 22 till 30 sekunder. För varje arbetsstation fanns monteringsinstruktioner och 

gröna lampor som lyste (pick-to-light) i den ordningsföljd artiklar skulle monteras och plockas från 

materialstället (NAFC- hyllorna). Monteringsstationerna hade en höj- och sänkbar plattform där 

montörerna kunde anpassa sin arbetshöjd. NAFC- linorna var utformade enligt figur 13, där 

kontaktorerna monterades i fem manuella stationer med tillhörande fyra automatiska stationer. De 

manuella stationerna för montörernas arbete vid linorna namngavs station 10, station 40/ 45, station 

50/ 55, station 70/ 75 och station 105. De fyra automatiska stationerna vid Lina 1 var pressning av 

fasta skenor (station 30), skruvdragning (station 60), testning (station 80) och lasermärkning (station 

90), tabell 4. I tabell 5 återfinns på samma sätt arbetsstationerna i fallande monteringsordning för Lina 

2. 

Produktionsvolymerna var inte så stora under våren 2014 vid NAFC- linorna som prognosen för 

hösten 2014 visade. Detta berodde på en pågående konverteringen från montering vid A-linan till 

montering av den nya kontaktorn vid NAFC- linorna. De lägre produktionsvolymerna under våren 

2014 medförde att operatörerna, både montörer och materialare, hade olika arbetstakt från dag till dag 

beroende på antal order och orderstorlekar. Operatörerna vid NAFC- linorna arbetade dagtid mellan 7- 

16 (7,5 h arbetsdag) måndag till fredag. Det arbetade två personer, så kallade materialare, med att fylla 

på material vid linorna och ca 4-5 personer som montörer med att montera kontaktorer vid NAFC- 

linorna. Materialarnas hade en truck kallad Ergo-Björnen för att göra arbetet mer ergonomiskt vid 

hantering av material från lager (Supermarket) till NAFC- linorna. Inne på Supermarket lastade en 

materialare på hyllorna avsedda för NAFC- linornas kontaktorsmodeller 4, 5 och 6 och på andra sidan 

av denna hylla stod den andra materialaren och plockade material till aktuell kontaktorsmodell och 

placerade detta material i Ergo-Björnens hyllplan. Därefter kördes materialet ut till linorna där 

materialarna lastade över materialet från Ergo-Björnens hyllplan till NAFC- hyllorna. NAFC- hyllorna 

lutade in mot montörernas sida av NAFC- linorna, på detta sätt åkte material fram till montörernas 
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arbetsstationer på insidan av linorna. Materialarna fick många gånger manuellt skjuta fram lådorna till 

montörernas sida av hyllan när de lutande hyllplanen med små hjul inte lyckades rulla fram materialet 

till montörerna. 

Många gånger lyfte materialarna lådor med en tyngd upp till 6 kg som placerades i NAFC- hyllorna. 

Vissa typer av material till NAFC- linorna fanns inte lagrat inne på Supermarket utan stod 

mellanlagrat på EU- pallar ute vid NAFC- linorna. Vid hantering av materialet som återfanns på dessa 

EU- pallar fick materialarna hämta material på golvet som sedan placerades i NAFC- hyllorna. 

Tidsåtgången för materialpåfyllnad varierade beroende på hur mycket material som skulle fyllas på 

och om material hanterades styckvis eller flera stycken i en låda. På de ställen där hyllplanen hade 

höjden 1,86 m från golvet användes i de flesta fall Ergo-Björnens stege att stå på för att nå upp till 

NAFC- hyllorna. 

 

Figur 12. Kontaktor modell 6. Storlek i jämförelse med blå penna. Foto: Katarina Sundin 

 

Figur 13. NAFC- linorna med samtliga manuella och automatiska monteringsstationer (Bild tagen från Control 

Products Powerpoint presentation 2014). 
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Tabell 4. Monteringsprocess vid Lina 1.  Tabell 5. Monteringsprocess vid Lina 2. 

Process   Process 

Station 10 (Bottendelsmontering) Station 10 (Bottendelsmontering) 

Station 30 (Automatisk pressning) Station 45 (Montering av ankare) 

Station 45 (Montering av ankare) Station 50 (Mellandel montering) 

Station 50 (Mellandel montering) Station 60 (Automatisk skruvdragning) 

Station 60 (Automatisk skruvdragning) Station 70 (Slutmontering) 

Station 70 (Slutmontering) Station 80 (Testning) 

Station 80 (Testning) Station 90 (Lasermärkning) 

Station 90 (Lasermärkning) Station 105 (Packning) 

Station 105 (Packning) 

 

4.1 Lina 1 
Vid Lina 1 monterades kontaktormodell 4 som var den mista av kontaktormodellerna 4, 5 och 6. 

Materialarna fyllde på med material på utsidan av NAFC-linorna där materialet åkte via lutande 

hyllplan till insidan av linan där montörerna stod och utförde sitt montage av kontaktorer. Vid 

beskrivningen av stationerna vid Lina 1 förklarades först materialpåfyllnaden och sedan montörernas 

arbete med tillhörande citat och figurer av operatörernas arbetsutförande. 

4.1.1 Station 10. Bottendelsmontering 
Vid station 10 fyllde materialarna på med bottenplattor i två av NAFC- hyllbanorna på höjden 130 cm 

från golvet, figur 14. Materialet var placerat flera stycken i svarta plastlådor med vikten 2-3 kg. I de 

övriga hyllbanorna placerades mindre svarta plastlådor innehållande artiklarna; skenor, fjädrar och U-

plate. Montörernas arbete vid bottendelsmonteringen följde instruktioner där de plockade artiklar och 

monterade i den ordningsföljd pick-to-light lamporna lyste, figur 15. Slutligen skickades kontaktorn 

vidare på palettbanan genom den automatiska stationen 30 (pressning) före nästa manuella 

monteringsstation 45 (montering av ankare). 

      
Figur 14. Materialpåfyllnad hylla 10 Lina 1. Foto: Figur 15. Monteringsstation 10 Lina 1.  Foto: 

Katarina Sundin    Katarina Sundin  

4.1.2 Station 45. Montering av ankare 
Vid station 45 fyllde materialarna på hyllbanorna i höjden 132 cm från golvet. Materialet hanterades 

flera stycken i svarta plastlådor innehållande artiklarna; lower bridge, rörliga kontakter, fjädrar och 

Upper bridge. Montörerna hämtade sedan lådor från hyllbanorna och placerade dessa vid 

monteringsbänken, figur 16. Därefter monterades ankardelen och kontaktorn placerades i sin tur på 

paletten igen och skickades vidare på palettbanan till nästa manuella monteringsstation 50 

(mellandelsmonteringen). Citat från montör:  
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”Det krävs mindre styrka vid montering av ankare för kontaktormodell 4, men det är väldigt pillrigt 

att få alla detaljer på plats” 

 

4.1.3 Station 50. Mellandelsmontering 
Vid station 50 placerade materialarna magneter på ett hyllplan i höjden 34 cm från golvet, figur 17. 

Detta gjordes genom att först placera magneterna på en bricka med 3 brickor i höjd som sedan med 

hjälp av en palltruck placerades i NAFC- hyllan. Därefter fick dessa 3 brickor som var fullastade med 

magneter med en totalvikt över 10 kg skjutas fram manuellt hela vägen till montörernas sida av hyllan. 

Mellandelarna och ankarhållarna matades in styckvis på två hyllplan bestående av 4 rännor vardera på 

höjderna 170 cm och 185 cm från golvet, figur 18. Citat från materialare: 

”Det är svajigt att stå på Ergo-björnens stege vid påfyllnad av mellandelar och spolar. När man ska 

fylla på magneterna måste man skjuta på brickorna med hela sin kroppstyngd och akta så man inte 

slår i huvudet”  

Montörerna fick sedan i sin tur dra fram brickorna med magneter manuellt över till ett lastbord, nere 

till höger i figur 19. Därefter monterades mellandelen enligt instruktioner och skickades vidare på 

palettbanan genom den automatiska stationen 60 (skruvdragning) före nästa manuella 

monteringsstation 70 (slutmontering). 

       

Figur 17. Materialpåfyllnad av magneter hylla 50 Lina 1. Figur 18. Materialpåfyllnad av mellandel och 

spole Foto: Katarina Sundin   hylla 50 Lina 1. Foto: Katarina Sundin 

 

Figur 16. Monteringsstation 45 Lina 1. Foto: Katarina Sundin 
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4.1.4 Station 70. Slutmontering 
Vid station 70 fyllde materialarna på hyllbanorna på höjden 130 cm från golvet med material i svarta 

plastlådor innehållande artiklarna; lock, kretskort och toppetikett samt en mindre låda med den ”lilla 

vita brickan”. De lådor som inte rullade fram på egen hand fick skjutas fram manuellt till montörernas 

sida av hyllan.  

Montörerna monterade därefter artiklarna på kontaktorn med ett ESD- armbandet på höger handled 

(ett antistatiskt armband som användes vid montering av kretskorten), figur 20. Efter slutmonteringen 

skickades kontaktorn på palettbanan vidare genom de automatiska stationerna 80 (testning) och 90 

(lasermärkning) innan den manuella monteringsstation 105 för avsyning och packning. Citat från 

montör: 

”Ibland fastnar man med ESD-armbandet i palett och det är svårt att placera detaljer på baksidan 

kontaktorn”  

 

4.1.5 Station 105. Paketeringen 
Vid sista monteringsstationen 105, figur 21, fyllde materialarna på hyllbanorna i höjd 130 cm från 

golvet med artiklarna; kartonger, skruvkartor och instruktioner. Vid denna station arbetade oftast två 

montörer, där ena montören synade kontaktorerna och plockade fram medföljande material som sedan 

packades av den andra montören före placering av kontaktor på pall. Citat montör: 

”Vanligtvis står vi en person vid paketeringen men det är svårt att hinna med alla steg på kort tid, så 

egentligen ska vi vara två personer här” 

Figur 19. Monteringsstation 50 Lina 1. Foto: Katarina Sundin 

Figur 20. Monteringsstation 70 Lina 1. Foto: Katarina Sundin 
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4.2 Lina 2 
Vid Lina 2 monterades kontaktormodellerna 5 och 6, där modell 6 var den största kontaktorn och 

modell 5 den mellersta av de tre modellerna. Materialarna fyllde på med material på utsidan av NAFC-

hyllorna där materialet åkte via lutande hyllplan till insidan av linan. På insidan av linorna utförde 

montörerna montage av kontaktorer, alltså precis som arbetsutförandet vid Lina 1. I följande 

beskrivningar av arbetsstationerna vid Lina 2 förklarades materialarnas samt montörernas arbete med 

tillhörande citat och figurer. 

4.2.1 Station 10. Bottendelsmontering 
Materialarna fyllde på med bottenplattor på det övre hyllplanet bestående av 6 rännor på höjden 154 

cm från golvet. På det nedre hyllplanet med höjden 64 cm från golvet placerades mindre svarta 

plastlådor som vägde mellan 3- 4 kg vardera fyllda med kontakter. Dessa lådor fick skjutas fram 

manuellt till montörernas sida av hyllan, figur 22. Bottendelsmonteringen var första stationen vid Lina 

2 och utfördes enligt instruktioner, figur 23. Citat materialare: 

”Kontaktlådorna är tunga och svåra att placera/ lyfta från materialhyllan. Den gula balken hindrar 

att komma nära hyllan och det är lätt att slå huvudet i det övre hyllplanet” 

    

Figur 22. Materialpåfyllnad av bottendel och kontakter  Figur 23. Monteringsstation 10 Lina 2. Foto: 

hylla 10 Lina 2. Foto: Katarina Sundin  Katarina Sundin 

 

4.2.2 Station 40/45. Montering ankare 
Vid station 40/ 45 fyllde materialarna på hyllorna i höjden 142 cm från golvet med mindre svarta 

plastlådor som innehöll artiklarna; bridge cassette, rörliga kontakter, fjädrar och arc beam. Montörerna 

monterade kontaktorerna på insida av linan och hämtade material från NAFC- hyllorna som placerades 

vid monteringsbänken, figur 24. Ankare monterades på kontaktorn som sedan skickades vidare på 

palettbanan till nästa manuella monteringssteg 50/ 55 (mellandelsmonteringen). Citat montör: 

”Fixturen fungerar inte som den ska, jag får trycka på med egen förmåga för att få delarna på plats” 

Figur 21. Monteringsstation 105 Lina 1. Foto: Katarina Sundin 
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4.2.3 Station 50/ 55. Mellandelsmontering 
Vid station 50/ 55 placerade materialarna magneter på hyllplanet i höjden 57 cm från golvet genom att 

först placera magneterna på brickor, 3 brickor i höjd, som sedan med hjälp av en palltruck placerades 

på hyllplanet. Därefter flyttades dessa 3 brickor fullastade med magneter med totalvikt över 10 kg 

manuellt hela vägen fram till montörernas sida av hyllan. Mellandelarna och ankarhållarna matades in 

styckvis på två hyllplan bestående av 4 rännor vardera på höjden av 170 cm och 185 cm, figur 25.  

Montörerna fick sedan i sin tur dra fram brickorna med magneter manuellt över till lastbordet, figur 

26. Därefter monterades mellandelen enligt instruktioner och skickades via palettbanan genom den 

automatiska stationen 60 (skruvdragning) före nästa manuella monteringsstation 70 (slutmontering). 

Citat montör: 

”För att få mellandelen på plats krävs det att man trycker hårt innan den klickar fast, ännu tyngre är 

det vid montering av modell 6” 

 

 

Figur 25. Materialpåfyllnad av mellandel och spole hylla 50/ 55 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 

Figur 24. Station 40/ 45 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 
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4.2.4 Station 70. Slutmontering 
Vid station 70 fyllde materialarna på hyllbanorna i höjden 142 cm från golvet med svarta plastlådor 

innehållande artiklarna; lock, kretskort, block/ cover stick samt en mindre låda med ”den lilla vita 

brickan”, figur 27. Montörernas arbete vid slutmonteringen följde instruktionerna där artiklar till 

kontaktorn monterades med ESD-armbandet på höger handled. Efter slutmonteringen skickades 

kontaktor vidare på palletbanan genom de automatiska stationerna 80 (testning) och 90 

(lasermärkning) innan sista manuella monteringsstation 105 för avsyning och packning. 

 

4.2.5 Station 105. Paketeringen 
Vid sista stationen 105, figur 28, fyllde materialarna på hyllplanet i höjden 142 cm från golvet med 

artiklarna; kartong, skruvkartor och instruktioner. Vid denna station arbetade oftast två montörer, där 

ena montören synade kontaktorn och plockade fram medföljande material som sedan packades av den 

andra montören före placering av kontaktorn på pall. 

Figur 27. Monteringsstation 70 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 

Figur 26. Monteringsstation 50/ 55 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 
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5 Analys av nuläget våren 2014 
I detta kapitel presenteras analyser av montörernas och materialarnas arbete under våren 2014. Först 

presenteras avsnitt 5.1 Ergonomiska analyser för personalen vid NAFC- linorna som gjordes med 

hjälp av de ergonomiska analysmetoderna AviX, RULA och REBA. Dessa analyser kompletterandes 

med självskattade besvärsenkäter och checklistor från Arbetsmiljöverket för riskbedömning vid 

manuell hantering- lyfta/bära samt belastningsergonomi. Sedan följer avsnitten 5.2 Bulleranalys, 5.3 

Ljusanalys, 5.4 Psykosocialanalys, 5.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete hos Control Products och 

avsnitt 5.6 Slut- och samanslyser. 

5.1 Ergonomiska analyser 
De ergonomiska analyserna genomfördes under våren 2014 för montörer och materialare vid NAFC- 

linorna. Först genomfördes analyser med hjälp av programmet AviX och sedan med hjälp av de 

ergonomiska utvärderingsmetoderna RULA och REBA. Dessa ergonomiska analysmetoder 

kompletterades med hjälp Arbetsmiljöverkets broschyr för riskbedömning vid manuell hantering- 

lyfta/bära och Arbetsmiljöverkets checklista för belastningsergonomi samt en självskattad 

besvärsenkät som besvarades av operatörerna. 

5.1.1 AviX- analys för montörer 
Analyserna utfördes för de fem manuella monteringsstegen vid montering av kontraktormodellerna 4, 

5 och 6. Det röda området i de annars helt gula figurerna indikerar på den del av arbetsutförande som 

har dålig ergonomi. I figur 29 visas AviX- analysen för steg 1 som motsvarar station 10 vid Lina 1 och 

Lina 2, här avlästes dålig ergonomi till totalt 6 % av monteringstiden. I figur 30 visades analysen för 

steg 2 som motsvarar station 40/ 45 vid Lina 2 och station 45 vid Lina 1, här avlästes dålig ergonomi 

till totalt 10 % av monteringstiden. I figur 31 visades analysen för steg 3 som motsvarar station 50/ 55 

vid Lina 2 och station 50 vid Lina 1, här avlästes dålig ergonomi till totalt 7 % av monteringstiden. I 

figur 32 var analysen för steg 4 som motsvarar station 70 vid Lina 2 och Lina 1, här avlästes dålig 

ergonomi till totalt 24 % av monteringstiden. I figur 33 visades analysen för steg 5 motsvarande 

station 105 vid Lina 1 och Lina 2, här avlästes dålig ergonomi 11 % av monteringstiden. Slutligen i 

figur 34 visades monteringstiden för samtliga manuella stationer på totalt 240,6 sekunder varav 28,2 

sekunder dålig ergonomi, vilket motsvarade totalt 12 % av monteringstiden. 

Figur 28. Monteringsstation 105 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 
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Figur 29. AviX- analys Steg 1 Station 10  Figur 30. AviX- analys Steg 2 station 40/ 45 

 

   
Figur 31. AviX- analys Steg 3 Station 50/ 55  Figur 32. AviX- analys Steg 4 Station 70 

 

 
Figur 33. AviX- analys Steg 5 Station 105  Figur 34. AviX- analys steg 1-5. 

 

Slutsats AviX- analysen 

Utifrån AviX- analyserna av samtliga monteringssteg vid Lina 1 och Lina 2 fanns störst andel dålig 

ergonomi vid station 70. Resultatet från analysen var en aning missledande då det inte gick att beräkna 

handvridningar, böjd nacke eller vikten på hanterat material vid respektive monteringsstation. Med 

detta i åtanke bör andelen dålig ergonomi visa en högre procent än vad programmet presenterade från 

de genomförda mätningarna för våren 2014. Resultatet från AviX- analyserna kompletterades med de 

ergonomiska analysmetoderna RULA och REBA, självskattade besvärsenkäter som besvarades av 

operatörerna vid NAFC- linorna samt olika bedömningsmallar från Arbetsmiljöverket. För 

materialarnas arbete genomfördes inga AviX- analyser, bland annat på grund av att deras arbetstider 

varierade stort. Detta berodde på att materialarna inte hade något standardiserat arbetssätt för vilken 

ordningsföljd och/eller mängd material som skulle fyllas på vid NAFC- linorna under våren 2014. En 

annan anledning till att ingen AviX- analys genomfördes för materialarna var på grund av att 

programmet inte heller gav data för de laster materialarna lyfter under sitt arbete. De ergonomiska 

analysmetoderna RULA och REBA tillsammans med besvärsenkäterna och bedömningsmallarna från 

Arbetsmiljöverket ansågs ge en nog rättvis bild av materialarnas ergonomiska arbetsförhållanden 

under våren 2014. 
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5.1.2 Analysmetoden RULA för montörer  
I detta avsnitt presenteras resultatet av den ergonomiska analysmetoden RULA för montörer, se 

bedömningsmall i bilaga 1 och rådata och beräkningar från analysen i bilaga 16. Analysmetoden 

RULA genomfördes för bedömning om det fanns risk för att personalen kunde få belastningsskador 

och/ eller belastningssjukdomar på grund av sitt arbete. I tabell 6 förklarades vad de olika poängen 

från analysen betyder under rubrikerna; färgkod, poäng, status och prioritetsordning. I tabell 7 visades 

resultatet från analysen för Lina 1 där status och prioritetsordning återkopplas till tabell 6. Från 

analysen visades att station 10 och station 50 borde utredas vidare och åtgärder skulle vidtas inom snar 

framtid och för station 40, station 70 och station 105 skulle utredning och åtgärder genomföras direkt. 

I tabell 8 visades resultatet från analysen för Lina 2 där status och prioritetsordning återkopplas från 

tabell 6. Station 10 och station 50/ 55 borde utredas vidare och åtgärder skulle vidtas inom snar 

framtid. Station 40/ 45, station 70 och station 105 skulle utredas och åtgärder genomföras direkt. 

Tabell 6. Färgkod för analysmetoden RULA med tillhörande poäng, status och prioritetsordning. 

Färgkod RULA Poäng Status Prioritetsordning 

  1 eller 2 Acceptabelt 4 

 3 eller 4 Utred vidare 3 

 5 eller 6 Utred vidare och åtgärda snart 2 

 7 Utred och åtgärda direkt 1 

 

Tabell 7. Resultat RULA analys vid Lina 1 för montörerna. 

RULA Lina 1 Montör RULA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 5 2 

Station 45 7 1 

Station 50 5 2 

Station 70 7 1 

Station 105 7 1 
 

Tabell 8. Resultat RULA analys vid Lina 2 för montörerna. 

RULA Lina 2 Montör  RULA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 5 2 

Station 40/45 7 1 

Station 50 5 2 

Station 55 6 2 

Station 70 7 1 

Station 105 7 1 

 

Slutsats RULA, montör 

Slutsatsen av analysmetoden RULA för montörer visade först och främst att Lina 1 och Lina 2 följde 

liknande riskstatus och prioritetsordning per monteringssteg. Detta berodde på att arbetsutförandet var 

väldigt lika för samtliga kontaktormodeller 4, 5 och 6. Något nämnvärt var att station 55 vid Lina 2 där 

modell 6 monterades hade riskstatusen något högre än vid samma monteringssteg för modell 5 vid 

station 50. Detta berodde främst på att modell 6 var större och krävde mer tryckkraft från montören på 

produkten vid montering som medförde ökad risk för att erhålla belastningsskador och/ eller 

belastningssjukdomar. De stationer som fick första prioritet med rekommendation att genomföra 

direkta åtgärder var station; 40/ 45, station 70 och station 105, främst på grund av att vid dessa 

stationer fick montören arbeta med kroppen i högt belastande positioner.  
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Vid station 40/ 45 krävdes ibland att montören pressade på ankardelen med hela sin kroppstyngd för 

att sätta ihop kontaktordelarna. Vid station 70 fick montören många gånger böja rygg och nacke för att 

placera klistermärket på baksidan av kontaktorn och vid montering av den ”lilla vita brickan” krävdes 

det många gånger att montören fick trycka väldigt hårt med fingrarna för att montera brickan på plats, 

ibland krävdes till och med hjälp av en mejsel. På station 105 fick montören vid packningsbordet 

utföra vridrörelser för överkropp och stå på tå vid placering av paketerad kontaktor på pall. 

5.1.3 Analysmetoden RULA för materialare 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den ergonomiska analysmetoden RULA för materialare, se 

bedömningsmall i bilaga 1 och rådata och beräkningar från analysen i bilaga 16. I tabell 9 och tabell 

10 visades resultatet från analysmetoden RULA för Lina 1 och Lina 2 där status och prioritetsordning 

återkopplas till tabell 6. För Lina 1 och Lina 2 gällde högsta prioritet för samtliga stationer, det vill 

säga att de borde utredas och genomföra åtgärder direkt. 

Tabell 9. Resultat RULA analys vid Lina 1 för materialare. 

RULA Lina1 Materialare RULA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 7 1 

Station 45 7 1 

Station 50 7 1 

Station 70 7 1 

Station 105 7 1 
 

Tabell 10. Resultat RULA analys vid Lina 2 för materialare. 

RULA Lina 2 Materialare  RULA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 7 1 

Station 40/45 7 1 

Station 50 7 1 

Station 55 7 1 

Station 70 7 1 

Station 105 7 1 

 

Slutsats RULA, materialare 

Slutsatsen från analysmetoden RULA för materialare var att samtliga arbetsstationer bedömdes till 

högsta prioritet och detta berodde främst på; dålig ergonomi i form av hög belastning på kroppen i 

olika arbetsställningar vid påfyllnad av material, tunga lyft och repeterande rörelsemönster. Nästa 

avsnitt handlar om analysmetoden REBA för montörer och materialare. Denna metod var ett bra 

komplement till analysmetoden RULA för att få en mer detaljerad bild över hur hela kroppen påverkas 

i arbetet (Pillastrini et al, 2007) och för att bedöma vilken station för materialarna som har absolut 

högsta risk för att erhålla belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar. 

5.1.4 Analysmetoden REBA för montörer 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den ergonomiska analysmetoden REBA för montörer, i bilaga 2 

presenteras bedömningsmallen och i bilaga 16 återfinns rådata och beräkningar från analysen. 

Analysmetoden REBA genomfördes som komplement till analysmetoden RULA för bedömning av 

hur stor risk det var att operatörerna fick belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar av sitt 

arbete.  
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I tabell 12 visades resultatet av analysen för Lina 1 där färgkod, poäng, status och prioritetsordning 

återkopplas till tabell 11. Station 10 bedömdes ha medelhög risk med rekommendation att utredas 

vidare och åtgärder borde vidtas inom en snar framtid. Station 45, 50 och station 70 bedömdes ha hög 

risk med rekommendation att utredas och implementera åtgärder direkt. Station 105 hade prioritet 1 

och bedömdes därmed ha väldigt hög risk för belastningsskador med rekommendationer att vidta 

åtgärder direkt. I tabell 13 visades resultatet av analysen för Lina 2 där status och prioritetsordning 

återkopplas till tabell 11. Arbetsstationerna för montörerna vid Lina 2 följde samma riskstatus och 

prioritetsordning som för Lina 1. 

Tabell 11. Färgkod för analysmetoden REBA med tillhörande poäng, status och prioritetsordning.. 

Färgkod REBA Poäng Status Prioritetsordning 

  1 Väldigt liten risk 5 

 2 eller 3 Litern risk, förändring kan 

behövas 

4 

 4 till 7 Mellan risk, utred vidare och 

åtgärda snart 

3 

 8 till 10 Hög risk, utred och verkställ 

åtgärder 

2 

 11+ Väldigt hög risk, verkställ 

åtgärder 

1 

 

Tabell 12. Resultat REBA analys vid Lina 1 för montörerna. 

REBA Lina 1 Montör REBA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 5 3 

Station 45 9 2 

Station 50 9 2 

Station 70 10 2 

Station 105 12 1 
 

Tabell 13. Resultat REBA analys vid Lina 2 för montörerna. 

REBA Lina 2 Montör REBA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 5 3 

Station 40/45 9 2 

Station 50 9 2 

Station 55 9 2 

Station 70 10 2 

Station 105 12 1 
 

Slutsats REBA, montörer 
Slutsatsen från analysmetoden REBA för montörerna var först att Lina 1 och Lina 2 följde samma 

riskstatus och prioritetsordning vilket främst berodde på att linornas stationer och monteringssteg var 

väldigt lika. De stationerna med högst risk för belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar var 

station 105 för båda NAFC- linorna. Detta berodde främst på att montörerna fick göra en vridande 

rörelse, stående på tå vid placering av paketerad kontaktor på pall. Sammantaget medför en sådan 

rörelse väldigt hög belastning på kroppen och vid upprepning av samma rörelse flera gånger under en 

hel arbetsdag höjs risken för belastningsskador och/eller belastningssjukdomar. I följande avsnitt 

presenteras analysmetoden REBA för materialare. 
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5.1.5 Analysmetoden REBA för materialare 
I detta avsnitt visas resultatet av den ergonomiska analysmetoden REBA för materialarna, i bilaga 2 

presenteras bedömningsmallen och i bilaga 16 återfinns rådata och beräkningar från analysen. I tabell 

14 visas REBA- analysen för Lina 1 där färgskala, poäng, status och prioritetsordning återkopplas till 

tabell 11. Samtliga arbetsstationer för materialarna bedömdes ha statusen väldigt hög risk med 

rekommendationen att verkställa åtgärder direkt, det vill säga prioritet 1. I tabell 15 visas REBA- 

analysen för Lina 2 där status och prioritetsordning återkopplas till tabell 11. Resultatet följer samma 

riskpoäng och prioritetsordning per arbetsstation som för Lina 1. De stationer som fick absolut högst 

riskpoäng markerades med en stjärna (1*) för att ge en tydlig bild av att station 50/ 55 bedömdes ha 

högst risk för belastningsskador och/eller belastningssjukdomar för materialare. 

Tabell 14. Resultat REBA- analys vid Lina 1 för materialare. 1*, högsta prioritet. 

REBA Lina 1 Materialare REBA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 11 1 

Station 45 12 1 

Station 50 14 1* 

Station 70 11 1 

Station 105 11 1 
 

Tabell 15. Resultat REBA- analys vid Lina 2 för materialare. 1*, högsta prioritet. 

REBA Lina 2 Materialare REBA Poäng Prioritetsordning 

Station 10 12 1 

Station 40/45 12 1 

Station 50 14 1* 

Station 55 14 1* 

Station 70 11 1 

Station 105 11 1 
 

Slutsats REBA, materialare 
Slutsatsen av analysmetoden REBA för materialare var att station 50 och station 55 fick högst 

riskpoäng vid Lina 1 och Lina 2, främst på grund av arbetshöjderna och repetitivt rörelsemönster vid 

påfyllnad av mellandelar och spolar. På samma station utsattes även materialarna för tungt arbete vid 

påfyllnad av magneter som utfördes till stor del under högt belastande kroppspositioner. Denna station 

borde verkligen åtgärdas med högsta prioritet (1*) för att undvika hög risk att erhålla 

belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar. 

5.1.6 Bedömning av manuell hantering 
I detta avsnitt redovisas resultatet från bedömningen av manuell hantering för operatörerna vid NAFC- 

linorna utifrån Arbetsmiljöverkets broschyr ”bedömning av risker vid manuell hantering- lyfta/bära 

(2012)”, bilaga 7. Från montörernas bedömning erhölls riskområdet 2 av 4, figur 35, som stod för ökad 

belastningssituation där fysisk överbelastning var möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För 

montörerna var det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning. Från materialarnas bedömning 

erhölls riskområdet 3 av 4, figur 35, som stod för kraftigt ökad belastningssituation där fysisk 

överbelastning var möjlig och en ny utformning av materialarnas arbetsplats rekommenderades. 
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Riskområde Riskpoäng Beskrivning 

1 < 10 Låg belastningssituation, fysisk överbelastning 

osannolik. 

 

2 

(Montör) 

10 till < 25 Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är 

möjlig för personer med längre fysisk kapacitet. 

För denna grupp är det fördelaktigt att ändra 

arbetsplatsens utformning. 

 

3 

(Materialare) 

25 till < 50 Kraftigt ökad belastningssituation, fysisk 

överbelastning möjlig. En ny utformning av 

arbetsplatsen rekommenderas. 

 

4 Över 50 Hög belastningssituation, fysisk överbelastning 

sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras. 

 
Figur 35. Illustration av Arbetsmiljöverkets broschyr för bedömning av risker vid manuell hantering- lyfta/bära 

(2012). 

5.1.7 Bedömning av belastningsergonomi 
I detta avsnitt redovisades en sammanställning av den belastningsergonomiska bedömningen vid 

NAFC- linorna för montörer och materialare, tabell 16. Bedömningen följer Arbetsmiljöverkets 

checklista kopplat till föreskriften AFS 2012:2, bilaga 8.  

De röda områdena betyder att arbetsförhållandet var oacceptabelt, det gula området betyder att arbetet 

skulle utredas vidare och grönt område var acceptabelt. Resultatet från bedömning av materialarnas 

arbete blev stora områden bestående av rött och gult. De röda områdena, det vill säga de oacceptabla 

arbetsförhållandena för materialarna, berörde framförallt felaktiga; arbetsställningar, kroppspositioner 

och tunga manuella lyft. Montörerna hade några enstaka röda områden och större andel gula och gröna 

områden. De röda områdena för montörerna berörde främst belastning på nacke och att inte kunna 

växla mellan sittande och stående arbete. 
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Tabell 16. Bedömning belastningsergonomi för montörer och materialare vid NAFC. Checklista AFS 2012:2.

 

Slutsats belastningsergonomi 
Slutsatsen för bedömning av belastningsergonomi vid NAFC- linorna för operatörerna var att 

montörerna hade färre röda områden i sin bedömning jämfört med materialarna, där de enstaka röda 

områdena handlade till stor del om; repetitivt arbete, böjd nacke och saknad av att kunna växla mellan 

stående och sittande arbete. Generellt gällde vidare utredning av den belastningsergonomiska 

arbetsmiljön både för materialare och montörer men med första prioritet på materialarnas arbete vid 

NAFC- linorna. 

5.1.8 Självskattad besvärsenkät 
I detta avsnitt redovisades resultatet av de självskattade besvärsenkäter som delades ut till personalen 

vid A-linan och vid NAFC-linorna, bilaga 3. A-linan var den linan som under våren 2014 pågick 

konvertering till NAFC- linorna. Anledningen till att personalen vid A-linan fick ta del av 

enkätundersökningen grundar sig i att en projektledare för linorna ville se om det tidigare projektet 

som verkställts under 2013 och handlade om att konstruera en mer ergonomisk lina hade lyckats, det 

vill säga NAFC- linorna. I tabell 17 visades resultatet för de enkäter som besvarats av personal vid A-

linan, 9 deltagare.  I tabell 18 visades resultaten för enkäterna som besvarats av personalen vid NAFC- 

linorna, 6 deltagare. 

Bedömning- AFS 2012:02 Fortsättning bedömning- AFS 2012:02

Belastningsergonomi Montör Material Belastningsergonomi Montör Material

Arbetsställningar/rörelser Manuell hantering/ kraftutövning

1) Nacken 13) Frekvent tunga lyft

Ryggen Duration

Benen Greppbarhet

2) Arbetstagaren 14) Används hjälpmedel

Arbetsuppgiften 15) Finns hjälpmedel lättilgängligt

3) Utrymme 18) Grepp med kraftanstängning

4) Arbetshöjder 19) Böj- vridrörelser för hand/underarm

5) Syn höjdled 20) Repetitivt arbete

Fri sikt Handlingutrymme

Belsyningsstyrka 21) Arbetstakt

Kontrast 22) Lämna arbetet korta perioder

Bländning 23) Rörelsevariation/ återhämtning

Reflexer Kunskap och kompetens

Skärpa display 24) Belastningergonomiska risker

6) Över axelhöjd 25) Intro belastningsergonomi

Under knähöjd 26) Att utföra arbete ergonomiskt

7) Arbetsställning knä 27) Träna på arbetsteknik

Huksittande 30) Påverkan av psykosociala faktorer

Liggande

8) Växla mellan stå/sitta Instruktioner/status:

9) Tidspress Stor del av arbetet/ Olämpligt Rött

10) Störande buller Periodvis/ Utvärdera vidare Gult

11) Inre arbetsområdet Sällan/ Acceptabelt Grönt

NAFC NAFC
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Tabell 17. Besvärsenkät A-linan 9 personer.

 

  Tabell 18. Besvärsenkät NAFC-linan 6 personer.

 

 

  

Besvärsenkät

Självskattning Aldrig 1-2 ggr/v 3-4 ggr/v 1 gång/d >1 gång/d Lite Medel Mycket Nej Lite Ofta

Nacke 5 2 2 4 1 3 1

Axlar (H) 5 2 1 2 1 2 3 1 1

Axlar (V) 6 1 1 1 1 2 1 3

Övre rygg 5 2 1 1 4 3 1

Överarm (H) 6 1 1 1 2 1 1 2

Överarm (V) 6 1 2 1 1 1 1 1 1

Ländrygg 5 1 2 2 1 1 1 2 1

Underarm (H) 7 2 1 1 2

Underarm (V) 7 2 1 1 2

Vrist (H) 7 1 1 1 1 2

Vrist (V) 7 1 1 1 1 2

Höft 7 1 1 1

Lår (H) 7 1 1 1

Lår (V) 7 1 1 1

Knä (H) 7 1 1 1

Knä (V) 7 1 1 1

Vad (H) 7 1 1 1

Vad (V) 7 1 1 1

Fot (H) 6 1 1 1 3 2 1

Fot (V) 6 1 1 1 3 2 1

Antal: 9

Hur ofta har du upplevt obehag/ smärta ? Om, hur mycket ? Påverkas ditt arbete ?

Besvärsenkät

Självskattning Aldrig 1-2 ggr/v 3-4 ggr/v 1 gång/d >1 gång/d Lite Medel Mycket Nej Lite Ofta

Nacke 4 2 1 1 2 1

Axlar (H) 4 2 2 1 1

Axlar (V) 5 1 1 1 1

Övre rygg 6 1

Överarm (H) 4 2 2 2

Överarm (V) 6 1

Ländrygg 3 1 2 2 1 1 2

Underarm (H) 3 2 1 1 3 1 1

Underarm (V) 5 1 1 1 1

Vrist (H) 2 2 1 1 2 2 1 3

Vrist (V) 5 1 1 1 1

Höft 6 1

Lår (H) 6 1

Lår (V) 6 1

Knä (H) 3 3 2 1 2 2

Knä (V) 5 1 1 1 1

Vad (H) 6 1

Vad (V) 6 1

Fot (H) 4 1 1 1 1 2

Fot (V) 4 1 1 1 1 2

Antal: 6

Hur ofta har du upplevt obehag/ smärta ? Om, hur mycket ? Påverkas ditt arbete ?
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Slutsats självskattade besvärsenkäter  

Slutsatsen av de självskattade besvärsenkäterna var bland annat att ca 30- 40 % av personalen vid A-

linan hade mest besvär i; nacke, axlar, armar, fötter och rygg. Hela 3 av 9 operatörer påverkades ofta i 

sitt arbete av besvär med väster axel och 2 av 9 hade besvär med underarmar och vrister. En annan 

nämnvärd siffra var att 50 % av operatörerna vid A- linan uppgav att de hade mycket besvär i fötterna.  

Resultatet av bedömningen från operatörerna vid NAFC- linorna visade att de hade mest besvär i; 

höger knä, vrist och underarm samt nacke och axlar.  Hela 3 av 6 operatörer hade lite besvär i höger 

vrist hela tiden i sitt arbete. Även hela 2 av 6 operatörer besvärades lite hela tiden i sitt arbete i 

ländrygg och höger knä. Operatörerna skulle inte behöva ha några smärtor i arbetet och ansvariga 

rekommenderades därför att utreda orsakerna till dessa dagliga besvär. Det fanns inget tydligt mönster 

att operatörerna på A- linan eller NAFC- linorna skulle ha bättre eller sämre ergonomiska 

arbetsförhållanden. 

5.1.9 Samanalys av de ergonomiska förhållandena 
I detta avsnitt presenteras en samanalys av samtliga ergonomiska förhållandena för operatörernas 

arbete vid NAFC- linorna. Resultatet visade att materialarnas ergonomiska arbetsförhållanden var 

sämre jämfört med montörernas. Detta innebar att materialarna löpte högre risk att drabbas av 

belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar jämfört med montörerna. Trots att materialarna 

löpte större risk så var skillnaden mellan operatörerna inte stor och montörerna löpte även de stor risk 

för belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar. Vilket medförde en slutlig rekommendation 

utifrån de ergonomiska analyserna att utreda och genomföra åtgärdsarbete för både montörers och 

materialares arbete.  

Högsta prioritet var att åtgärda materialarnas arbete vid station 50 och station 55 vid påfyllnad av 

magneter, mellandelar och spolar. Den arbetsplatsen med högsta prioritet att åtgärda för montörernas 

arbete var station 105 vid avsyning och packning av kontaktorer. De ergonomiska analyserna för 

operatörerna vid NAFC- linorna kompletterades med analyser av buller, ljus samt analyser av 

psykosocialt- och systematiskt arbetsmiljöarbete, eftersom dessa områden också påverkade 

operatörernas ergonomi- och arbetsmiljöförhållanden. 

5.2 Bulleranalys 
I detta avsnitt presenterades bulleranalysen de dagliga bullerexponeringsnivåerna som operatörerna 

utsattes för vid NAFC- linorna. Bulleranalysen gjordes som en ingående del av den omfattande 

ergonomiska utvärderingen av montörernas och materialarnas arbetsplats. I avsnitt 2.4 Buller beskrevs 

vikten av att ljudnivån på arbetsplatser följer de rekommenderade dagliga bullerexponeringsnivåerna 

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16. Arbetsplatser som inte uppfyller de 

rekommenderade värdena får negativ påverkan för individens hälsa. Höga och störande ljud leder till 

stress, trötthet och sämre prestationsförmåga. Skadebilden för buller domineras av branscher med höga 

ljudnivåer, företrädesvis industrimiljöer. Nya exponeringar har under senare år vuxit fram knutet till 

teknisk utveckling med nya processer, verktyg, miljöer och maskiner (Hygge et al, 2013). 

Arbetsmiljöverkets värden användes därför i projektets bulleranalys för att jämföra om NAFC- linorna 

uppfyller de rekommenderade bullerexponeringsnivåerna. Detaljerade ljudmätningar vid NAFC- 

linorna återfinns i bilaga 11 där de värden som mättes var följande; 

LAeq A-vägt ekvivalent ljudtrycksnivå = medelvärde över tiden. 

LCpeak Högsta toppvärdet för mättiden med frekvensvägning C. 

LAF90.0 Ljudnivån överskrids för 90 % av mätperioden A-vägt med tidskontant F (Fast). 

LAFmax Högsta A-vägda RMS-värde för hela mätperioden med tidskontant F (Fast). 
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Från ljudmätningarna erhölls resultatet att de högsta mätvärdena för montörerna vid Lina 1 var vid 

station 50 (mellandelsmonteringen) och station 105 (packningen). De högsta mätvärdena för 

materialarna var vid Lina 1 hyllan för station 50 (mellandelsmonteringen). Vid Lina 2 erhölls de 

högsta mätvärdena för montörerna vid station 45 (bryggmonteringen) och vid den automatiska 

stationen 60. Station 50 och station 55 för mellandelsmonteringen gav också bland de högre 

mätvärdena vid linan. För materialarna var det materialpåfyllnad i hyllorna vid station 50 och station 

55 (mellandelsmonteringen) där de högsta mätvärdena erhölls. 

De ekvivalenta ljudnivåerna som uppmättes under en kortare tid räknades om för att få motsvarande 

värden av den dagliga bullerexponeringen (8 h arbetsdag),  𝐿,8ℎ. Dessa värden kunde då jämföras med 

Arbetsmiljöverkets insatsvärden från tabell 2, s.11. Omräkningen gjordes med ekvation 1, s.11 då 

cykeltiden låg mellan 22 respektive 30 sekunder för respektive monteringssteg av 150 kontaktorer per 

arbetsdag enligt tidigare prognoser för NAFC- linorna under februari 2014. Omräkningen för 

materialarnas dagliga bullerexponering gjordes med den uppskattade tiden för påfyllnad av material 

ute vid NAFC- hyllorna, det vill säga 20 min per NAFC- hylla under en 8 h arbetsdag. I tabell 19 

visades resultatet att ingen av de dagliga bullernivåerna vid de stationerna med högst mätvärden 

översteg Arbetsmiljöverkets insatsvärden för hörselskadligt buller, det vill säga mellan 70- 85 dBA. 

Däremot överskred samtliga mätvärden den kritiska gränsen på 55 dBA för störande buller. Detta 

gällde för miljöer som ställer samtidiga krav på precision, snabbhet och uppmärksamhet som anges; 

processkontroll, fjärrstyrning, montering, kontroll, packning och lagerarbete (AFS 2005:16). 

Detaljerade beräkningar av den dagliga bullerexponeringsnivån återfinns i bilaga 17 och rådata för 

respektive mätpunkter vid NAFC- linorna återfinns i bilaga 11. 

Tabell 19. Omräkning av de stationerna med högsta mätvärden av ljudnivån till daglig bullerexponeringsnivå för 

februari månad 2014, LAeq, 8 h. 

Lina 1 LAeq (dBA) LAeq, 8 h (dBA) 

Montör Station 50 73 65 

Montör Station 105 69 61 

Materialare Hylla 50 71 57 

Lina 2   

Montör Station 45 70 62 

Montör Station 60 72 62 

Materialare Hylla 50/ 55 71 57 

 

5.2.1 Slutsats bulleranalys 
Slutsatsen av de genomförda bullermätningarna vid NAFC- linorna var att utföra åtgärdsarbete med 

fokus på att sänka bullerexponeringsnivåerna till under den kritiska gränsen för störande buller. Buller 

över den kritiska gränsen 55 dBA orsakar koncentrationssvårigheter, stress och 

kommunikationsproblem för operatörerna och medför ogynnsamma fysiska och psykosociala 

arbetsmiljömässiga förhållanden (AFS 2005:16). Framtidsprognosen för NAFC- linorna, kapitel 6 

Framtidsbeskrivning och analys fram till november 2014 visar att antalet monterade kontaktorer per 

arbetsdag kommer att öka vilket medför högre daglig bullerexponering än vad som redovisades för 

februari månad 2014 i tabell 19. Det var viktigt att tänka på att de uppmätta bullernivåerna vid NAFC- 

linorna inte endast motsvarar linornas buller utan även övrigt buller i fabrikslokalen som exempelvis; 

andra monteringslinor, körande truckar och samtal mellan operatörer. En bullerkartläggning över hela 

fabrikslokalen rekommenderades därför att genomföras före man eventuellt åtgärdar någon av 

bullerkällorna vid NAFC- linorna. Eftersom det var den högst bulleralstrande källan i fabriken som 

måste sänkas först för att få ner ljudnivån i hela lokalen, det vill säga även vid NAFC- linorna. 
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5.3 Ljusanalys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den genomförda ljusanalys vid NAFC- linorna som var en 

ingående del i den ergonomiska utvärderingen av operatörernas arbetsförhållanden. Felaktiga 

ljusförhållanden kan medföra risk för belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar då individen 

får anpassa sin kroppsställning för att se bättre (Av.se. 2014. Dåliga synförhållanden). I detta avsnitt 

redovisades först analysen från bedömning av belysningsstyrka (illuminans) vid NAFC- linorna 5.3.1 

Analys av belysningsstyrka (illuminans) och sedan presenterades analysen från bedömning av 

luminansförhållandena 5.3.2 Luminans. 

5.3.1 Analys av belysningsstyrka (illuminans) 
I detta avsnitt presenteras kartläggningen av belysningsstyrkan som utfördes genom att mäta 

belysningsstyrkan vid varje arbetsstation och vid mätpunkter över hela NAFC- linorna. Resultatet av 

dessa mätningar visualiserades genom en luxkarta i figur 36 för Lina 1 och figur 37 för Lina 2. 

Områdena på kartan var graderade med olika färger som motsvarar ett gränsområde för 

belysningsstyrkan enlig tabell 22 och dessa värden baserades på Månssons (2003) rekommendationer 

för illuminans. Mätningarna av belysningsstyrkan visade ett varierat resultat över linorna. Vid 

monteringsstationerna var det generellt högst belysningsstyrka och lägre vid NAFC- hyllorna där 

materialet fylldes på av materialarna. Vid montörernas arbete var det viktigt att belysningsstyrkan 

uppfyllde minsta värdet 300 lux för allmänbelysningen och 750 lux för platsbelysningen vilket är 

rekommendationerna för arbete med högre krav på seende, från tabell 1 sida 9. Materialarna som 

fyllde på material vid NAFC- hyllorna kategoriserades under rekommendationerna för vanligt 

kontorsarbete, med minsta allmänbelysning 300 lux och platsbelysning 500 lux, från tabell 1 sida 9 

(Av.se. 2014. Om ljus och belysning).  

De mätningar som utfördes vid släckt platsbelysning då linorna endast belystes av lokalens 

allmänbelysning gav värden mellan 320-340 lux vid samtliga arbetsstationer vid NAFC- linorna. De 

värdena uppfyllde inte kraven för rekommenderade belysningsstyrka på minst 500 lux för materialare 

respektive 750 lux för montörer. Eftersom det fanns belysning vid samtliga monteringsstationer 

utfördes kartläggningen av belysningsstyrkan med platsbelysningen tänd. I tabell 20 beskrevs de mest 

kritiska arbetsplatserna för Lina 1 respektive tabell 21 för Lina 2. I bilaga 10 återfinns en detaljerad 

lista för mätvärdena vid respektive arbetsstation och lina. Grundregeln vid åtgärdsarbete vid för låg 

belysning var att de tre första områdena; riktning, ljusfördelning och färgåtergivning måste vara bra 

anordnade innan belysningsstyrkan kunde ökas. Har man felaktiga förhållanden vid dessa områden 

förvärrades situationen om belysningsstyrkan ökades (Ruth, 2002). 

Tabell 20. De mest kritiska arbetsplatserna ur belysningssynpunkt vid Lina 1. 

Lina 1 Arbetsplats 

Montör Station 45 där fixturen för ankarmontering inte uppfyllde minsta belysningskravet på 

750 lux. 

Montör Orderarbete vid datorn som var placerad mellan station 20 och station 45 låg under 

belysningsstyrkan 300 lux, vilket var långt under den rekommenderade nivån på 750 

lux. 

Materialare  Station 50 och station 75 där belysningsstyrkan vid materialpåfyllnad låg under 300 

lux, alltså långt under den rekommenderade minsta nivån på 500 lux. 

Materialare Övriga fem stationer för materialpåfyllnad hade belysningsstyrkan mellan 300-500 

lux, vilket inte uppfyllde rekommenderad belysningsnivå på minst 500 lux. 
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Tabell 21. De mest kritiska arbetsplatserna ur belysningssynpunkt vid Lina 2. 

Lina 2 Arbetsplats 

Montör Station 10 där montage av bottendel inne i fixtur inte uppfyllde minsta nivån på 750 

lux, utan låg långt under med belysningsstyrka 300-500 lux. 

Montör Station 40 och station 45 där fixturen för ankarmontering inte uppfyllde minsta 

belysningskravet på 750 lux. 

Montör Orderarbete vid datorn som var placerad mellan station 105 och station 10 låg under 

den rekommenderade nivån på 750 lux. 

Materialare Samtliga stationer för materialpåfyllnad hade belysningsstyrkan mellan 300-500 lux, 

vilket inte uppfyllde rekommendationerna för minsta belysningsstyrkan på 500 lux. 
 

Tabell 22. Färgskala för de olika gränsområdena vid mätning av belysningsstyrka (Standarden, S. 2011). 

 <300 lux 

 300- 500 lux 

 500- 750 lux 

 >750 lux 

 

 
Figur 36. Karta över Lina 1 med färgskala för olika belysningsstyrkor. 
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Figur 37. Karta över Lina 2 med färgskala för olika belysningsstyrkor. 

Slutanalys av belysningsstyrka (illuminans) 

Majoriteten av områdena vid NAFC- linorna uppfyllde inte rekommendationerna för allmänbelysning 

och platsbelysning för materialarnas och montörernas arbetsplatser. Detta symboliserades i första hand 

av de röda områdena i figurerna 36 för Lina 1 och figur 37 för Lina 2. Den station med högst 

åtgärdsprioritet för materialarna vid Lina 1 var station 50 och station 70 där platsbelysningen 

understeg belysningsstyrkan 300 lux och rekommendationerna var en belysningsstyrka över 500 lux, 

mer detaljer för kritiska arbetsplatser vid Lina 1 återfinns i tabell 20. De stationer med högst 

åtgärdsprioritet för montörerna vid Lina 2 var vid orderarbete vid datorn vars platsbelysning understeg 

300 lux och rekommenderades ligga runt 750 lux, mer detaljer i tabell 21. 

5.3.2 Luminans 
I detta avsnitt presenteras bedömningen av linornas luminans för respektive arbetsstation som gjordes 

genom mätningar av; arbetsområdet, omedelbara- och yttre omgivningen. Mätningarna avsågs att 

jämföra luminansförhållandet mellan dessa tre områden där rekommendationerna enligt Månsson 

(2003) var 5:3:1. Luminansförhållandena vid arbetsstationerna redovisades i tabell 23. Ingen av 

arbetsstationerna uppfyllde det rekommenderade 5:3:1 förhållandet. Vid många stationer bedömdes 

även skuggbildningen ge oönskat ljusförhållande, framförallt för materialarna där höga NAFC- hyllor 

skuggade arbetsområdet vid materialpåfyllnad. För montörerna var det främst arbete vid 

bottendelsmonteringen station 10 vid Lina 2 där arbetsområdet inne i fixturen befann sig i skugga. 

Samma luminansförhållanden rådde för båda linorna vid station 40 och station 45 (bryggmonteringen) 

där ljuset föll in från sidan och bildade skuggor vid det inre arbetsområdet för montörerna. 
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Tabell 23. Luminansförhållandet vid NAFC- linornas arbetsstationer. 

Plats Lina 1 Lina 2 

Station 10/ 4,3:1,6:1,0 1,3:0,9:1,0 

Station 40/ 45 3,9:1,3:1,0 3,9:1,4:1,0 

Station 50/ 55 3,3:1,3:1,0 4,2:1,4:1,0 

Station 70 4,1:1,8:1,0 5,5:1,7:1,0 

Station 105 3,6:1,6:1,0 3,2:1,8:1,0 

Hylla 10 1,3:1,0:1,0 1,0:1,6:1,0 

Hylla 40/ 45 1,5:1,3:1,0 1,3:1,2:1,0 

Hylla 50/ 55 1,1:1,3:1,0 1,0:1,2:1,0 

Hylla 70 1,6:1,0:1,0 1,4:1,2:1,0 

Hylla 105 2,0:1,6:1,0 1,8:1,5:1,0 

 

5.4 Psykosocialanalys 
I detta avsnitt presenteras en utvärdering av operatörernas psykosociala arbetsmiljö vid NAFC- 

linorna. Eftersom människan utgör en helhet och hjärnan gör ingen skillnad på fysisk eller psykologisk 

arbetsmiljö utan drar igång kroppens reaktionsmönster oavsett orsaksbakgrund så finns en risk för 

belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar vid dålig psykosocial arbetsmiljö (Jeding, et al., 

1999). Här beskrevs även resultatet från bedömningen av den psykosociala arbetsmiljön som gjordes 

genom ostrukturerade intervjuer vid eget deltagande som montör och materialare samt genom enkäter 

som besvarades av operatörerna angående deras psykosociala arbetsmiljö.  

Från enkäterna och de ostrukturerade intervjuerna erhölls resultatet att personalen hade möjlighet att 

prata med varandra under delar av arbetsdagen och kom överens angående vem som skulle göra vad 

samt att de var duktiga på att hjälpas åt i arbetet. En negativ följd av montörernas individuella arbete 

per station var att de hade svårt att kommunicera med varandra eftersom de var låsta till sin 

monteringsstation och den höga ljudnivån gjorde det svårt att kommunicera på längre avstånd än 2-3 

meter från varandra. Materialarna arbetade ofta nära varandra men upplevde samma svårigheter att 

kommunicera som montörerna då de arbetar längre än 2-3 meter från varandra vid NAFC- linorna. 

För att erhålla mer omfattande data av dagens psykosociala arbetsmiljö delades enkäter ut till 

operatörerna vid NAFC-linorna angående psykosocial arbetsmiljö. Enkäterna besvarades av 

operatörerna med kommentarer och kryssfrågor om hur de upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. I 

bilaga 12 visas förutom frågeställningarna även en sammanställning av de 6 operatörernas svar i form 

av kommentarer och grafer. Enkätundersökningen påvisade blandade åsikter om den psykosociala 

arbetsmiljön hos operatörerna vid NAFC-linorna som beskrev en bra psykosocial arbetsmiljö som; 

”bra arbetskamrater, ingen mobbning. Att trivas på arbetet, god moral och bra chef” 

Operatörerna visste vart de hittar information om ämnet och cheferna pratade om psykosocial 

arbetsmiljö ibland, men de flesta av operatörerna saknade information om vart man skulle vända sig 

om de hade frågor om psykosocial arbetsmiljö. Operatörerna ville gärna förbättra sina kunskaper inom 

ämnet och på frågan om vad de ville lära sig blev svaret; 

”Jag vill lära mig allt. Gå på föreläsningar och skapa bättre trivsel på arbetet som genererar bättre 

medarbetare. Kurser om ergonomi” 

Majoriteten av operatörerna ansåg att de fick utvecklas och hade mycket frihet när de utformade sina 

arbetsuppgifter; 

”så länge man står på sig och om det inte är ett för kostsamt önskemål” 
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Det positiva med att arbeta vid linorna tyckte operatörerna var arbetskamraterna och att om 

arbetsdagen känts rörig kunde de släppa jobbet de gick hem för dagen. Enligt operatörerna var det 

negativa med arbetet vid NAFC- linorna att det ofta var enformigt med dålig ergonomi orsakat av 

många tunga lyft. Operatörerna ansåg att den viktigaste motivationsfaktorn på arbetsplatsen var; 

”Det sociala, lönen, att ha kul. Uppmuntran att man gör ett bra jobb. Att alla har en god arbetsmoral 

och gör det de ska” 

Ett av resultaten från kryssfrågorna där personalen var helt eniga var fråga 18, där frågan handlade om 

den sociala tillvaron var viktig och på den frågan instämde alla nästan helt och helt, figur 38 (y-axeln= 

antal personer, x-axeln= svaret på frågan). 

 

Figur 38. Svaret på fråga 18. Den sociala tillvaron är viktig för mig. Enkätundersökning om psykosocial 

arbetsmiljö, Bilaga 12. 

Det blev blandade svar på frågan om personalen kände att de hade socialt stöd på arbetsplatsen. 

Majoriteten av personalen uttryckte att de inte vågade framföra kritiska synpunkter om psykosocial 

arbetsmiljö till sin arbetsgivare. I de avslutande frågorna var deltagarna eniga om att den psykosociala 

arbetsmiljön var viktig på arbetsplatsen och de kände att de kunde vara med och påverka resultatet och 

kvaliteten av sitt arbete. 

5.4.1 Slutsats psykosocial arbetsmiljö  
Slutsatsen från analysen av operatörernas psykosociala arbetsmiljö vid NAFC- linorna var att 

majoriteten av operatörerna tyckte att den psykosociala arbetsmiljön var bra på arbetsplatsen och det 

enda negativa var att arbetet ofta kändes stressigt och att de arbetade under dåliga ergonomiska 

arbetsmiljöförhållanden. De flesta operatörerna instämde helt att den psykosociala arbetsmiljön var 

viktig på arbetet vilket stärker rekommendationerna till företaget att genomföra mer omfattande 

bedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Ett annat syfte med att genomföra analysen av den 

psykosociala arbetsmiljön, förutom kopplingen till belastningsergonomi var att uppmärksamma 

företaget och operatörerna om vikten av att trivas med sitt arbete och hitta ett samspel mellan 

människa och teknik i det dagliga arbetet. 

5.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete hos Control Products 
ABB Control Products systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) utvärderades genom en strukturerad 

intervju med företagets Arbetsmiljörådgivare och säkerhetskoordinator (LP) Annica Hallberg, bilaga 

4. Denna intervju kompletterades därefter med en grovanalys av företagets SAM med hjälp av en 

bedömningsmall som även den besvarades av LP, bilaga 5. Resultatet av intervjun tillsammans med 

resultatet från bedömningsmallen gav en tydlig bild av hur företaget arbetade med systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Företaget hade ett strukturerat arbetssätt för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och 
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inledningsvis beskrev LP att arbetsmiljöuppgifter delegerades ut till chefer, produktionsledare, 

rådgivare, huvudskyddsombud och skyddsombud. Den tilldelade fick en skriftlig instruktion för hur 

uppgifterna skulle uträttas samt vilket ansvar de hade gentemot lagar, risker och anmälan om tillbud. 

Under varje morgonmöte gick produktionsledare igenom risker och tillbud tillsammans med sin 

personal och varje månad skedde löpande möten och skyddsronder i fabriken där man i huvudsak 

kollade på den fysiska arbetsmiljön i verkstadslokalerna och registrerade risker. Den psykosociala 

arbetsmiljön gick man igenom väldigt ytligt, detta var något som kunde bli mer omfattande under 

ronderna enligt LP. 

Arbetsmiljöpolicyn var allmän för hela ABB Sverige och denna gäller även för Control Products, 

bilaga 6. Dokumentation och diskussion av material från riskbedömningar, skador och tillbud, 

handlingsplaner, instruktioner, rutiner och uppgiftsfördelning genomfördes regelbundet av 

arbetsmiljökommittén. Uppföljning av åtgärdsplaner, kortsiktiga och långsiktiga, som skulle 

genomföras av chefer och ombud kunde förbättras enligt LP. I dagsläget var det många tillbud som 

inte rapporterades in till arbetsmiljökommittén vilket gjorde det svårt att erhålla en rättvis bild över det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som rapporterades i oktober månad varje år till Arbetsmiljöverket. När 

det gällde ergonomiska risker så hade det exempelvis inkommit tillbud gällande tunga lyft, då 

leverantörerna bytt emballage eller då nya tunga artiklar anlänt till lager, men de ergonomiska riskerna 

kunde få mer uppmärksamhet ansåg LP. 

Utifrån grovanalysen för bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomfördes av LP 

visade resultatet att företaget uppfyllde majoriteten av de formulerade påståendena för 

myndighetskrav. De påståenden som stämde till stor del behandlade tydliga och välkända mål i 

arbetsmiljöarbetet och det fanns en arbetsmiljöpolicy som var välkänd för all personal hos företaget. 

Ett krav som uppfylldes mindre bra var att kontrollera effekterna av genomförda åtgärdsplaner hos 

företaget.  

5.6 Slut- och samanalyser 
I detta avsnitt beskrivs först en övergripande analys för våren 2014, både ergonomi- och 

arbetsmiljöförhållanden för operatörerna vid NAFC- linorna och sedan presenterades slut- och 

samanalyser i avsnitten 5.6 1 Riskområde för belastningsskada, 5.6.2 Risker med dålig ljus- och 

bullermiljö och 5.6.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och psykosocial arbetsmiljö. 

Först presenteras en summering av de övergripande orsakerna till ergonomiska brister i operatörernas 

arbete vid NAFC- linorna; 

 Brister för materialare hade främst orsakats av att de inte fick delta vid slututformningen av 

sina arbetsplatser. 

 Pålastningshöjden för materialarna var för låg eller för hög vid arbetsstationerna, antingen 57 

till 64 cm eller mellan 130 upp till 185 cm, istället för rekommenderat mått från 103 till 118 

cm över golvytan (Pheasant, 2003). 

 För att nå till de högsta hyllplanen vid pålastning på de högsta hyllorna använde materialarna 

Ergo-Björnens stege. Tyvärr var denna stege väldigt ostabil, hela trucken vickade och gjorde 

att operatören på stegen fick stå och balansera och spänna sig.  

 Den minst ergonomiska anpassade arbetsplatsen var där materialarna skulle fylla på med 

magneter till station 50/ 55 (mellandelsmonteringen). Först skulle alla magneter placeras på 

brickor, 3 brickor i höjd som sedan placerades i hyllan med en palltruck, där personen fick 

trixa brickorna på plats på ett hyllplan 57 cm från golvet. Sedan fick materialaren använda 

hela sin kroppstyngd för att skjuta in de tunga brickorna manuellt fram till montörernas sida av 

hyllplanen.  
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 Den minst ergonomiskt anpassade arbetsplatsen för montörer var stationen 105 där 

plattformen inte var anpassad för en operatör, vilket gjorde att då två montörer arbetar där 

tillsammans med olika längd fick kompromissa. På denna station utfördes även en högt fysiskt 

belastande kroppsrörelse vid placering av färdigpackad kontaktor på pall. 

 Andra högt belastande arbetsplatser för montörer var främst vid Lina 2 där modell 5 och 6 

monteras. Arbetet var tungt på grund av att materialdelarna var större och behövde högre 

tryckkraft för att sättas på plats, detta gällde speciellt vid station 70/ 75 och vid station 40/ 45.  

 Majoriteten av material till NAFC- linorna fanns lagrat inne på Supermarket men en del stod 

ute vid linorna, exempelvis bottendelar, figur 39. Detta gjorde att det var trångt och svårt att ta 

sig fram för materialare runt linorna, samtidigt ökade skaderisken att snava och/ eller erhålla 

belastningsskador från hög fysisk belastning på kroppen vid plock av material.  

 

Figur 39. Materialpåfyllnad av bottendelar, hylla 10 Lina 2. Foto: Katarina Sundin 

5.6.1 Riskområde för belastningsskada 
Utifrån de ergonomiska analyserna av våren 2014 tillsammans med checklistor för bedömning av 

risker vid manuell hantering och belastningsergonomi (AFS 2012:2) kunde riskerna för kroppslig 

belastning vid respektive arbetsstation för montörer och materialare redovisas i detta avsnitt. I figur 40 

med tillhörande orsaksbeskrivning i tabell 24 presenteras riskområdena för belastningsskador vid Lina 

1 och motsvarande figur 41 och tabell 25 för Lina 2. Dessa tabeller och figurer är till för att tydliggöra 

riskområdena per arbetsstation över kroppsbelastning vid NAFC- linorna. 

  



48 

 

Tabell 24. Riskområde för belastningsskada, montörer och materialare vid Lina 1. 

Lina 1 Montör Risk Orsak 

Station 10 Skuldror, nacke Arbete ovan armbågshöjd 

Station 45 Handled, nacke Precisionsarbete med vridna handleder och böjd 

nacke 

Station 50 Rygg, skuldror, nacke Arbete ovan armbågshöjd 

Station 70 Rygg, nacke, axlar Arbete ovan armbågshöjd, böjd rygg och nacke för 

att se bakom kontaktorn 

Station 105 Rygg, handled, nacke Vridrörelse rygg vid placering av paket på pall. 

Grepp uppifrån vid plock av kontaktor och böjd 

nacke vid avlysning 

Materialare  

Station 10 Skuldror, rygg Placering av material över armbågshöjd. Böjd rygg 

vid hämtning i returbana 

Station 45 Skuldror, rygg Placering av material över armbågshöjd. Böjd rygg 

vid hämtning i returbana 

Station 50 Nacke, skuldror, rygg Repetitiv placering av material över armbågshöjd, 

vridning av rygg vid placering av mellandel och 

ankarhållare i rännor. Böjd rygg vid påfyllnad av 

magneter 

Station 70 Skuldror Placering av material över armbågshöjd.  

Station 105 Skuldror, rygg Placering av material över armbågshöjd. Böjd rygg 

vid hämtning i returbana 
 

 

Figur 40. Stationer där operatörer som arbetar i Lina 1 utsattes för hög fysisk belastning. 
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Tabell 25. Riskområde för belastningsskada, montörer och materialare vid Lina 2. 

 

 

 

Figur 41. Stationer där operatörer som arbetar i Lina 2 utsattes för hög fysisk belastning. 

Lina 2 Montör Risk Orsak 

Station 10 Rygg, nacke Böjd nacke vid montering och böjd rygg 

vid hämtning av kontaktlådor 

Station 40/ 45 Handled, skuldror Trög fixtur, får trycka på plats med egen 

kroppstyngd 

Station 50/ 55 Rygg, handled, skuldror Arbete ovan armbågshöjd, trycka hårt 

med handkraft för att få mellandelen på 

plats 

Station 70 Skuldror, nacke Ovan armbågshöjd, böjd nacke för att se 

bakom kontaktorn 

Station 105 Rygg, handled, nacke 

 

Vridrörelse rygg vid placering av paket 

på pall. Ovangrepp vid plock av 

kontaktor och böjd nacke vid avlysning 

Materialare   

Station 10 Skuldror, rygg Repetitiv placering av material över 

armbågshöjd. Placering av kontaktlådor 

med böjd rygg i nedre hyllan samt 

hämtning av tom låda i returbana. Böjd 

rygg vid hämtning av bottendel i pall på 

golv 

Station 40/ 45 Skuldror, rygg Placering av material över armbågshöjd. 

Böjd rygg vid hämtning i returbana 

Station 50/ 55 Nacke, skuldror, rygg Repetitiv placering av material över 

armbågshöjd, vridning av rygg vid 

placering av mellandel och ankarhållare i 

rännor. Böjd rygg vid påfyllnad av 

magneter 

Station 70 Skuldror Placering av material över armbågshöjd 

Station 105 Skuldror, rygg Placering av material över armbågshöjd. 

Böjd rygg vid hämtning i returbana 
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5.6.2 Risker med dålig ljus- och ljudmiljö 
Arbetsskador vid bristande ljusförhållanden kunde uppstå i form av belastningsskador i rygg och 

nacke då kroppen anpassade sig för att se bättre. För montörerna var de arbetsplatser med lägst 

belysningsstyrkor vid Lina 1 främst station 45 och arbetsområdet vid datorn som var placerad mellan 

station 20 och station 45. För montörerna vid Lina 2 var det främst station 10, station 40, station 45 

samt arbetsområdet vid datorn som var placerad mellan station 10 och station 105. Materialare vid 

Lina 1 hade för låg belysningsstyrka vid samtliga materialpåfyllnadstationer. Lägst belysningsstyrka 

var vid Lina 1 station 50 och station 75. Före belysningsstyrkorna kunde ökas så behövdes de tre första 

områdena; ljusets riktning, fördelning och färgåtergivning vara bra anordnade, annars kan en ökad 

belysningsstyrka istället försämra de synergonomiska förhållandena (Ruth, 2002). 

Utifrån mätningarna av buller vid NAFC- linorna överskreds den rekommenderade högsta nivån på 55 

dBA vid samtliga arbetsplatser, detta redovisas i tabell 19. Det fanns en tydlig koppling mellan höga 

bullernivåer och belastningsergonomiska risker då människor som utsätts för höga ljudnivåer upplever 

bland annat stress och koncentrationssvårigheter (Jakobsson, 2010). 

5.6.3 Slutanalys för systematiskt arbetsmiljöarbete och psykosocial 
arbetsmiljö 
Utifrån nulägesanalyser, intervjuer och enkäter angående det systematiska arbetsmiljöarbetet och den 

psykosociala arbetsmiljön drogs följande slutsatser. För det första fungerade företagets systematiska 

arbetsmiljöarbete bra under våren 2014 men kunde bli bättre fram till november 2014 genom att följa 

upp handlingsplaner samt lägga mer fokus på den ergonomiska och psykosociala arbetsmiljön. Den 

psykosociala arbetsmiljön vid NAFC- linorna var acceptabel, men det fanns en del önskemål från 

operatörerna som ville lära sig mer om psykosocial arbetsmiljö och hur arbetet kan utföras 

ergonomiskt. Majoriteten av operatörerna upplevde sitt arbete som meningsfullt och kände att de 

kunde påverka sina arbetsförhållanden och det negativa med arbetet var att det stundtals var stressigt, 

enformigt och slitsamt på grund av bristande ergonomi och tunga lyft.  

Analyserna av de psykiska och fysiska arbetsförhållandena tillsammans med företagets produktions- 

och ekonomikrav resulterade i en rad krav för hur arbetsförhållandena borde vara för operatörerna vid 

NAFC- linorna. Dessa krav redovisades i kapitel 7 Kravspecifikationer, men först presenterades 

kapitel 6 Framtidsbeskrivning och analys fram till november 2014. 

6 Framtidsbeskrivning och analys fram till 
november 2014  

Den framtidsbeskrivning och analys presenteras här sträcker sig över perioden januari 2013 till 

november 2014. Anledningen till att denna period valdes berodde på att produktionsprognoser från 

företaget erhölls för just detta tidsspann. Här benämndes volymerna med bokstaven ”X” för att skydda 

känslig information hos företaget i denna offentliga examensrapport. 

I januari 2013 producerades X artiklar vid NAFC- linorna (enligt produktionsprognoser från 

företaget), i februari 2014 producerades 4X artiklar och prognosen för november 2014 var 12X 

artiklar. Produktionsvolymerna kom alltså att öka betydligt fram till november 2014 där antal 

operatörer och antal skift anpassades därefter. 

NAFC- linorna implementerades för att en ny generation kontaktorer lanserats. I framtiden kom 

produktionen att öka vid NAFC- linorna genom att de kontaktorer som monterades vid A-linan 

konverterades till NAFC- linorna. Därmed kom personal från A-linan att fylla på NAFC- linorna där 

maximalt 6 personer per lina kunde montera kontaktorer samtidigt.  
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Utifrån de belastningsergonomiska förhållandena under våren 2014 så innebär den planerade 

produktionsökningen en alarmerande hög belastning på personalen, speciellt för materialarna men 

även för montörerna. Det ville säga att om inga förbättringsåtgärder för operatörernas ergonomi och 

arbetsmiljöförhållanden genomfördes fanns stor risk för att operatörerna skade sig och att både 

personalomsättningen samt de arbetsrelaterade skadekostnaderna ökade. Dagens ergonomi uppfyllde 

inte de rekommendationer och krav som gavs från den senaste forskningen och rekommendationerna 

från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

I framtiden ville man enligt LP lägga mer fokus på ergonomiska- och psykosociala arbetsmiljöanalyser 

vid de regelbundna skyddsronderna. När det gäller belysning och buller så fanns det under våren 2014 

inga planer på åtgärdsarbete. Efter analyserna av nulägets ergonomi, psykosociala arbetsmiljö, ljus- 

och ljudförhållanden samt en diskussion med produktionsledare beträffande framtidens 

produktionsvolymer specificerades önskade krav på NAFC- linorna i avsnitt 7 Kravspecifikationer. 

7 Kravspecifikationer 
I detta kapitel listas specificerade krav för NAFC- linorna som upprättades från nuläges- och 

framtidsanslysen tillsammans med operatörerna och produktionsledare vid NAFC- linorna. Kraven 

omfattade områdena; produktions-, ergonomi-, arbetsmiljö-, psykosociala-, utrymmes- och 

ekonomikrav. De krav som var viktigast listades högst under varje område och definierades som ska 

och mindre viktiga krav definierades som bör. Denna kravspecifikation låg till grund för kapitel 8 

Utveckling av konceptförslag och för utformningen av värderingschemat i kapitel 9 Utvärdering och 

val av konceptförslag. 

Produktionskrav 

 Monteringstakten ska ligga mellan 22 till 30 sekunder. 

 Konceptförslaget ska vara praktiskt genomförbart. 

Ergonomikrav 

 Lyft över 2 kg ska undvikas för att minska risken för belastningsskador och/ eller 

belastningssjukdomar. 

 Repetitivt arbete (mer än 4 gånger/ minut) bör undvikas, gäller framförallt materialare. 

 Arbete som kräver snabb kraftökning bör undvikas. 

 Stående på stabilt underlag bör eftersträvas. 

 Vridning och böjning av handleder bör undvikas. 

 Montörerna bör ha möjlighet att sitta ner och arbeta vid samtliga stationer. 

 Operatörerna bör ha avlastningsmattor att stå på vid varje station. 

 Personalen vid NAFC bör större delen av tiden kunna arbeta med kroppen upprätt med sänkta 

axlar och överarmarna nära kroppen inom det inre arbetsområdet (AFS 2012:02). 

 Vid stående arbete bör arbetshöjden vara ungefär i armbågshöjd för arbetsutföraren, det vill 

säga 103 cm till 118 cm (Pheasant, 2003). 

 Materialarna bör kunna reglera sin arbetshöjd i förhållande till arbetsstation- och egna 

kroppshöjd, både stående och sittande. 
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Arbetsmiljökrav 

 Den dagliga bullerexponeringen vid NAFC- linorna ska ligga klart under den kritiska gränsen 

för störande buller 55 dBA, ekvivalent ljudnivå. 

 Belysningsstyrka och ljusriktning vid varje arbetsstation ska vara lätt reglerbar efter behov. 

 Färggivningen bör efterlikna dagsljus, antingen med hjälp av fönster och/eller motsvarande 

dagljusarmatur. 

 Alla monteringsstationer bör ha platsbelysning med minsta belysningsstyrka 750 lux. 

 Alla materialpåfyllnadsstationer bör ha platsbelysning med minsta belysningsstyrka 500 lux. 

Psykosociala krav 

 Personalen ska enkelt kunna kommunicera med sina medarbetare. 

 Personalen bör kunna variera arbetsmetod och arbetstakt för att uppnå god 

arbetstillfredsställelse. 

 Personalen bör kunna påverka den dagliga mängden av arbete och kunna överblicka sin egen 

insats och sitt bidrag till slutprodukten. 

Utrymmeskrav  

 Utrymmen vid NAFC- linorna ska vara fritt från mellanlager av material. 

 Det ska finnas tillräckligt med utrymme för hantering av materialpåfyllnad manuellt och med 

truck, gångbredd mellan 2,2- 3 meter (AFS 2006:5). 

Ekonomikrav 

 Avbetalningstiden bör inte överskrida 2 år. 

8 Utveckling av konceptförslag 
I detta kapitel presenteras arbetsprocessen för hur konceptförslagen tog form i projektet. Först 

presenteras avsnittet 8.1 Brainstorming för mindre ändringar där personalen vid NAFC fick ge egna 

lösningsförslag till små förbättringar vid arbetsstationerna. Sedan presenteras avsnitt 8.2 

Brainstorming för större ändringar där personalen vid NAFC- linorna gav förslag på större 

förändringar av linorna som skulle kunna förbättra ergonomin vid exempelvis materialpåfyllnaden. 

Slutligen presenteras avsnitt 8.3 Konceptförslag där beskrevs de konceptförslag som tagit form utifrån 

brainstormingarna och diskussioner med operatörer och produktionsledare vid NAFC- linorna. 

8.1 Brainstorming för mindre ändringar 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den första brainstormingen som syftade till mindre ändringar 

av operatörernas arbetsstationer under våren 2014. Där operatörerna gav egna förbättringsförslag vid 

samtliga arbetsstationer vid NAFC- linorna. Dessa synpunkter och förbättringsförslag handlade 

exempelvis om att flytta palettstopp för att montörerna lättare skulle kunna nå materialet i NAFC- 

hyllorna som behövdes vid montering av kontaktorerna. I bilaga 18 presenterades hela resultatet av de 

synpunkter och förbättringsförslag som togs fram tillsammans med montörerna och materialarna. 

Denna information valdes att placeras i form av en bilaga för de intressenter som har mer 

detaljkunskap inom området kunde välja att läsa hela resultatet. 

8.2 Brainstorming för större ändringar 
Brainstormingen för större ändringar utfördes av 8 operatörerna, där de fick sätta sig parvis med 

papper och penna i 30 minuter och diskutera idéer. Slutligen efter lite fika samlades hela gruppen där 

varje par fick presentera sina idéer inför gruppen och de flesta par hade många gemensamma lösningar 
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för hur vissa problem under våren 2014 skulle kunna åtgärdas. De mest frekventa förslagen placerades 

högst i sammanställningen i tabell 26. 

Tabell 26. Resultat från brainstormingen för större ändringar med lösningsförslag från grupperna. 

Lösningsförslag Grupp 

Tiltbara hyllplan, så att den som fyller på material kan dra ner hyllan i 

vertikalt läge vid materialpåfyllnad och sedan dra i en spak för att tilta 

upp hyllan igen. Därigenom åker materialet in till montörernas sida av 

linan 

1, 2, 4 

Motor till inmatning av material i form av exempelvis ett 

paternosterverk 

1, 2, 3 

Hade varit bra med en höj- och sänkbar vagn till Ergo- Björnen, och att 

vinkla om hyllorna på Ergo-Björnen så att man kan dra/skjuta in 

lådorna från supermarkethyllan till Ergo-Björnens hyllplan. Kunna 

docka fast i NAFC- och Supermarkethyllor samt använda 

lyfthjälpmedel 

1, 2, 4 

Minska materialhanteringen. Ha mellandelar och bottendelar i lådor 

istället för en och en. På Lina 1 har man bottendelarna i lådor, borde gå 

att göra samma för bottendelar på Lina 2 och spolar/ mellandelar på 

båda linorna (station 50/ 55). Ett annat förslag är att konstruera ett 

magasin till mellandelar och spolar vid påfyllnad av 5- 6 artiklar/ gång 

1, 4 

Justerbara bord vid packningen, så att man kan stå två personer med 

olika längd där och packa tillsammans. Exempelvis justering som man 

har på gymmet, klicka i nästa hål och på så vis höja och sänka 

3 

Flytta skärmarna framför monteringsstationen (i hyllan) speciellt på 

packstationen då den används ofta 

2 

 

De flesta gemensamma idéer handlade om att åtgärda materialpåfyllnaden och hanteringen av material 

vid NAFC- hyllorna. En idé var att ha tiltade hyllplan så att materialarna kunde sänka sin arbetshöjd 

under materialpåfyllnadsarbetet för att sedan vinkla tillbaka hyllan igen där materialet sedan åker in 

till montörernas sida av linan. En andra gemensam idé var att installera olika typer av automatiska 

banor eller hyllor som transporterade materialet från utsidan till insidan NAFC- linorna. En tredje idé 

var att minska belastningen på materialarna som exempelvis hanterar samma artikel i snitt fyra gånger 

innan den placeras i NAFC- hyllorna för montage. Belastningen på materialarna kunde förslagsvis 

minskas genom att installera ett lyfthjälpmedel på Ergo- Björnen så att de tyngsta lådorna med 

material gick att hantera mer ergonomiskt. Utifrån en slutlig gruppdiskussion och sammanfattning av 

alla förbättringsförslag och idéer konstruerades olika konceptförslag som presenteras i avsnitt 8.3 

Konceptförslag. 
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8.3 Konceptförslag 
I detta avsnitt presenteras fyra konceptförslag som var framtagna utifrån brainstormingarna 

tillsammans med operatörer och produktionsledare vid NAFC- linorna samt utifrån analyser av nuläge 

och framtid. De fyra koncepten presenteras i avsnitten 8.3.1 Tallriksmodellen, 8.3.2 Paternosterverk, 

8.3.3 Tiltbara hyllplan och 8.3.4 Ergo- Björn deluxe. 

Det som var gemensamt för samtliga fyra konceptförslag beskrivs här i textform. Belysningen vid 

NAFC- linorna följer rekommendationerna för arbetsplatsbelysning (AFS 2012:16). Där 

platsbelysningen för montörernas arbetsplats minst skulle vara 750 lux respektive 500 lux för 

materialarna. Det första förhållandet som skulle vara uppfyllt innan man ökade belysningsstyrkan var 

att ljusets riktning vid arbetsplatsen gick att justera efter personalens egna behov. De andra två 

förhållandena var fördelning och färgåtergivning som skulle vara bra anordnade genom att anpassa 

belysningen i lokalen till efter luminansfördelningen 5:3:1 (Månsson, 2003). Färgerna på arbetsplatsen 

skulle vara på det viset att det var tillräckligt hög kontrast mellan omgivningen och arbetsplatserna. Då 

det inte fanns några fönster i lokalen och på grund av begränsad belysning på många platser gjorde att 

arbetsplatsen kändes mörk och instängd. Därmed vore det trevligt med inbyggd dagsljusarmatur vid 

NAFC- linorna som gav ljusterapi till operatörerna.  

Bullerexponeringsnivåerna vid NAFC- linorna låg under 55 dBA som var den kritiska gränsen för 

störande buller. Detta erhölls genom att de mest bulleralstrande källorna i fabrikslokalen har 

begränsats med bullerskärmar. Utfällbara stolar hade placerats på de önskvärda stationerna 40 och 45 

vid båda linorna. Sittmöjligheter vid de andra stationerna har uteslutits för att få en naturlig variation 

av sittande och stående arbete under arbetsdagen för montörerna på grund av rotation mellan 

monteringsstationerna.  

8.3.1 Tallriksmodellen 
Konceptförslaget Tallriksmodellen handlar först och främst om att minska materialarnas hantering 

mellan Supermarket och NAFC- linorna. Redan inne på Supermarket fyller materialarna på med 

material i lådor som sedan placeras i en liknande ”tallriksmagasinvagn” som går på hjul med ett 

handtag i armbågshöjd, figur 42. Efter att önskat antal lådor placerats i magasinet körs vagnen ut till 

NAFC- linorna eller mellanlagrades på avsedd plats inne på Supermarket. De tallriksvagnar med 

artiklar som körs ut till linorna kan antingen väljas att transporteras manuellt eller ställas samlade i 

Ergo- Björnen och köras ut tillsammans till NAFC- linorna.  

Montörerna får vagnarna med materialmagasinen levererade till respektive monteringsstation och vid 

tömd materiallåda skickas denna i returfacket och en ny låda med artiklar matades upp automatiskt i 

magasinet. Vid tömt magasin hämtar materialaren vagnen och fyller på med nytt material inne på 

Supermarket. Montörernas arbetsstationer anpassas förslagsvis så att materialvagnarna kan placeras på 

bästa sätt, det vill säga inom det inre arbetsområdet och då behövde palettbanorna styras om. 

Returpalettbanan kan förslagsvis ta en annan omloppsbana i systemet och på så vis kan magasinen 

placeras närmare monteringsstationerna.  
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Figur 42. Koncept Tallriksmodellen. 

8.3.2 Paternosterverk 
Konceptet Paternosterverk som handlar om att införa ett matningssystem i form av ett paternosterverk 

där material cirkulerar från utsidan till insidan av NAFC- linorna. Detta fungerar genom att 

materialarna fyller på med material i paternosterverket på utsidan av NAFC- linorna som sedan 

cirkulerar runt till insidan där montörerna arbetar vid sina monteringsstationer. I figur 43 visas ett så 

kallat paternosterverk där man fyller på med hela lådor av material i verket. I detta koncept bör 

palettbanorna dras om så att montörerna får tillgång till materialet i paternosterverken inom det inre 

arbetsområdet. Materialhanteringen mellan Supermarket och NAFC- linorna sker på samma vis som 

det gjorde under våren 2014, det vill säga med hjälp av Ergo- Björnen. 

 

Figur 43. Koncept Paternosterverk. 

8.3.3 Tiltbara hyllplan 
Det tredje konceptet Tiltbara hyllplan handlar om att layouten under våren 2014 modifieras genom att 

bygga om NAFC- hyllorna så att de går att tilta, figur 44. Då kan materialarna vid påfyllnad av 

material dra i en spak för att hyllplanen skulle komma ner i horisontellt läge vid inmatning av lådor 

och sedan då materialet är påfyllt drar materialaren i spaken som tiltar upp hyllplanen igen och 

materialet rullade in till montörernas sida av NAFC- linorna. På grund av att materialet i NAFC- 

hyllorna kommer att väga mycket behövs en automatisk tiltfunktion för att hyllorna ska gå att tilta 

upp- och ner utan att materialarna belastas fysiskt. Materialhanteringen mellan Supermarket och 

NAFC- linorna sker på samma som under våren 2014 med hjälp av Ergo- Björnen.  
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Figur 44. Koncept Tiltbara hyllplan med höjden ca 155 cm. Bild illustrerad i FactoryCAD. 

8.3.4 Ergo- Björn deluxe 
Det fjärde konceptet Ergo- Björn deluxe är en utvecklad modell av materialarnas befintliga truck som 

kallades Ergo-Björnen, figur 45. Utvecklingen av Ergo-Björnen handlar om att den ska gå att ”docka” 

fast i hyllorna inne på supermarket och ute vid NAFC- hyllorna. Ergo- Björn deluxe är också utrustad 

med ett mobilt lyfthjälpmedel som kan hjälpa materialarna att flytta material mellan Ergo- Björnhyllan 

och det ”dockade” hyllplanet. På så vis kan materialarna minska antalet belastande lyft av artiklar 

under arbetsdagen. Stegen på Ergo- Björnen har utrustats med handtag så att operatörerna lättare kan 

hålla balansen stående på stegen vid påfyllnad av material i de högre hyllplanen. 

 

Figur 45. Koncept Ergo-Björn deluxe. Foto: Katarina Sundin. 
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9 Utvärdering och val av konceptförslag 
I detta kapitel presenteras först utvärderingen och val av konceptförslag utifrån ett värderingsschema 

i avsnitt 9.1 Utvärdering med värderingsschema utifrån ställda krav i kapitel 7 Kravspecifikationer. 

Därefter presenteras en utvärdering av konceptförslagen med hänsyn till de ergonomiska 

analysmetoderna RULA och REBA i avsnitt 9.2 Utvärdering med ergonomiska analyser för att erhålla 

en slutsats av hur väl konceptförslagen genererar goda ergonomiska arbetsförhållanden för 

operatörerna vid NAFC- linorna jämfört med hur det var under våren 2014. 

9.1 Utvärdering med värderingsschema 
Resultatet från utvärderingen visas i tabell 27 för våren 2014 och de fyra konceptförslagen från kapitel 

8.3 Konceptförslag. Den detaljerade utvärderingen för varje individuellt krav med tillhörande 

faktorvikt och kravuppfyllelse återfinns i bilaga 13. Faktorvikten bedömdes i skala 0 till 4, där siffran 

0 betydde att kravet var utan vikt och siffran 4 betydde att kravet var absolut viktigt. Kravuppfyllelsen 

bedömdes i skala 0 till 5, där siffran 0 betydde att kravet inte uppfylldes och siffran 5 betydde att 

kravet uppfylldes helt. I tabell 27 hade samtliga krav från kapitel 7 Kravspecifikationer grupperats för 

enskild kravkategori för att få en överskådligare bild av utvärderingen. Exempelvis 

produktionskravens totala maxpoäng 40 betydde att gruppen av produktionsrelaterade krav från det 

fullständiga värderingschemat, bilaga 13, hade summerat sina faktorvikter och multiplicerades med 

värdet för kravuppfyllelsen. 

I det detaljerade värderingsschemat, bilaga 13, gjordes bedömningen genom att de krav med högst vikt 

placerades högst i värderingsschemat, övriga i fallande ordning oberoende av vilken kategori 

(exempelvis utrymmeskrav) kravet tillhörde. De fyra viktigaste kraven i utvärderingen var att; 

1. Monteringstakten ska ligga mellan 22 till 30 sekunder.   

2. Konceptförslaget ska vara praktiskt genomförbart. 

3. Avbetalningstiden ska inte överskrida mer än 2 år. 

4. Lyft över 2 kg ska undvikas för att minska risken för belastningsskador och/ eller 

belastningssjukdomar.  

I utvärderingen, tabell 27, var det väldigt jämnt mellan samtliga konceptförslag och våren 2014 låg 

nästan 100 poäng efter det vinnande konceptet Ergo-Björn deluxe. Koncept Tallriksmodellen fick 

högsta kravuppfyllelse gällande de ergonomiska kraven främst på grund av att både materialarna och 

montörerna arbetade i armbågshöjd nära kroppen och undvek tunga repeterande lyft. Eftersom de mest 

aktuella kraven för projektbeställaren uppfylldes bäst av det vinnande konceptet Ergo- Björn deluxe, 

det vill säga att konceptförslaget skulle vara praktiskt genomförbart och ha en avbetalningstid under 2 

år, så gick det konceptet vidare och detaljutformades i följande kapitel 10. Detaljutformning av valt 

koncept.  

Tallriksmodellen uppskattades vara svår att genomföra praktiskt och det skulle kosta mycket pengar 

att konstruera om NAFC- linornas palettbanor. Paternosterverket var bra ergonomiskt men även det 

konceptförslaget skulle innebära stora investeringar och ombyggnad av linorna. Tiltbara hyllplan 

uppskattades kosta mycket och vara svårt att genomföra på grund av att hyllorna med material skulle 

väga för mycket för att ha en mekanisk lösning, det skulle krävas en motor för att driva hyllorna upp 

och ner som i sin tur blev för kostsamt. Slutligen det vinnande konceptet Ergo-Björn deluxe hade bäst 

poäng gällande de ekonomiska kraven, men kunde bli bättre ergonomiskt. Detta koncept 

detaljutformades därför mer i detalj för att uppfylla samtliga krav bättre. 
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Tabell 27. Övergripande värderingsschema av våren 2014 och konceptförslag med tillhörande faktorvikt och 

kravuppfyllelse.  

 

9.2 Utvärdering med ergonomiska analyser 
Valet av att just utvärdera med hjälp av analysmetoden RULA och REBA berodde på att dessa metod 

gav en bild av belastning på hela kroppen och användes tidigare i projektet vid utvärdering av 

ergonomiska arbetsförhållandena för våren 2014, tillhörande rådata och beräkningar för 

analysmetoderna återfinns i bilaga 16. 

Resultatet från utvärderingen av den ergonomiska analysmetoden RULA för montörer och materialare 

presenteras i tabell 29, med återkoppling till tabell 28 för förklaring färgkod och status. För 

montörerna visades att Tallriksmodellen och Paternosterverk var de två konceptförslag som fick bäst 

poäng i utvärdering och var därmed mest ergonomiska enligt analysmetoder RULA. För materialarna 

utifrån analysmetoden RULA fick samtliga konceptförslag samma status, det vill säga statusen att 

utreda vidare och på sista plats kom nuläget (våren 2014) med status att utvärdera och åtgärda direkt. 

Resultatet av utvärderingen för den ergonomiska analysmetoden REBA för montörer och materialare 

presenterades i tabell 31, med återkoppling till tabell 30 för förklaring av färgkod och status. Enligt 

analysmetoden REBA för montörerna gavs även här att konceptförslagen Tallriksmodellen och 

Paternosterverk var de två konceptförslag som fick bäst poäng i utvärderingen. För materialarna så 

fick Tallriksmodellen bäst poäng, på delad andra plats kom de tre andra konceptförslagen och på sista 

plats kom nuläget (våren 2014) med status att utvärdera och åtgärda direkt. 

Tabell 28. Förklaring av analysmetoden RULA. Färgkod, poäng, status och prioritetsordning. 

Färgkod RULA Poäng Status Prioritetsordning 

  1 eller 2 Acceptabelt 4 

 3 eller 4 Utred vidare 3 

 5 eller 6 Utred vidare och åtgärda snart 2 

 7 Utred och åtgärda direkt 1 
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Tabell 29. Sammanställning av den ergonomiska analysmetoden RULA för montörer och materialare. För nuläge 

(våren 2014) och koncepten Tallriksmodellen, Paternosterverk, Tiltbara hyllplan och Ergo-Björn deluxe. 

RULA 

Montör 

Nuläge Tallriks-

modellen 

Paternoster-

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo- Björn 

deluxe 

Station 10      

Station 40/45      

Station 50/55      

Station 70      

Station 105      

RULA 

Materialare 

Nuläge Tallriks-

modellen 

Paternoster-

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo- Björn 

deluxe 

Station 10      

Station 40/45      

Station 50/55      

Station 70      

Station 105      

 

Tabell 30. Förklaring av analysmetoden REBA. Färgkod, poäng, status och prioritetsordning 

Färgkod REBA Poäng Status Prioritetsordning 

  1 Väldigt liten risk 5 

 2 eller 3 Litern risk, förändring kan 

behövas 

4 

 4 till 7 Mellan risk, utred vidare och 

åtgärda snart 

3 

 8 till 10 Hög risk, utred och verkställ 

åtgärder 

2 

 11+ Väldigt hög risk, verkställ 

åtgärder 

1 

 

Tabell 31. Sammanställning av den ergonomiska analysmetoden REBA för montörer och materialare. För nuläge 

(våren 2014) och koncepten Tallriksmodellen, Paternosterverk, Tiltbara hyllplan och Ergo-Björn deluxe 

REBA 

Montör 

Nuläge Tallriks-

modellen 

Paternoster-

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo- Björn 

deluxe 

Station 10      

Station 40/45      

Station 50/55      

Station 70      

Station 105      

REBA 

Materialare 

Nuläge Tallriks-

modellen 

Paternoster-

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo- Björn 

deluxe 

Station 10      

Station 40/45      

Station 50/55      

Station 70      

Station 105      
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9.3 Slutsats utvärdering och val av konceptförslag 
Utifrån värderingschemat valdes konceptet Ergo-Björn deluxe till vinnare med kriterierna att ha varit 

det konceptförslag som uppfyllt de högst viktade kraven bäst, det vill säga praktiskt genomförbart med 

en avbetalningstid under 2 år. Det var viktigt att veta att projektbeställarna ville behålla ha ett 

konceptförslag där layouten av linan under våren 2014 behölls så mycket som möjligt. Detta berodde 

på att företaget planerade att automatisera vissa av de manuella monteringsstationerna vid ökade 

produktionsvolymer fram mot hösten 2014. 

Utifrån de ergonomiska analysmetoderna RULA och REBA fick koncept Tallriksmodellen bäst 

resultat både för montörer och materialare. Detta koncept hade bra utformning med tanke på 

ergonomin och utreddes därmed vidare tillsammans med det vinnande konceptet Ergo-Björn deluxe i 

följande kapitel 10. Detaljutformning av valt koncept. I den ergonomiska utvärderingen och i 

värderingsschemat blev det tydligt att samtliga konceptförslag hade bättre ergonomiska 

arbetsförhållanden än nuläget (våren 2014), alltså fanns det stor möjlighet att erhålla god arbetsmiljö 

vid NAFC- linorna genom att genomföra förbättringsåtgärder. Exempelvis så hade samtliga 

konceptförslag nästan 100 poäng mer i utvärderingen mot de önskade kraven för NAFC- linorna. 

10 Detaljutformning av valt konceptförslag 
I detta kapitel presenteras först avsnitt 10.1 Delåtgärder där några av förbättringsförslagen från den 

mindre brainstormingen och diskussioner med operatörer och produktionsledare presenterades. I 

avsnitt 10.2 Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe presenteras den detaljerade utformningen 

av konceptet som innefattade; materialhantering, utrymmen, ljus, buller och ergonomiska hjälpmedel. 

Avsnitt 10.3 Slutgiltig utvärdering av detaljerat konceptförslag presenterar den slutgiltiga 

utvärderingen av det detaljutformade konceptet värderades i ett värderingsschema tillsammans med 

nuläge (våren 2014) och konceptförslagen i avsnitt 8.3 Konceptförslag.  

10.1 Delåtgärder 
I detta avsnitt presenteras genomförda delåtgärder som togs fram tillsammans med operatörer och 

produktionsledare under brainstormingsmöten som visades i avsnitt 8.1 Brainstorming för mindre 

ändringar och under löpande diskussioner kring arbetsplatsen. Delåtgärderna var förändringar som 

gick att genomföra direkt utan större kostnader för att redan under våren 2014 påbörja 

förbättringsarbetet till operatörernas ergonomiska arbetsmiljö. Det var viktigt att de åtgärder som 

genomfördes var väl förankrade hos både montörer och materialare så att ingen förändring gav negativ 

påverkan för operatörernas arbete. En detaljerad handlingsplan över rekommenderade delåtgärder 

upprättades och återfinns i bilaga 15. I avsnitt 10.1.1 Genomförda delåtgärder visades en genomförd 

delåtgärd vid NAFC- linorna från handlingsplanen. Under projektet fanns det endast tid att genomföra 

en av delåtgärderna därefter överläts ansvaret för fortsatt arbete med genomförande av åtgärder med 

hjälp av handlingsplanen till produktionsledare vid NAFC- linorna. 

10.1.1 Genomförda delåtgärder 
Delåtgärden som genomfördes var aktiviteten ”Reglera sensorlampor vid NAFC- linorna”. På grund 

av att under våren 2014 fick montörerna många gånger gå tillbaka med händerna under 

sensorlampornas stråle för att registrera plock av material. Orsaken till att sensorlamporna inte 

registrerade samtliga plock av material berodde först och främst på att de var fel inställda utefter 

individen som antingen plockade med höger eller vänster hand. En idé från företagets tekniker var att 

montera en vingmutter för att reglera sensorlamporna till önskat läge, figur 46. Genom att vrida på 

vingmuttern kunde montören ställa in sensorlampan efter individuellt behov i samband med 

arbetsstart. 
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Figur 46. Vingmutter för att reglera sensorlampornas läge. Foto: Katarina Sundin 

Slutsats genomförd delåtgärd 

Slutsatsen av den genomförda åtgärden som handlade om att testa reglering av sensorlamporna med 

hjälp av en vingmutter tyckte montörerna var en bra lösning. För att erhålla en säkrare slutsats 

angående den genomförda delåtgärden fungerade bra krävdes det att ansvarig produktionsledare för 

NAFC- linorna följde upp och utvärderade effekterna av den genomförda delåtgärden på längre sikt än 

vad som gjordes i detta projekt före avslutat examensarbete.  

10.2 Horisontella hyllplan med Ergo- Björn deluxe 
Det utvecklade konceptförslaget ”Horisontella hyllplan med Ergo- Björn deluxe” handlade om att 

sänka ner alla lutande hyllplan till horisontellt läge där det material som tidigare åkte i lutande hyllplan 

styckvis istället hanterades flera stycken i samma låda, detta presenterades i avsnitt 10.2.1 

Materialhantering och utrymmen. Eftersom Ergo- Björn deluxe gick att docka fast i NAFC- hyllorna 

och Supermarkethyllorna så underlättades materialarnas hantering av material till och från NAFC- 

linorna. Med hjälp av dockning av Ergo-Björn deluxe slapp materialarna lyfta materialet manuellt och 

kunde istället skjuta materialet mellan de olika hyllorna och med hjälp av mobila lyfthjälpmedlet på 

Ergo-Björn deluxe underlättades hanteringen av de tyngre materiallådorna. Montörerna arbetade på 

samma sätt som de gjort under våren 2014 men på vissa platser där de tidigare plockat material 

styckvis plockades från lådor istället. Operatörernas arbetsmiljö hade även förändrats från våren 2014 

genom att belysning och buller justerades för att möta rekommendationer från bland annat 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, detta presenterades i avsnitt 10.2.2 Belysning och buller . Utöver 

justeringarna av belysning och buller hade även ergonomiska hjälpmedel installerats vid NAFC- 

linorna för att förbättra operatörernas ergonomi och arbetsmiljö, vilka presenterades i avsnitt 10.2.3 

Ergonomiska hjälpmedel. 

10.2.1 Materialhantering och utrymmen 
Det utvecklade konceptförslaget innebar att allt material, även mellandelar, bottendelar och ankare, 

skulle hanteras i form av lådor istället för styckvis, figur 47. På detta sätt kunde samtliga NAFC- 

hyllor sänkas till en lägre nivå och artiklarna fylldes på i lådor som placerades fram till montörernas 

sida av linorna, där montörerna i sin tur plockade artiklar från lådorna istället från rännorna.  
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Tidigare mellanlager av mellandelar, ankare och bottendelar hade placerats inne på Supermarket 

tillsammans med övrigt material till NAFC- linorna. Runt NAFC- linorna var det fritt från material 

och truckgångarna hade bredden mellan de rekommenderade 2,2- 3 meterna (AFS 2006:5). 

Figur 47. Materialet vid NAFC- linorna skulle hanteras i lådor istället för styckvis. Foto: Katarina Sundin. 

10.2.2 Belysning och buller 
Belysningen följer enligt rekommendationerna för arbetsplatsbelysning (AFS 2012:16), där 

platsbelysningen för montörernas arbetsplats är minst 750 lux respektive 500 lux för materialarna. På 

samtliga arbetsplatser går det att justera belysningsstyrkan med hjälp av en dimmer. Eftersom det inte 

fanns några fönster i lokalen installeras en inbyggd dagsljusarmatur vid NAFC- linorna. Enligt 

Månsson (2003) är det första förhållandet som ska vara uppfyllt innan man ökar belysningsstyrkor att 

ljusets riktning vid arbetsplatsen ska gå lätt att justera efter personalens egna behov. De andra två 

förhållandena är fördelning och färgåtergivning som vara bra anordnade genom att anpassa 

belysningen i lokalen till efter luminansfördelningen 5:3:1. Färgerna på arbetsplatsen ska vara väljas 

så att det är tillräckligt hög kontrast mellan omgivningen och arbetsplatserna.  

Ljudförhållandena vid linorna sänks till under 55 dBA som motsvarar den kritiska gränsen för 

störande buller. Detta uppfylls genom att isolera de mest bulleralstrande källorna i fabrikslokalen med 

hjälp av bullerskärmar. Operatörerna rekommenderas även att använda öronproppar som skydd mot 

eventuella impulsljud som kan uppstå i fabrikslokalen vid exempelvis fall av material mot golv. 

10.2.3 Ergonomiska hjälpmedel 
I detta avsnitt presenteras ergonomiska hjälpmedel för det utvecklade konceptförslaget i form av bland 

annat utfällbara stolar som placeras på de önskvärda stationerna 40 och 45 vid NAFC- linorna. 

Sittmöjligheter vid de andra stationerna utesluts för att få en naturlig variation mellan sittande och 

stående arbete för montörerna under arbetsdagen vid cirkulation mellan arbetsstationerna. Stolar 

föredras att placeras på dessa utvalda stationer på grund av att det var svårt att sitta ner och montera 

vid övriga stationer eftersom materialet i NAFC- hyllorna då ligger utom räckvidd. Avlastningsmattor 

placeras vid alla stationer, även vid materialarnas arbetsstationer vid NAFC- hyllorna. Magnetbanan 

för båda linorna vid station 50/ 55 är motordriven så att personalen undviker den tidigare höga fysiska 

belastningen på kroppen vid hantering av tunga magnetplattor. Vid station 70 installeras en fixscanner, 

likande ”Ica- scanner” vid registrering av kretskort, för att slippa den extra arm- och handrörelsen för 

scanning av kretskort som under våren 2014 utfördes med en rörlig scanner. Fler ergonomiska 

hjälpmedel för montörerna är ett lyfthjälpmedel till station 105 för placering av packade kontaktorer 

på pall samt ett höj- och sänkbart packningsbord där montören kan anpassa arbetshöjden efter eget 

behov. 
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För materialarna finns ett mobilt lyfthjälpmedel på Ergo-Björn deluxe som kan användas vid hantering 

av material mellan; NAFC-, Ergo-Björn deluxe- och Supermarkethyllorna. Ett annat ergonomiskt 

hjälpmedel är att Ergo-Björn deluxe går att ”docka” fast i samtliga hyllor så att material lättare kan 

hanteras mellan hyllorna utan att behöva lyftas av- och på manuellt. 

10.3 Slutlig utvärdering av utvecklat konceptförslag 
Den slutliga utvärderingen visas i tabell 33, detaljerad i bilaga 19, Här jämfördes det utvecklade 

konceptet med nuläget (våren 2014) och de tidigare koncepten från avsnitt 8.3 Konceptförslag. De 

huvudsakliga områdena som förbättrats i det utvecklade konceptförslaget Horisontella hyllplan med 

Ergo-Björn deluxe från det tidigare vinnande koncept Ergo-Björn deluxe var framförallt de 

ergonomiska kraven som höjts från 99 poäng till 118 poäng och gav den totala poängsumman på hela 

288 av möjliga 315 poäng. De ergonomiska kraven som uppfylldes bättre handlade först och främst 

om att operatörernas arbetsställningar förbättrats genom att de lättare kunde reglera sin arbetshöjd och 

utföra sitt arbete innanför det inre arbetsområdet. 

Tabell 33. Övergripande värderingsschema av nuläge, konceptförslag och detaljerat konceptförslag. 

 

11 Ekonomiskanalys 
I detta kapitel presenteras ett exempel på investeringskostnader till konceptet Horisontella hyllplan 

med Ergo-Björn deluxe. Dessa kostnader täckte de ingående detaljerna för konceptförslaget som 

presenterades i kapitel 10 Detaljutformning och val av konceptförslag. I avsnitt 11.1 Slutsats 

ekonomiskanalys presenteras slutsatserna från den ekonomiska analysen. 

Den ekonomiska analys som visas i tabell 34 i form av en investeringskalkyl återfinns med referenser i 

bilaga 14. Utifrån investeringskalkylen så skulle en investering kosta 212,000 svenska kronor vid köp 

av bland annat ergonomiska lyfthjälpmedel, avlastningsmattor, lampor och en motordriven 

magnetbara till station 50 och station 55 till båda NAFC- linorna. 

  

Värderingsschema Tot Max Tallriks- Tiltbara Ergo- Björn Horisontella hyllplan

Övergripande krav Poäng Våren 2014 modellen Paternosterverk hyllplan deluxe med Ergo-Björn Deluxe

Produktionskrav 40 40 28 28 36 36 36

Ergonomiska krav 135 60 117 110 102 99 118

Arbetsmiljökrav 75 33 72 72 72 72 75

Psykosociala krav 20 11 13 15 11 11 14

Utrymmeskrav 25 6 25 25 25 25 25

Ekonomiska krav 20 20 4 8 16 20 20

Summa: 315 170 259 258 262 263 288
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Tabell 34. Investeringskalkyl för det detaljerade konceptförslaget Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe. 

 

11.1 Slutsats ekonomiskanalys 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna av den ekonomiska analysen som redovisats i form av en 

investeringskalkyl. Denna redovisade endast de direkta kostnaderna för konceptförslaget som 

presenterades i avsnitt 10.2 Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe. Genom att komplettera 

analysen med besparingar i form av; sjuklöner, sjukskrivningar, löner, ökad produktivitet med mera så 

kan avbetalningstiden minskas, utan dessa ingående parametrar överstiger avbetalningstiden de 

rekommenderade 2 åren. Eftersom NAFC- linorna inte hade varit i produktion länge, sett från nuläget 

(våren 2014), så hade inte några uppgifter kring belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar 

registrerats. Det behövdes en längre utredning av NAFC- linorna för att avgöra hur mycket 

besparingar som kunde göras i form av exempelvis sjuklöner före en mer exakt investeringskalkyl 

kunde skapas. 

  

Betalningar i kkr År

1

Investeringar Enhet Leverantör Antal

Lyfthjälpmedel till Ergo-Björn Mobil vakuumlyft lyftsystem.se 1 36

Dimmers till platsbelysning Exxact Dimmer, 315/630W eldirekt.se 14 5

Lampor vid datorer och fixturer LED skåbelysning ikea.se 6 1

Dagsljusarmatur VIVA-LITE Kompaktlysrör CFL 5500 Kelvinrattljus.se 4 1

Bullerskärm Bullerskärm Maxibell, B1820 x H2400 mm, tjocklek 50 mm, på fotorderinvest.se 2 16

Lyfthjälpmedel station 105 Mobil vakuumlyft lyftsystem.se 2 72

Justera hyllplan Alla lutande hyllplan ABB 5 20

Höj-och sänkbart bord station 105 The Lift- Tool Ergobyer.com 2 8

Streckkod scanner fast Motorola DS457 Streckkod.se 2 5

Stå mattor till materialare Anti- Fatigue Matting Ergobyer.com 8 6

Stolar Alice polyuretan Bloms.com 4 12

Motordriven magnetbana Rullbana flexibel motordriven transportörtradgardsteknik.se 2 30

Summa investeringar 212
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12 Diskussion och utvärdering 
I detta kapitel diskuteras och utvärderas hela projektprocessen, både vad som fungerat bra respektive 

mindre bra. Avsnitten som presenteras är 12.1 Projekt resultat, 12.2 Projekt process, 12.3 Val av 

teorier, 12.4 Val av metod och genomförande, 12.5 Validitet och reliabilitet och slutligen avsnitt 12.6 

Slutsats. I avsnitten besvaras hur väl projektet uppfyllt syfte och mål samt hur bra grund som fanns för 

fortsatt arbete och rekommendationer till företaget. 

12.1 Projektresultat 
I detta avsnitt presenterades diskussionen och utvärderingen av projektresultatet av den ergonomiska 

utvärderingen för operatörernas arbete vid NAFC- linorna. Den ergonomiska utvärderingen 

genomfördes med hjälp av utvalda analysmetoder från valda teorier som beskrevs mer detaljerat i 

avsnitt 12.3 Val av teorier. Projektets resultat togs fram genom att kartlägga nuläget våren 2014 och 

utföra ergonomiska analyser, ljusanalys, bulleranalys, analys av företagets systematiska 

arbetsmiljöarbete och bedömning av den psykosociala arbetsmiljön vid NAFC- linorna. Analyserna av 

nuläget våren 2014 ledde fram till slutsatser angående vilka fysiska belastningar som operatörerna 

kunde utsättas för på respektive arbetsstation. Vilka risker som medföljer felaktiga belysning- och 

ljudförhållanden samt hur företagets systematiska arbete och psykosociala arbetsmiljö fungerade under 

våren 2014. Efter analyserna genomfördes framtagning av konceptförslag tillsammans med 

operatörerna och produktionsledare för NAFC- linorna. Slutligen utvärderades konceptförslagen och 

resultatet presenterades i form av ett utvecklat konceptförslag med tillhörande rekommendationer för 

framtida förbättringsarbete med mål att erhålla en mer ergonomisk arbetsplats med god arbetsmiljö 

som i sin tur kan öka produktiviteten vid linorna.  

En investeringskalkyl för det utvecklade konceptförslaget Horisontella hyllplan med Ergo-Björn 

deluxe togs fram som komplement till slutresultatet. Denna analys var ett exempel på vilka kostnader 

som kan att ingå vid implementering av konceptförslaget. Det är viktigt att se denna ekonomiska 

analys som en vägledning och inte som en färdig investeringskalkyl eftersom fler ingående parametrar 

behöver inkluderas som exempelvis besparingar i form av sjuklöner, sjukskrivningar, rekrytering och 

ökad produktivitet. 

Projektresultatet i förhållande till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarutveckling innebär att 

projektet kan vara till nytta för företagets fortsatta förbättringsarbete vid NAFC- linorna. Genom att de 

nya kunskaperna angående hur belastningsergonomi utvärderades, rekommenderade belysnings- och 

bullerförhållanden kan bidra till att skarpare krav på företagets underleverantörer genom att 

exempelvis krav för de kritiska bullernivåerna sänks från 72 till 55 dBA. Skarpare krav på 

underleverantörerna medför i sin tur högre kvalitet på produkterna som leveras till kund. Dessutom 

blir operatörernas arbetsförhållanden säkrare vid höjda krav på ergonomi och arbetsmiljö. 

Projektresultatet bör dock betraktas mer som en vägledning vid ergonomiska utvärderingar än som en 

mall för hur man går tillväga vid utvärderingar av en industriarbetsplats. 

12.1.1 Projektlärdomar 
Jag har lärt mig otroligt mycket under projektet, allt från teorierna från vetenskapliga artiklar till hur 

man tillämpar dessa teorier i praktiken. Under mina 20 veckor hos företaget har jag lärt mig mycket 

genom att arbeta nära produktionen och vara en del av produktionsutvecklingsavdelningen som varit 

till stor nytta genom att kunna ha tillgång till kompetens dagligen under projekt processen. Samarbetet 

tillsammans med operatörerna lärde mig hur det var att leda projekt och relevansen av att hitta en 

balans mellan människa och teknik i arbetet. Efter avslutat examensarbete kände jag mig säkrare att ta 

steget ut i arbetslivet då jag fått tillämpa teorier i praktiken och vet att det fungerar.  

Om jag fick genomföra projektet en gång till med dessa lärdomar i bagaget hade jag lagt ner mer tid 

redan i projektets inledningsfas för på att fokusera på vad jag ville få fram av utvärderingen. Det hade 

underlättat valet av teorier, metod och genomförande. Eftersom projektet var tidsbegränsat kände jag 
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att tiden som lades ned på teorival och metodval var för kort, genom att vara mer målfokuserad kunde 

denna tid ha utnyttjats effektivare. Jag hade gärna praktiserat längre och i fler delar av fabriken, det var 

väldigt lärorikt att arbeta som operatör eftersom det gav förståelse för hur arbetsprocessen fungerar 

och hur arbetsförhållandena upplevdes.  

Under projektprocessen kände jag några gånger att jag hade för lite kunskap om hur verksamheten 

fungerade hos företaget. Eftersom det var en stor fabrik med många olika avdelningar så hade det varit 

bra att få en djupare introduktion till samtliga enheter hos Control Products. Det hade exempelvis 

underlättat att se hur inköpsavdelningen och konstruktionsavdelningen arbetade som i sin tur 

påverkade de produkter som monterades vid NAFC- linorna. Genom att veta vilka artiklar till 

kontaktorerna som producerades i fabriken och vilka som köptes in av underleverantörer och hur 

kontaktorerna konstruerades skulle processen vid konceptframtagningen blivit säkrare och 

slutresultatet mer trovärdigt. 

12.2 Projektprocess 
Examensarbetesprocessen fortlöpte väldigt bra under hela läsperioden som motsvarade 20 veckors 

heltidsarbete. Det förberedande momentet med litteraturstudier, tid- och resursplanering bidrog till en 

god översikt samt förståelse av examensmålen. Projektuppgiften från ABB Control Products kändes 

redan från början intressant och genomförbar eftersom jag under min utbildning studerat områden 

inom produktionsutveckling, arbetsmiljö och ergonomi. Det som var skillnaden vid detta projekt 

jämfört med tidigare skoluppgifter var att detta skulle genomföras på egen hand, vilket jag från början 

var lite nervös inför eftersom det alltid varit bra att bolla idéer med någon som varit insatt i samma 

uppgift. Denna nervositet släppte redan efter första veckan hos företaget då flera som arbetar vid 

NAFC- linorna, både operatörer och produktionsledare redan var bekanta med området ergonomi och 

arbetsmiljö, eftersom NAFC- linorna från början konstruerats dels med fokus på ergonomi och 

arbetsmiljö. Det var dels därför jag fått uppgiften att utvärdera ergonomin för att se hur väl det tidigare 

projektet att inkludera ergonomi i utformningen av den nya produktionslina fungerat. 

Det gick relativt snabbt att sätta mig in i arbetet vid NAFC- linorna då att jag själv arbetade där under 

de två första veckorna, både som montör och materialhanterare. På detta sätt fick jag en bra relation 

med operatörer och produktionsledare som varit till fördel under hela projektet. Framförallt vid 

genomförande av ergonomiska analyser, diskussioner, brainstormingsmöten och 

konceptframtagningen. Det var viktigt att tänka på att de koncept som togs fram i projektet endast var 

exempel av vad som skulle kunna implementeras. Om jag haft mer tid skulle det varit intressant att 

följa upp och utvärdera effekterna av olika konceptförslag och genomförda fler förbättringsåtgärder 

från den upprättade handlingsplanen. 

12.3 Val av teorier 
Under början av projektet gjordes ett urval av teorier relaterade till ergonomiskt utvärderingsarbete. 

Genom att använda LTUs sökmotor för vetenskapliga artiklar och böcker erhölls största delen av 

material till projektets litteraturstudie. Denna litteraturstudie kompletterades med normativ data från 

Arbetsmiljöverket eftersom deras föreskrifter innehöll användbar information relaterade till uppgiften, 

det vill säga information och riktlinjer för bedömning av fysisk och psykisk arbetsmiljö, 

belastningsergonomi, belysning och buller.  

I första hand valdes teorier som jag tidigare studerat och arbetat med på LTU i olika 

produktionsutvecklingsprojekt men jag försökte även aktivt hitta nya teorier att använda mig av 

genom att kontakta forskare inom ämnet belastningsergonomi. Efter tips av min examenshandledare 

vid LTU kontaktade jag forskarna Patrick Neumann och Jörgen Winkel via mail och läste några av 

deras tidigare forskning inom produktion- och belastningsergonomiska utredningar. I mailet frågade 

jag om råd kring hur man kan gå till väga vid en ergonomisk utvärdering av en monteringslina och de 

svarade att jag skulle läsa deras tidigare artiklar inom området belastningsergonomi och att inkludera 
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operatörerna på arbetsplatsen så mycket som möjligt. De tipsade även om att använda videoinspelning 

som den huvudsakliga datainsamlingsmetoden, på det sättet kunde man spara mycket tid vid 

genomförande av olika analysmetoder. 

Det hade varit intressant att genomföra en djupare litteraturstudie för att erhålla en bredare teoretisk 

grund i projektet. Framförallt kändes teorierna inom ämnet belastningsergonomi och arbetsmiljö 

trovärdiga då de till stor del bygger på vetenskapliga artiklar. De teorier som kan behöva stärkas 

handlar om buller, ljus och psykosocial arbetsmiljö. Genom att hitta fler teorier än de normativa från 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kunde göra resultatet från dessa analyser mer slagkraftigt i framtida 

rekommendationer till företaget. Det resultat jag fick fram från genomförda analyser stämde bra 

överens med det jag läst i teorin, exempelvis gick det att jämföra mätresultaten från bedömningen av 

belysning och buller mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Teorin för systematiskt arbetsmiljöarbete 

samt ergonomi och arbetsmiljö var till god vägledning vid utförandet av de ergonomiska analyserna, 

bedömning av den psykosociala arbetsmiljön och systematisk arbetsmiljö. 

Valet av teorier kändes bra men jag hade gärna haft längre tid till denna förberedande del av 

projektarbetet eftersom dessa teorier låg till grund för hela genomförandet av de olika analyserna vid 

utvärdering av de ergonomiska förhållandena vid NAFC- linorna. Det hade känts mer meriterande att 

ha en större teoretisk grund att stå på vid motivation av metodval och genomförande av projektet. 

Eftersom dessa teorier i sin tur låg till grund för bedömning och framtagning av koncept som 

genererade projektets slutresultat och rekommendationer. 

12.4 Val av metoder och genomförande 
Val av metod och genomförande för projektet grundade sig i projektets teorikapitel och utifrån tidigare 

erfarenheter av arbete i projektform. Under den ergonomiska analysen har några metoder fungerat 

bättre än andra. Exempelvis analysverktyget AviX vid bedömning av ergonomi var ett mindre 

användbart verktyg. Detta beror på att AviX främst används till processplanering och 

uppgiftsfördelning. Metoden är inte utvecklad för bedömning av olika kroppsställningar och 

belastningar. Mätningarna av ljus och bullernivåer utfördes genom den egna upplevelsen av arbetet vid 

linorna samt genom att använda mätutrustning från Arbetsmiljökliniken i Örebro. De resultat som 

erhölls kändes trovärdiga, dock skulle fler mätningar med ljus- och bullerutrustning medföra ett 

säkrare resultat. 

Metoderna som användes för att analysera ergonomin medförde ett bra underlag till projektresultatet 

där vetenskapliga metoder som RULA och REBA användes tillsammans med normativa 

bedömningsmallar från Arbetsmiljöverket för bedömning av belastningsergonomi. Metoderna för 

analysering av belysning och buller kan utvecklas genom att tillämpa andra metoder för att bedöma 

samma område och därmed erhålla ett säkrare slutresultat av den ergonomiska utvärderingen. 

Analysmetoderna för bedömning av företagets psykosociala arbetsmiljö genomfördes med enkät och 

ostrukturerade intervjuer. Dessa metoder i sig är bra vid denna typ av bedömningar enligt teorin. Jag 

hade gärna genomfört en mer omfattande analys genom att komplettera med exempelvis strukturerade 

intervjuer och observation. Vid bedömning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete genomfördes 

en strukturerad intervju som kompletterades med en bedömningsmall som båda besvarades av 

företagets LP. Det hade varit bra att genomföra samma intervjuer med någon av företagets 

skyddsombud, chefer och operatörer för att jämföra hur välkänt det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

hos företaget och hur det upplevs på olika nivåer. 

Tanken var från start att endast arbeta till steg 6 i projektcirkeln, det vill säga från steg 1 Planera för 

förändring till steg 6 Utveckling och detaljbearbetning av valt koncept, men eftersom projektet 

fortlöpte väldigt bra med god hjälp från personalen vid NAFC- linorna så kunde de avslutande stegen i 

cirkeln också genomföras. Steg 7 Genomför stegvis, där en handlingsplan för rekommenderade 

delåtgärder gjordes och startades, denna handlingsplan övertogs av ansvarig produktionsledare vid 

NAFC- linorna för fortsatt arbete då min tid på företaget var slut. Det sista steget 8 Följ upp och 
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utvärdera effekterna påbörjades via en dialog med operatörerna för att höra deras åsikter av 

genomförda förbättringsåtgärder. Eftersom jag avslutade mitt examensarbete under steg 8 överläts 

ansvaret till produktionsledare vid NAFC- linorna som rekommenderades att följa upp och utvärdera 

effekterna av genomförda förbättringsåtgärder för att säkerställa att dessa verkligen medfört en 

förbättring av operatörernas arbetsplats och inte tvärt om. 

12.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten för resultaten från de ergonomiska analyserna stärktes genom att använda 

olika metoder och verktyg för samma mätområden samt genom att jämföra resultaten med tidigare 

forskningar och föreskrifter inom ämnet ergonomi och arbetsmiljö.  

Reliabiliteten för den ergonomiska analysen var bra där de ingående metoderna RULA, AviX, REBA 

tillsammans med bedömningsmallar från Arbetsmiljöverket visade mot samma slutresultat, att det 

fanns bristande ergonomiska arbetsförhållanden vid NAFC- linorna för operatörerna, främst för 

materialarna men även för montörerna. Däremot skulle validiteten för den ergonomiska analysen kan 

stärkas genom att använda verktyg som varit mer utformade för just bedömning av ergonomi i 

industrimiljöer, det vill säga att stärka validitetsmåttet för att man mäter det som är avsett att mätas. 

Reliabiliteten och validiteten för analyserna av belysning och buller skulle kunnat stärkas genom att 

använda fler och noggrannare mätningar av belysningsstyrka, luminansförhållanden och ljudnivåer. En 

rekommendation till företaget blev därmed att anlita experter inom ljus och ljud för mätningar av 

dessa områden i industrimiljöer för att erhålla ett säkrare resultat. 

Vid bedömning av psykosocial arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete hade även dessa 

analyser kunnat bli mer valida och reella genom att utföra fler metoder för bedömning av samma 

område och att mäta det som är avsett att mätas. Slutresultatet för projektet skulle därmed kunna bli 

mer pålitligt och precist genom att inkludera fler metoder och verktyg för att mäta det som är avsett att 

mätas och utföra dessa med en specialists noggrannhet. 

12.6 Slutsats 
I detta avsnitt diskuteras och utvärderas hur projektets frågeställningar besvarats av resultatet samt om 

projektets syfte och mål uppfyllts. Syftet med projektet var att företaget ville ha produktionslinor med 

god arbetsmiljö och hög produktivitet. Genom att utvärdera de ergonomiska förhållandena på 

arbetsplatsen kunde en god hållbar arbetsmiljö kunde medföra en högre produktivitet och mindre 

personalomsättning i och med säkrare arbetsförhållanden för operatörerna. Produktionsledningen ville 

veta vad de kunde göra för att förbättra arbetsmiljön ytterligare för deras personal, både för montörer 

och materialhanterare, genom att utvärdera de ergonomiska förhållandena vid NAFC- linorna. 

Målet med examensarbetet var att genomföra en ergonomistudie med analys och utvärdering för 

montage och materialpåfyllnad vid NAFC- linorna. Studien skulle vara faktabaserad och utgå från 

forskningslitteratur, analyser, rekommendationer och aktuella föreskrifter. Studien skulle även 

identifiera de platser, arbetsuppgifter på eller vid linan där arbetet medför ohälsa fysiskt och/eller 

psykiskt för operatörerna. De frågeställningar som besvarats under projektet var följande: 

 Hur är de ergonomiska arbetsförhållandena vid NAFC- linorna våren 2014? 

 Vilka områden vid NAFC-linorna kan förbättras arbetsmiljömässigt? 

 Hur kan de ergonomiska arbetsförhållandena förbättras vid NAFC- linorna? 

De två första frågorna besvarades genom att med hjälp av ergonomi- och arbetsmiljöanalyser ta fram 

en sammanfattning av dessa i avsnitt 5.6 Slut- och samanalyser. I det avsnittet presenterades de 

fysiska riskerna för varje enskild arbetsstation vid NAFC- linorna, både montörernas och 

materialarnas. Genom att märka ut arbetsstationerna med vilka delar av kroppen som riskerar 

belastningsskador och/ eller belastningssjukdomar på en karta med tillhörande kommentarer för risker 
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med dålig belysning, hög bullernivå och brister i systematiskt och psykosocialt arbetsmiljöarbete gavs 

en tydlig bild över de ergonomiska arbetsförhållandena vid NAFC- linorna och vilka områden som 

kan förbättras arbetsmiljömässigt. Slut- och samanalyser för NAFC- linorna ledde i sin tur vidare till 

svaret på sista frågeställningen genom att upprätta en kravspecifikation med hjälp av valda teorier ta 

fram vilket förebyggande belastningsergonomiskt arbete som rekommenderas, se följande kapitel 13 

Rekommendationer för fortsatt arbete. 

13 Rekommendationer för fortsatt arbete 
I detta kapitel beskrivs rekommendationer för hur projektet kan fortlöpa efter avslutat examensarbete. 

Det är viktigt att tänka på att dessa rekommendationer endast är exempel på hur en god ergonomisk 

arbetsmiljö kan uppnås. Rekommenderat konceptförslag och handlingsplan bör därför utredas vidare 

för att säkerställa slutresultatet. 

Det presenterade konceptförslaget ”Horisontella hyllplan med Ergo- Björn Deluxe” har en planering 

för goda belastningsergonomiska förhållanden och ett bra arbetsflöde. Företaget rekommenderas att 

fundera kring konceptförslaget och vilka delar som ska tillämpas samt att genomföra en mer detaljerad 

investeringskalkyl, den ekonomiska analys som presenterades i kapitel 11 Ekonomisk analys är endast 

ett exempel på hur investeringen för det presenterade konceptförslaget skulle kunna se ut.  

Under förbättringsarbetet av NAFC- linorna rekommenderas företaget i första hand att fortsätta arbeta 

med handlingsplanen över delåtgärder, bilaga 15. Det är viktigt att inkludera operatörerna innan varje 

planerad genomförd åtgärd för att undvika missförstånd och för att personalen ska känna sig delaktig 

på sin arbetsplats. Företaget rekommenderas även att inkludera ergonomi och psykosociala 

arbetsmiljöfrågor i de regelbundna skyddsronderna för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Experter inom området ljus och buller bör anlitas för vidare arbete med att höja belysningsstyrkan och 

minska bullernivåerna enligt rekommendationerna för minsta arbetsplatsbelysning för montörerna 750 

lux respektive 500 lux för materialarna (AFS 2012:16), samt bullernivåer under den kritiska gränsen 

för störande buller 55 dBA (Av.se. 2014. Om ljus och belysning) för hela NAFC- linorna. En expert 

inom ergonomi bör också anlitas för att sätta upp en handlingsplan för åtgärder av de mest kritiska 

platserna ur belastningsergonomisk synvinkel. Enligt den ergonomiska utvärdering som gjordes i detta 

projekt rekommenderas först och främst åtgärd av station 50/ 55 för materialarna och station 105 för 

montörerna. 

Slutligen rekommenderas företaget att se över materialhanteringen. Idag hanteras samma material flera 

gånger av materialarna. Det vore bra att hitta ett standardiserat arbetssätt där inkommande material kan 

gå direkt ut till linan med så liten mellanhantering som möjligt. Detta gynnar de 

belastningsergonomiska förhållandena för materialarna samtidigt som arbetet blir mer produktivt då 

mindre arbetstid går åt till materialhantering. 
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Bilaga 1- RULA Worksheet    (1/1) 

Nedan visas instruktioner för metoden Rapid Upper Limb Assessment (McAtamney, Corlett, 1993) 

som användes vid de ergonomiska analyserna i projektet under våren 2014. 

 

  



4 

 

Bilaga 2- REBA Worksheet    (1/1) 

Nedan visas instruktionerna för metoden Rapid Entire Body Assessment (Pillastrini, et al. 2007) som 

användes vid de ergonomiska analyserna i projektet under våren 2014. 
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Bilaga 3- Besvärsenkät för helkropp och hand  (1/1) 

Nedan visas enkäten som delades ut till personal vid A- linorna och NAFC- linorna under våren 2014 

för bedömning av operatörernas besvär i hela kroppen. 
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Bilaga 4- Intervjufrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete (1/1) 

Nedan visas frågorna som tillhör intervjun angående företagets systematiska arbetsmiljöarbete som 

besvarandes av företagets LP Annica Hallberg vid Control Products under våren 2014. 

Inledning 

1. Hur arbetar ni med systematisk arbetsmiljö på Control Products? 

2. Vem utför dessa arbetsuppgifter? 

3. Vilka resurser satsas på arbetsmiljöförbättringar? 

Arbetsmiljöpolicy 

4. Vad har ni för Arbetsmiljöpolicy? 

Dokumentation 

5. Finns följande skriftliga dokumentation för: 

a.  Riskbedömning 

b. Sammanställning av skador och tillbud 

c. Handlingsplaner 

d. Instruktioner (vid allvarliga risker) 

e. Rutiner 

f. Uppgiftsfördelning 

6. Hur ofta uppdateras dokumentationen? 

Riskbedömning 

7. Hur hanteras risker som inte åtgärdas direkt? Upprättas en handlingsplan? 

Uppgiftsfördelning 

8. Hur ser uppgiftsfördelningen ut när det gäller arbetsmiljöarbete? 

9. Vem har huvudansvaret? 

10. Finns skyddsombud, huvudskyddsombud, skyddskommitté? 

Systematiskt åtgärdsarbete 

11. Görs uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

12. Vilka åtgärder finns? Ex. företagshälsovård, utbildning, rehabilitering. 

13. Vilka har befogenhet att genomföra åtgärdsplaner? 

Kontroll och uppföljning 

14. Vilka kontroller utförs? Ex. medicinska, psykosociala, fysiska, kemiska, tekniska. 

Årlig uppföljning, revision 

15. Finns någon form av årsplan för rutinuppgifter? 

16. Hur många rapporterade tillbud på NAFC? Riskanalyser? 
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Bilaga 5- Bedömningsmall Systematiskt arbetsmiljöarbete (1/2) 

Nedan visas bedömningsmallen med ifyllda svar för företagets systematiska arbetsmiljöarbete som 

besvarades av företagets LP Annica Hallberg (genomförd 12/2 2014). 

 

Grovanalys - bedömning av arbetsmiljöarbetet vid …  

 

 

Bedöm var på skalan verksamheten befinner sig, markera med kryss.  

Vet du ej så markera även det med kryss i alternativet ”Vet ej” 

 

 

 Myndighetskrav formulerade som påståenden 
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Det finns en arbetsmiljöpolicy som är välkänd av alla på företaget.     X       

Det finns tydliga och välkända mål för arbetsmiljöarbetet.     X      

Hänsyn tas till fysisk arbetsmiljö i arbetsmiljöarbetet.         X   

Hänsyn tas till psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljöarbetet.       X     

Högste chefen driver på arbetsmiljöarbetet.         X   

Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud.         X   

Bra rutiner används i arbetsmiljöarbetet.       X     

Arbetsmiljöuppgifter fördelas inom organisationen.         X   

De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga resurser och befogenheter.       X     

De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper för uppgifterna.       X     

Alla på arbetsplatsen har tillräckliga kunskaper om risker i arbetet.       X     

Alla har tillräckliga kunskaper om hur ohälsa och olycksfall kan förebyggas.       X     

När extern arbetsmiljökompetens behövs så anlitas den.         X   

Arbetsmiljön i verksamheten undersöks/kartläggs minst en gång per år.         X   

Upptäckta arbetsmiljöriskers storlek bedöms minst en gång per år.         X   

Risker som upptäcks åtgärdas direkt när det är möjligt och lämpligt.         X   

Handlingsplaner upprättas när åtgärder inte kan genomföras direkt.         X   

Att beslutade åtgärder genomförts kontrolleras.       X     

Effekter av genomförda åtgärder kontrolleras.     X       

Hänsyn till arbetsmiljöaspekter tas när ändringar av verksamheten planeras.         X   

Orsaker till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud utreds.         X   

Ett aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs.         X   

Arbetsmiljöarbetet utvärderas minst en gång per år         X   

Arbetsmiljöarbetet förbättras successivt.         X   

Arbetsmiljöarbetet förbättrar arbetsmiljön.         X   
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Bilaga 5- Bedömningsmall Systematiskt arbetsmiljöarbete (2/2) 

Fortsättning bedömningsmall för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
 

 

 

Bedöm var på skalan verksamheten befinner sig, markera med kryss.  

Vet du ej så markera även det med kryss i alternativet ”Vet ej” 

 

Skriv in verksamhetens egna krav (krav utöver kraven från 

Arbetsmiljöverket) formulerade som påståenden 
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Kommentarer till resultatet av hela bedömningen 
 

Vilka resultat är mest osäkra? 

Är resultaten tillräckligt tillförlitliga för att fatta beslut om åtgärder? 

Hur kan analysen göras mer tillförlitlig? 

Vilka krav uppfylls bäst? 

 

Vad behöver utvecklas mest? 

 

Vilket är helhetsintrycket? 

 

Vad är viktigast att göra med anledning av analysresultaten? 

 

Vad bör åtgärderna kunna resultera i? 

 

Hur påverkar åtgärderna ekonomin? 
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Bilaga 6- Arbetsmiljöpolicy ABB   (1/1) 
Nedan visas ABBs allmänna arbetsmiljöpolicy från 2011 som var aktuell för Control Products under 

våren 2014. 
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Bilaga 7- Bedömning risker vid manuell hantering- Lyfta/bära (1/2) 
Nedan visas en bedömningsmall från Arbetsmiljöverkets broschyr för bedömning av manuell 

hantering- lyfta/bära i arbetet. Denna bedömning har genomfördes för operatörernas arbete vid NAFC- 

linorna under våren 2014. 
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Bilaga 7- Bedömning risker vid manuell hantering- Lyfta/bära (2/2) 
Fortsättning bilaga 7- bedömningsmall vid manuell hantering Lyfta/bära. 
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Bilaga 8- Checklista bedömning av belastningsergonomi (1/5) 
Nedan visas checklistan från Arbetsmiljöverket kopplat till föreskriften AFS 2012:2 som användes vid 

bedömning av belastningsergonomin för operatörerna vid NAFC- linorna under våren 2014. 
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Bilaga 8- Checklista bedömning av belastningsergonomi (2/5) 
Fortsättning bedömning av belastningsergonomi. 
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Bilaga 8- Checklista bedömning av belastningsergonomi (3/5) 
Fortsättning bedömning av belastningsergonomi. 
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Bilaga 8- Checklista bedömning av belastningsergonomi (4/5) 
Fortsättning bedömning av belastningsergonomi. 
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Bilaga 8- Checklista bedömning av belastningsergonomi (5/5) 
Fortsättning bedömning av belastningsergonomi. 
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Bilaga 9- Ljusmätningar    (1/2) 
Nedan visas hur mätningarna av belysningsstyrka (illuminans) och luminans vid NAFC- linorna 

beräknades i projektet. Materialet hämtades från Månsson (2003) och planeringsguiden för Ljuskultur 

2014. I tabell a visas rekommenderade förhållanden av belysningsstyrkan mellan arbetsområdet och 

den omedelbara omgivningen. I figur a visas beräkningspunkter på en arbetsplats med tre 

belysningsområden.  

Tabell a. Rekommenderat förhållande av belysningsstyrkan mellan arbetsområdet och den omedelbara 

omgivningen (Månsson, 2003). 

Belysningsstyrka inom 

arbetsområdet, lux 

Belysningsstyrka inom den 

omedelbara omgivningen, 

lux 

>750 500  

500 300 

300 200 

200 120 

<200 E. arbetsområde 

Jämnhet (Emin/Emed) > 0,7 Jämnhet (Emin/Emed) > 0,5 

 

 

Figur a. Beräkningspunkter på en arbetsplats med tre belysningsområden (Ljuskultur.se 2014, Planeringsguiden 

s.103). 

Beroende på längden och storleken arbetsområdet finns en lista med exempel på maximala avstånd 

mellan beräkningspunkter, tabell b. Antal beräkningspunkter per belysningsyta kan beräknas med 

ekvation (a) där p står för det maximala avståndet mellan punkterna och d står för längden av den 

längsta sträckan för arbetsområdet. I figur b visas ett exempel på beräkningsområden för 

arbetsområdet, omedelbara omgivningen och den yttre omgivningen. 

𝑝 = 0,2 × 5log 𝑑     (a) 
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Bilaga 9- Ljusmätningar    (2/2) 
Fortsättning bilaga 9- Ljusmätningar. 

Tabell b. Maximala avstånd mellan beräkningspunkter beroende på belysningsytans längd (Ljuskultur.se 2014, 

Planeringsguiden s.102). 

Längd på ytan, meter Maximalt avstånd mellan 

beräkningspunkterna, meter 

0,40 0,15 (minst 3 punkter) 

0,60 0,20 (minst 3 punkter) 

1,00 0,20 (minst 5 punkter) 

2,00 0,30 (minst 6 punkter) 

5,00 0,60 (minst 8 punkter) 

10,00 1,00 (minst 10 punkter) 

25,00 2,00 (minst 12 punkter) 

 

 

Figur b. Bild över inre och yttre arbetsområde samt den omedelbara omgivningen (Ljuskultur.se 2014, 

Planeringsguiden s.94). 
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Bilaga 10- Genomförda ljusmätningar   (1/2) 

Genomförda ljusmätningar av belysningsstyrka (illuminans) och luminans vid NAFC-linorna. 

Lina 1 Plats Luminans x10 Belysningsstyrka x100 

1 Station 10 1.Arbetsområde: 12 

2 Omedelbara omgivning:4,4 

3 Yttre omgivning:2,8 

Hylla vänster till höger: 12, 12.5, 10.5 

Bana: 8.5, 8.9, 7.6 

Platta: 5.8- 7.9 

2 Station 20 1. 12,1 

2. 4,3 

3. 2,9 

H: 11.5. 12, 10 

B: 8.7, 9.1, 7.3 

P: 6.2-7.9 

3 Station 45 1. 12,5 

2. 4,3 

3. 3,2 

H: 9, 11, 10 

B: 8.2, 9.5 

P: 6.7-7.6 

4 Station 50 1. 11 

2. 4,2 

3. 3,3 

H: 10, 12.5, 10 

Magnet: 6.9. Fixtur: 8.1 

B: 7.6, 7.8, 7.6 

P 6.1- 5.2 

5 Station 70 1. 13 

2. 5,7 

3. 3,2 

H: 11, 12, 11 

B: 7.1, 7.9, 7.8 

P: 6.5- 7.5 

6 Station 75 Extra station  

7 Station 105 1. 12 

2. 5,2  

3. 3,3 

H: 13, 12, 10 

B: 7.0, 7.6, 8.2 

Bord avsyn: 9.2, Pack: 6.4 

Skrivare: 4.4, Skärm: 5.5 

P: 5.1- 6.2 

8 Hylla 10&20 1. 4,2 

2. 3,2 

3. 3,2 

4.7, 3.7 

9 Hylla 45 1. 4,8 

2. 4,2 

3. 3,3 

4.1 

10 Hylla 50 1. 3,6 

2. 4,3 

3. 3,3 

2.7 mellandel/spole 

3.8 magneter 

11 Hylla 70&75 1. 4,8 

2. 3,2 

3. 3,1 

3.3, 3.8 

12 Hylla 105 1. 4,4 

2. 3,6 

3. 2,2 

4.8 
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Bilaga 10- Genomförda ljusmätningar   (2/2) 
Fortsättning Bilaga 10- Ljusmätningar. 

 
Lina 2 Plats Luminans x10 Lux Belysningsstyrka x100 Lux 

1 Station 10 1.Arbetsområde: 4,8 

2 Omedelbara omgivning:3,5 

3 Yttre omgivning:3,8 

H: 11.2, 12.1 

B: 8.6, 8.7 

P: 6.3- 9.5 

Fixtur: 5.9, VK: 7.3, HK: 5.2 

2 Station 45 1. 12 

2. 4,4 

3. 3,1 

H:7.3, 10, 11.3 

B: 9.3, 9.7, 9.2 

P: 7.2- 7.5 

Fix: 6.9, L(HMV): 5.4, 6.6, 7.3 

3 Station 50 1. 13 

2. 4,4 

3. 3,1 

H:8.8, 12.2, 10.5 

B: 7.5, 8.6, 9.7 

P: 6.9- 7.2 

Fix: 8.1, Magnet: 5.7 

4 Station 55 1. 12 

2. 4,3 

3. 3,2 

H: 9.8, 11.2, 10.5 

B: 7.2, 9.6, 8.7 

P: 6.5- 7.4 

Magnet: 5.1 

5 Station 70 1. 17 

2. 5,4 

3. 3,1 

H: 11, 13, 11 

B: 8.8, 8.9, 8.2 

P: 6.2- 7.8 

7 Station 105 1. 12 

2. 6,8 

3. 3,7 

H: 11.5, 12.3, 11.6 

B: 7.5, 8.5, 9.5 

P: 6.9- 5.2 

Bord avs: 8.1, Pack: 6.6, Skärm: 6.4 

8 Hylla 10 1. 3 

2. 4,8 

3. 3,1 

3- 3.2 

9 Hylla 40&45 1. 4,7 

2. 4,6 

3. 3,7 

4.2- 4.8 

10 Hylla 50&55 1. 3,5 

2. 4,2 

3. 3,4 

3.2 (spole/mellandel) 

3.4 (magnet) 

11 Hylla70 1. 4,7 

2. 4,2 

3. 3,4 

4.4 

12 Hylla 105 1. 4,5 

2. 3,8 

3. 2,5 

4.2 
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Bilaga 11- Genomförda ljudmätningar   (1/2) 
De genomförda ljudmätningarna vid NAFC- linorna under våren 2014 redovisas nedan i tabell c för 

ljudmätningar vid Lina 1 och i tabell d för ljudmätningar vid Lina 2. Till tabellerna finns tillhörande 

figur c för visualisering av mätpunkter vid Lina 1 respektive figur d för Lina 2. 
 

Tabell c. Ljudmätningar vid Lina 1; ekvivalent ljudnivå (LAeq), toppvärde för hela perioden (LCpeak), 

ljudnivån som överskrids 90 % av mätperioden (LAF90.0) och maximal ljudnivå (LAFmax). 

Lina 1 Plats Mättid 

(sek) 

LAeq 

(dBA) 

LCpeak 

(dBC) 

LAF90.0 LAFmax 

1 Station 10 30 72,6 99,7 64,7 85,9 

2 Station 20 31 67,6 98,7 65,0 82,5 

3 Station 45 41 67,7 97,6 64,9 80,9 

4 Station 50 49 72,6 111,7 65,1 90,7 

5 Station 60 21 70,4 95,5 64,6 80,9 

6 Station 70 50 65,8 106,0 63,6 82,4 

7 Station 105 49 68,7 110,8 64,5 88,1 

8 Hylla 

10&20 

20 66,9 100,1 63,1 80,6 

9 Hylla 45 15 69,8 102,6 63,6 82,5 

10 Hylla 50 16 70,5 106,1 62,3 88,0 

11 Hylla 

70&75 

10 64,5 91,7 63,1 70,7 

12 Hylla 105 13 64,8 93,0 62,4 74,9 

 

 

Figur c. Bullerkartläggning vid Lina 1. 
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Bilaga 11- Genomförda ljudmätningar   (2/2) 
Fortsättning bilaga 11- Genomförda ljudmätningar. 

 

Tabell d. Ljudmätningar vid Lina 2; ekvivalent ljudnivå (LAeq), toppvärde för hela perioden (LCpeak), 

ljudnivån som överskrids 90 % av mätperioden (LAF90.0) och maximal ljudnivå (LAFmax). 

Lina 

2 

Plats Mättid 

(sek) 

Cykeltid 

(sek) 

LAeq 

(dBA) 

LCpeak 

(dBC) 

LAF90.0 LAFmax 

1 Station 10 40 30 68,6 103,3 64,3 82,9 

2 Station 45        33 30 70,3 106,5 64,8 88,7 

3 Station 50 47 30 69,8 105,5 63,8 88,4 

4 Station 55 38 30 70,2 105,9 63,9 88,2 

5 Station 60 17 22 71,8 106,3 65,9 88,5 

6 Station 70 28 30 68,4 103,9 64,0 83,1 

7 Station 105 52 30 66,5 101,8 63,9 81,1 

8 Hylla 10 22 - 65,7 103,3 63,6 80,0 

9 Hylla 

40&45 

11 - 67,9 100,6 63,1 82,1 

10 Hylla 

50&55 

      18 - 70,7 105,1 62,7 87,9 

11 Hylla70 19 - 66,1 91,2 63,0 70,1 

12 Hylla 105 23 - 65,6 92,7 63,7 75,0 

 

 

Figur d. Bullerkartläggning vid Lina 2. 

  



23 

 

Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (1/7) 
Denna bilaga beskriver de enkätfrågor som delades ut till personalen vid NAFC-linorna för en 

bedömning av de rådande psykosociala arbetsmiljöförhållandena. I bilagan finns även personalens 

svar på enkätfrågorna redovisade med kommentarer och grafer. 

Hej! 

Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkätundersökning som handlar om din 

psykosociala arbetsmiljö. 

Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. 

Denna enkätundersökning är utförd av Katarina Sundin, student på Civilingenjörsprogrammet 

med inriktning produktionsdesign vid Luleå tekniska universitet. På uppdrag av ABB skriver 

jag mitt arbete om ergonomi, resultatet från enkäterna kommer användas i en examensrapport. 

Alla enkäter behandlas konfidentiellt och alla enkätsvar är anonyma. Resultatet av 

undersökningen kommer förhoppningsvis fungera som ett komplement till utvecklingen av er 

arbetsmiljö. 

Frågorna är uppdelade i beskrivande frågor, där du har möjlighet att svara i en textruta. 

Övriga frågor är påståenden där svarsalternativen är på skala från 1-5, där 1= Instämmer inte 

alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer varken eller, 4= Instämmer nästan helt och 5= 

Instämmer helt. 

Det uppskattas om samtliga frågor besvaras! 

Har du några frågor eller funderingar gällande enkäten så kan du kontakta mig, antingen då 

jag samlar in enkäterna eller via E-post: sundin.katarina@gmail.com  

Frågor: 

1. Kön 

 Man 

 Kvinna 

2. Ålder 

 18-25 

 25-35 

 35-45 

 45-55 

 55-65 

3. Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 

 Bra arbetskamrater, ingen mobbning, 

bra chef 

 Social arbetsmiljö och psykiska påfrestningar på arbetet 

 Att trivas på arbetet 

 Gemensam arbetsmiljö och god moral mellan arbetskamraterna 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (2/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

4. Vart hittar du information om psykosocial arbetsmiljö? (ex dokument, policy, broschyr) 

 ABB policy bok för sommarjobbare 

 Internet 

 Vet ej, google 

 Policyn, chefen, arbetskamrater 

5. Vad tycker du om den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? (Positivt och negativt) 

 Tycker den är bra 

 Helt okej 

 Fungerar bra i det stora hela. Majoriteten har samma mål och inställning på vad som 

är okej på arbetet. 

 Tyvärr många som är negativa men jag och några till försöker föra det bästa av 

situationen 

 Bra arbetskamrater, dålig chef, stressigt ofta, dålig ergonomi 

 Positivt, bra arbetsmoral 

6. Hur arbetar ni med den psykosociala arbetsmiljön? Vet du vart du ska vända dig? 

 Chefen tar upp frågan och alla tar en diskussion. Vet ej vart jag ska vända mig till. 

 Man hör det av chefer då och då 

 Möjligtvis till en facklig representant. Känns inte som att ämnet lyfts upp alls! 

 Vi försöker lösa aktuella problem inom gruppen. Chefen antar jag 

 Nej 

 I grupp. Chefen 

 

7. Om du skulle bättra på dina kunskaper om psykosocial arbetsmiljö, VAD skulle du vilja 

lära dig med om, Och hur? 

 Allt 

 Gå på föreläsning och kanske lyfta frågan på något möte. Trivsel skapar bättre 

stämning och bättre medarbetare. 

 Kurser om ergonomi 

 

8. Hur mycket frihet har du vid bestämmandet av hur du vill utforma och utföra dina 

arbetsuppgifter?  

 Till viss del 

 Kostar det inte så mycket pengar så går det att påverka 

 Jag är ganska bestämd av mig så lyckas väl ganska ofta få igenom önskemål 

 Ingen större frihet med olika arbetsuppgifter jag har med hur jag utför dem har jag 

stor frihet med 

 Ganska mycket på grund av att det är en ny lina 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (3/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

9. Hur trivs du med ditt arbete? Vad är positivt och negativt? 

 Trivs bra! Bra arbetskamrater och bra arbetsuppgifter 

 Bra 

 Jag trivs bra. Positivt är att jag kan släppa jobbet när jag slutar och att jag trivs med 

kollegorna. Negativt för att det är enformigt 

 Roliga arbetskamrater (vissa). Personer som är negativa försöker jag undvika 

 Trivs bra med mitt arbete, det är rörligt och om växlande. Dålig ergonomi, många 

tunga lyft 

 Att man lär sig mycket 

 

10. Hur upplever du dina möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen?  

 Mycket bra med till en viss del 

 Finns en del men inte så mycket 

 Rätt nöjd som det är 

 Väldigt goda, vill man lära sig nytt finns det alltid möjligheter 

 Liten 

 Bra! 

 

11. Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn för dig på arbetsplatsen?  

 Sociala och lön 

 Lön 

 Att ha kul 

 Uppmuntran att man gör ett bra jobb 

 God moral inom/mellan arbetskamraterna och att alla gör som dem ska 

 

Kommande påståenden finns det svarsalternativ som du svarar på genom att kryssa i  

1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer varken eller, 4= Instämmer nästan 

helt och 5= Instämmer helt. 

 

12. Jag har stort inflytande 

över min arbetssituation. 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (4/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

13. Jag har mycket variation i mitt arbete. Där jag får användning av mina kunskaper och 

färdigheter? 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

14. Genom mina 

arbetsuppgifter får jag arbeta med en helhet. (Klar början och slut) 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

 

15. Jag arbetar under tidspress och att mitt arbete kan upplevas ”stressigt”. 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (5/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

16. Jag är tillfredsställd med mina kunskaper om den psykosociala arbetsmiljön. 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

17. De krav som ställs på mig i mitt arbete är rimliga. 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

18. Den sociala tillvaron är viktig för mig. 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (6/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

19. Jag känner att det finns ett socialt stöd på min arbetsplats. 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

 

20. Jag känner att jag kan framföra kritiska synpunkter om psykosocial arbetsmiljö. 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

21. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats. 

 1= Instämmer inte 

alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 
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Bilaga 12- Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö  (7/7) 

Fortsättning bilaga 12- Enkätfrågor med tillhörande svar om psykosocial arbetsmiljö. 

 

22. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig på vår arbetsplats. 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

 

 

23. Jag känner att jag kan påverka resultatet och kvaliteten av mitt arbete. 

 

 1= Instämmer inte alls 

 2= Instämmer delvis 

 3= Instämmer varken 

eller 

 4= Instämmer nästan 

helt 

 5= Instämmer helt 

 

 

 

 

Finns det något annat du skulle vilja tillägga eller särskilt framhålla? 

Beskriv här: 

 

 

 

 

 

Tack för att du deltog! 
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Bilaga 13- Värderingsschema    (1/2) 

I denna bilaga redovisas värderingsschemat i detalj med tillhörande betydelser för faktorvikt och 

kravuppfyllelse. Faktorvikten gjordes i skala 0 till 4, där siffran 0 betyder utan vikt och siffran 4 

betyder att kravet är absolut viktigt. Kravuppfyllelsen gjordes i skala 0 till 5, där 0 betyder att inget i 

kravet uppfylls och 5 står för att allt i kravet uppfylls. Utvärderingen konstruerades utifrån kapitel 7 

Kravspecifikationer där kraven som listas högst under sin kategori (exempelvis produktionskrav) är 

det krav har högst faktorvikt i värderingsschemat. Utvärderingen med hjälp av värderingsschemat för 

Nuläge 2014 och samtliga konceptförslag från avsnitt 8.3 Konceptförslag gjordes genom att noggrant 

gå igenom hur väl varje koncept uppfyllde de olika kraven. 
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Bilaga 13- Värderingsschema    (2/2) 

Fortsättning bilaga 13- Värderingsschema. Här presenteras betydelsen för varje siffra i skalorna för 

kravuppfyllelse och faktorvikt. 

  

 

  

Kravuppfyllelse, absolut skala

5 = uppfyller helt kravet

4 = uppfyller stora delar av kravet

3 = uppfyller kravet acceptabelt

2 = uppfyller bara delar av kravet

1 = uppfyller väldigt lite av kravet

0 = uppfyller inget i kravet

Faktorvikt, absolut skala

4 = Absolut viktig

3 = Mycket viktigt

2 = Viktigt

1 = Mindre viktigt

0 = Utan vikt
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Bilaga 14- Investeringskalkyl    (1/1) 

I denna bilaga presenteras investeringskalkylen som genomfördes för det detaljerade konceptförslaget 

Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe i ansnitt 10. Detaljutformning av valt koncept. 

Tillhörande källor med leverantörer presenteras här i textform. 

 

Källor: Samma ordning 

Motor till magnetbanan, slippa skuta in och dra för personalen. 

http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/rullbana-flexibel-motordriven-transportor/2887-102-11/ 

Ergo- Björn, lyfthjälpmedel till ergo-björn, http://www.lyftsystem.se/vakuum.html 

Led lampor till dator och fixturer, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70180762/  

Bullerskärm, http://orderinvest.se/produkter/industri-verkstad/sakerhet-och-personskydd/avsparrning-

och-markning/bullerskarm-maxibell-b1820-x-h2400-mm-tjocklek-50-mm-pa-fot-1 

Horisontella hyllplan, ABB Control Products fixar själva. Uppskattat pris tillsammans med 

produktionsledare 20,000 kr. 

Dimmer http://www.eldirekt.se/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-315630w-gle  

stolar, http://www.bloms.com/alice-polyuretan-p-489-c-329.aspx  

lyfthjälpmedel till pall station 105, http://www.lyftsystem.se/vakuum.html  

höj och sänkbart bord station 105, http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/182_43/the-lift-

tool.cfm  

stå mattor materialare http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/118_36/smartcellsreg-anti-

fatigue-matting.cfm  

Ica-scanner station 70/ 75, http://www.streckkod.se/products/3749-motorola-ds457-laser-streckkoder-

2d-dpm-koder.aspx?CategoryId=456  

  

Betalningar i kkr År

1

Investeringar Enhet Leverantör Antal

Lyfthjälpmedel till Ergo-Björn Mobil vakuumlyft lyftsystem.se 1 36

Dimmers till platsbelysning Exxact Dimmer, 315/630W eldirekt.se 14 5

Lampor vid datorer och fixturer LED skåbelysning ikea.se 6 1

Dagsljusarmatur VIVA-LITE Kompaktlysrör CFL 5500 Kelvinrattljus.se 4 1

Bullerskärm Bullerskärm Maxibell, B1820 x H2400 mm, tjocklek 50 mm, på fotorderinvest.se 2 16

Lyfthjälpmedel station 105 Mobil vakuumlyft lyftsystem.se 2 72

Justera hyllplan Alla lutande hyllplan ABB 5 20

Höj-och sänkbart bord station 105 The Lift- Tool Ergobyer.com 2 8

Streckkod scanner fast Motorola DS457 Streckkod.se 2 5

Stå mattor till materialare Anti- Fatigue Matting Ergobyer.com 8 6

Stolar Alice polyuretan Bloms.com 4 12

Motordriven magnetbana Rullbana flexibel motordriven transportörtradgardsteknik.se 2 30

Summa investeringar 212

http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/rullbana-flexibel-motordriven-transportor/2887-102-11/
http://www.lyftsystem.se/vakuum.html
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70180762/
http://orderinvest.se/produkter/industri-verkstad/sakerhet-och-personskydd/avsparrning-och-markning/bullerskarm-maxibell-b1820-x-h2400-mm-tjocklek-50-mm-pa-fot-1
http://orderinvest.se/produkter/industri-verkstad/sakerhet-och-personskydd/avsparrning-och-markning/bullerskarm-maxibell-b1820-x-h2400-mm-tjocklek-50-mm-pa-fot-1
http://www.eldirekt.se/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-315630w-gle
http://www.bloms.com/alice-polyuretan-p-489-c-329.aspx
http://www.lyftsystem.se/vakuum.html
http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/182_43/the-lift-tool.cfm
http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/182_43/the-lift-tool.cfm
http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/118_36/smartcellsreg-anti-fatigue-matting.cfm
http://www.ergobuyer.com/index.cfm/product/118_36/smartcellsreg-anti-fatigue-matting.cfm
http://www.streckkod.se/products/3749-motorola-ds457-laser-streckkoder-2d-dpm-koder.aspx?CategoryId=456
http://www.streckkod.se/products/3749-motorola-ds457-laser-streckkoder-2d-dpm-koder.aspx?CategoryId=456
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Bilaga 15- Handlingsplan för delåtgärder   (1/3) 

I denna bilaga presenteras handlingsplanen för rekommenderade delåtgärder att påbörja under våren 

2014. Först beskrivs den aktivitet som ska utföras med kursiv text under följer olika förslag på 

åtgärder med tillhörande information angående ansvarig, medhjälpare, status, kommentar och 

tidpunkt. 

 

Aktivitet Ansvarig Medhjälpare Status Kommentar April Maj- 

Juni 
Möntörerna  

Flytta Sensorlampa: Sensorlamporna har svårt att registrera plock. Detta beror främst på att de är i fel läge 

ovanför materiallådorna, de sitter för högt upp, de sitter snett, de täcker för litet område. 

Vingmutter Senad/ 

Katarina 

Gusen Under 

utredning 

Gusen har påbörjat 

testet. 

Startat  

Fler lampor Senad/ 

Katarina 

AH Under 

utredning 

Väntar på AH som 

kommer v.22. Till 

dess i mån av tid gör 

Katarina 

efterforskningar på 

sensorlampornas 

funktion etc. 

- v.22 

Placera under 

materiallådorna 

Senad/ 

Katarina 

 Avslutad Bra förslag, men 

väljer att fokusera på 

andra lösningar. Blir 

svårt tekniskt att 

utföra och troligt 

kostsamt. 

- - 

Bredda strålen Senad/ 

Katarina 

AH Under 

utredning 

Väntar på AH som 

kommer v.22. Till 

dess i mån av tid gör 

Katarina 

efterforskningar på 

sensorlampornas 

funktion etc. 

- v.22 

Minska gradfel på 

produkter 

Senad/ 

Katarina 

Konstruktion Under 

utredning 

Ta hjälp av 

operatörerna, fråga 

hur ofta det är svårt 

att montera ihop 

delar. Plocka ut de 

delar som är 

svårmonterade och ta 

med informationen 

till ett möte med 

konstruktion. 

- Starta 

Flytta palettstopp: Detta görs för att palettstoppen är utanför det inre arbetsområdet. Att flytta närmare skulle 

optimera monteringen och samtidigt bli mer ergonomiskt. 

Lina 2. Station 10 Senad AH Under 

utredning 

Väntar till AH 

kommer v. 22. Ifall 

något skulle gå snett 

under flytten av 

palettstopp så kan 

AH hjälpa till att 

återställa problemet. 

- v.22 

Lina 2. Station 55 Senad AH 
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Bilaga 15- Handlingsplan för delåtgärder   (2/3) 

Fortsättning bilaga 15- Handlingsplan för delåtgärder. 

Aktivitet Ansvarig Medhjälpare Status Kommentar April Maj-

jun 
St. 70. Underlätta 

montering av lilla vita 

brickan: 

Idag är det svårt att montera den lilla vita brickan. Operatörerna får ta i ordentligt och i 

flesta fall använda en mejsel för att få brickan på plats. 

Medfölj i artikelpåse till 

kund 

Senad/Katarina Konstruktion Under 

utredning 

Fråga konstruktion 

om det är okej. 

- Starta 

Någon typ av press Senad Gusen Under 

utredning 

Detta är aktuellt om 

konstruktion säger 

nej till att lilla vita 

brickan inte kan 

medfölja i 

artikelpåsen. Gusen 

har påbörjat 

funderingar kring 

denna lösning. 

- Starta 

Ändra spåren i locket Senad Konstruktion Under 

utredning 

Detta är aktuellt om 

konstruktion säger 

nej till att lilla vita 

brickan inte kan 

medfölja i 

artikelpåsen. Gusen 

har påbörjat 

funderingar kring 

denna lösning. 

- Starta 

St. 70. Flytta ESD-

armbandet till vänster 

sida. 

Senad Gusen/ 

Operatörerna 

Under 

utredning 

Detta görs för att 

operatörerna 

framhållit att ifall 

ESD armbandet 

sitter på vänstersida 

så underlättas 

monteringen (fastnar 

lätt i paletten idag). 

Fråga operatörerna 

om det är okej efter 

att ha fått ett okej 

från Gusen först. 

- Starta 

St. 105.   

Flytta knappar vid 

avsyningsbordet 

Senad Gusen Under 

utredning 

Gusen kan utföra 

flytten av knapparna 

vid avsyningsbordet. 

Detta görs för att 

operatörerna ska ha 

närmare till 

skrivaren. 

Optimering. 

- Starta 

Flytta skrivare närmare 

palettbanan 

Senad Gusen Under 

utredning 

Gusen kan utföra 

flytten av skrivaren. 

Detta görs för att 

operatörerna ska ha 

närmare till 

skrivaren. 

Optimering. 

- Starta 
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Bilaga 15- Handlingsplan för delåtgärder   (3/3) 

Fortsättning bilaga 15- Handlingsplan för delåtgärder. 

 

Aktivitet Ansvarig Medhjälpare Status Kommentar April Maj- 

jun 
Annan 

paketeringslösning 

(bruning) 

Senad  Avvaktar Avvaktar. Detta blir 

aktuellt när större 

volymer produceras. 

- - 

Höj och sänkbart 

packningsbord: 

Senad Idag är det ojämn arbetshöjd mellan personerna som arbetar vid 

packningen. Belastning på operatör. 

Palla upp under 

bordsskivan 

Senad Gusen Under 

utredning 

Fråga Gusen om 

man kan höja 

bordsskivan på ett 

stabilt sätt. I samråd 

med operatörerna. 

- Starta 

Förstärk 

belysningsstyrka med 

lampa: 

På många stationer är det svårt att uträtta monteringen och materialpåfyllnad pga. svag 

belysning. 

Datorer Lina 1 och Lina 

2 

Senad Gusen Under 

Utredning  

 

Gusen ska köpa led-

lampor från IKEA 

och utföra tester i 

samråd med 

operatörerna. 

- Starta 

Lina 1. St. 40 

Lina 2. St. 10 

Lina 2. St. 40/ 45 

Materialarna  

Underlätta 

materialhanteringen på 

båda linorna. St. 40/ 45 

och St. 10 på Lina 2: 

Vid dessa stationer är det hög fysisk belastning på operatörerna. Repetitivt, böjd rygg, 

höjda axlar, vridna rörelser. 

Hantera material i lådor 

istället för rännor 

Senad Gusen Under 

utredning 

Genom att placera 

materialet i lådor 

istället för rännor så 

minskar repetitivt 

arbete och 

arbetsställningen 

blir mindre 

belastande pga att 

hyllorna kan sänkas. 

Utred möjligheterna 

tillsammans med 

Gusen och 

operatörerna. 

- 

 

 

 

 

 

 

Starta 

Magasin till materialet Senad Gusen Under 

utredning 

Hantera materialet i 

ett magasin så att 

fler artiklar fylls på 

samtidigt. 

Konsultera med 

Gusen och 

operatörerna. Kan 

bli svårt tekniskt 

och måste underlätta 

hanteringen. 

- Starta 
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Bilaga 16- Rådata/ beräkningar för RULA och REBA  (1/4) 

I denna bilaga redovisas rådata och beräkningar som genomförts i projektet under våren 2014. Först 

presenteras rådata och beräkningar för de ergonomiska analysmetoderna RULA (mall bilaga 1) och 

REBA (mall bilaga 2) som genomförts för operatörerna Nuläge våren 2014. Sedan presenteras RULA- 

och REBA- beräkningarna genomförda för kapitel 9. Utvärdering och val av koncept med hjälp av 

ergonomiska analyser. 

Montörer 

RULA Lina 2 

Station 10 (steg 1-8); 3 2 4 1. Score= 5+1+0=6, (9-15); 2 2 1. Score 2+1+0=3. Final= 5. 

Station 40/45 (1-8); 4 3 3 2 =5+1+1=7. (9-15); 3 2 1=3+1+1=5. Final score 7 

Station 50 (1-8); 4 3 3 1=5+1+0=6. (9-15); 2 2 1=2+1+0=3. Final score 5 

Station 55 (1-8); 4 3 3 1=5+1+1=7. (9-15);2 2 1=2+1+1=4. Final score 6 

Station 70 (1-8); 5 3 3 1=7+1+0=8. (9-15); 2 3 1=4+1+0=5. Final score 7 

Station 105 (1-8); 4 3 4 2=6+1+1=8. (9-15); 3 3 1=4+1+1=6. Final score 7 

RULA Lina 1 

Station 10 (steg 1-8); 3 2 4 1. Score= 5+1+0=6, (9-15); 2 2 1. Score 2+1+0=3. Final= 5 

Station 45 (1-8); 4 3 3 2 =5+1+1=7. (9-15); 3 2 1=3+1+1=5. Final score 7 

Station 50 (1-8); 4 3 3 1=5+1+0=6. (9-15); 2 2 1=2+1+0=3. Final score 5 

Station 70/75 (1-8); 5 3 3 1=7+1+0=8. (9-15); 2 3 1=4+1+0=5. Final score 7 

Station 105 (1-8); 4 3 4 2=6+1+1=8. (9-15); 3 3 1=4+1+1=6. Final score 7 

REBA Lina 2 

Station 10 (steg 1-5); 3 3 1=4+0=4. (steg 6-12); 3 1 1=3+1=4. Final score 4+1=5 

Station 40/45 (steg 1-5); 3 4 1=6+1=7. (steg 6-12); 3 1 2=4+1=5. Final score 9+1=9 

Station 50 (steg 1-5); 3 3 1=4+1=5. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 8+1=9 

Station 55 (steg 1-5); 3 3 1=4+1=5. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 8+1=9 

Station 70 (steg 1-5); 3 4 1=6+0=6. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 9+1=10 

Station 105 (steg 1-5); 3 5 2=8+1=9. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 11+1=12 

REBA Lina 1 

Station 10/20 (steg 1-5); 3 3 1=4+0=4. (steg 6-12); 3 1 1=3+1=4. Final score 4+1=5 

Station 45 (steg 1-5); 3 4 1=6+1=7. (steg 6-12); 3 1 2=4+1=5. Final score 9+1=9 

Station 50 (steg 1-5); 3 3 1=4+1=5. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 8+1=9 

Station 70/75 (steg 1-5); 3 4 1=6+0=6. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 9+1=10 

Station 105 (steg 1-5); 3 5 2=8+1=9. (steg 6-12); 4 2 2=6+1=7. Final score 11+1=12 
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Bilaga 16- Rådata/ beräkningar för RULA och REBA  (2/4) 

Fortsättning bilaga 16- rådata och beräkningar för operatörerna vid NAFC- linorna under våren 2014. 

Materialare 

RULA Lina 1 

Station 10 (steg 1-8); 4 2 3 1. Score= 4 + 1 + 2= 7, (9-15); 3 2 1. Score= 3 + 1 + 2 = 6. Final= 7 

Station 45 (steg 1-8); 4 2 3 1 . Score= 7, (9-15); 3 2 1. Score=6. Final= 7 

Station 50 (steg 1-8); 5 3 3 1. Score= 7 + 1 + 1 = 9, (9-15); 4 4 2 . Score= 7 + 1 + 1 =9. Final= 7 

Station 70 (steg 1-8); 5 3 3 1. Score=,7+1+1= 9 (9-15); 3 2 1. Score=3+1+2=6. Final= 7 

Station 105 5 3 3 1. Score= 7 + 1 + 1 = 9, (9-15); 4 4 1 . Score= 6 + 1 + 1 =8. Final= 7 

RULA Lina 2 

Station 10 (steg 1-8); 4 2 3 1. Score= 4 +1+2=7, (9-15); 3 2 1. Score. Final= 7 

Station 40/ 45 (steg 1-8); 4 2 3 1 . Score= 7, (9-15); 3 2 1. Score=6. Final= 7 

Station 50 (steg 1-8); 5 3 3 1. Score= 7 + 1 + 1 = 9, (9-15); 4 4 2 . Score= 7 + 1 + 1 =9. Final= 7 

Station 55 (steg 1-8); 5 3 3 1. Score= 7 + 1 + 1 = 9, (9-15); 4 4 2 . Score= 7 + 1 + 1 =9. Final= 7 

Station 70 (steg 1-8); 5 3 3 1. Score=,7+1+1= 9 (9-15); 3 2 1. Score=3+1+2=6. Final= 7 

Station 105 5 3 3 1. Score= 7 + 1 + 1 = 9, (9-15); 4 4 1 . Score= 6 + 1 + 1 =8. Final= 7 

REBA Materialare 

REBA Lina 1 

Station 10 (steg 1-5); 3 3 1=5+1=6. (steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 10 + 1= 11 

Station 45 (steg 1-5); 3 3 1=5+1=6. steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 10 + 2= 12 

Station 50 (steg 1-5); 3 4 2=7+1=8. (steg 6-12); 5 2 2=8+2=9. Final score 12+2=14 

Station 70 (steg 1-5); 3 3 1=5+1=6. (steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 10 + 1= 11 

Station 105 (steg 1-5); 3 5 1=7+1=8. (steg 6-12); 3 2 2=5+2=7. Final score 10+1=11 

REBA Lina 2 

Station 10 (steg 1-5); 3 4 1=6+1=7. (steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 11 + 1= 12 

Station 40/45 (steg 1-5); 3 3 1=5+1=6. steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 10 + 2= 12 

Station 50/55 (steg 1-5); 3 4 2=7+1=8. (steg 6-12); 5 2 2=8+2=9. Final score 12+2=14 

Station 70 (steg 1-5); 3 3 1=5+1=6. (steg 6-12); 5 2 2 =8+1=9. Final score 10 + 1= 11 

Station 105 (steg 1-5); 3 5 1=7+1=8. (steg 6-12); 3 2 2=5+2=7. Final score 10+1=11 
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Bilaga 16- Rådata/ beräkningar för RULA och REBA  (3/4) 

Fortsättning bilaga 16- rådata/ beräkningar för de olika konceptförslagens ergonomiska förhållanden 

utifrån analysmetoderna RULA och REBA vid NAFC- linorna för montörer.  

RULA Montör   Tallriks-

modellen 

Paternoster

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo-Björn 

deluxe 

Station 10 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+1+0 

221, 2+1+0 

= 3 

2231, 3+1+0 

221, 2+1+0 

= 3 

3241, 5+1+0 

221, 2+1+0  

= 5 

3241, 5+1+0 

221, 2+1+0  

= 5 

Station 40/ 45 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2331, 4+1+0 

221, 2+1+0 

= 4 

2331, 4+1+0 

221, 2+1+0 

= 4 

4332, 5+1+0 

321, 3+1+0 

= 6 

4332, 5+1+0 

321, 3+1+0 

= 6 

Station 50/ 55 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+1+0 

221, 2+1+0 

= 3 

2231, 3+1+0 

221, 2+1+0 

= 3 

4331, 5+1+0 

221, 2+1+0 

= 5 

4331, 5+1+0 

221, 2+1+0 

= 5 

Station 70 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2331, 4+1+0 

221, 2+1+0 

= 4 

2331, 4+1+0 

221, 2+1+0 

= 4 

5331, 7+1+0 

231, 4+1+0 

= 7 

5331, 7+1+0 

231, 4+1+0 

= 7 

Station 105 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2331, 4+1+0 

232, 5+1+0 

= 7 

2331, 4+1+0 

232, 5+1+0 

= 7 

4342, 6+1+0 

331, 4+1+0 

= 7 

4342, 6+1+0 

331, 4+1+0 

= 7 

REBA Montör   Tallriks-

modellen 

Paternoster

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo-Björn 

deluxe 

Station 10 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

331, 4+0 

311, 4+0 

= 4 

331, 4+0 

311, 4+1 

= 5 

Station 40/ 45 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

341, 6+0 

312, 4+0 

= 7 

341, 6+0 

312, 4+0 

= 7 

Station 50/ 55 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

331, 4+0 

422, 6+0 

= 6 

331, 4+0 

422, 6+0 

= 6 

Station 70 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

111, 1+0 

212, 2+0 

= 1 

341, 6+0 

422, 6+0 

= 8 

341, 6+0 

422, 6+0 

= 8 

Station 105 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

232, 4+0 

222, 3+0 

= 4 

232, 4+0 

222, 3+0 

= 4 

352, 8+0 

422, 6+0 

= 10 

352, 8+0 

422, 6+0 

= 10 
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Bilaga 16- Rådata/ beräkningar för RULA och REBA  (4/4) 

Fortsättning bilaga 16- rådata/ beräkningar för de olika konceptförslagens ergonomiska förhållanden 

utifrån analysmetoderna RULA och REBA vid NAFC- linorna för materialare.  

RULA 

Materialare  

 Tallriks-

modellen 

Paternoster

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo-Björn 

deluxe 

Station 10 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+1+1 

221, 1+1+1 

= 4 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

Station 40/ 45 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

Station 50/ 55 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+1+1 

221, 1+1+1 

= 4 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

Station 70 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

Station 105 Steg (1-8) 

Steg (9-15) 

Final 

2231, 3+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+0+0 

221, 1+0+0 

= 3 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

3331, 4+1+0 

221, 1+1+0 

= 4 

REBA 

Materialare  

 Tallriks-

modellen 

Paternoster

verk 

Tiltbara 

hyllplan 

Ergo-Björn 

deluxe 

Station 10 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

121, 2+0 

212, 2+0 

= 2 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

Station 40/ 45 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

121, 2+0 

212, 2+0 

= 2 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

Station 50/ 55 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

121, 2+0 

212, 2+0 

= 2 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

Station 70 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

121, 2+0 

212, 2+0 

= 2 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

Station 105 Steg (1-5) 

Steg (6-12) 

Final 

121, 2+0 

212, 2+0 

= 2 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 

232, 5+0 

322, 5+0 

= 6 
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Bilaga 17- Beräkning av dagliga bullerexponeringsnivåer (1/1) 

I denna bilaga presenteras detaljerade beräkningar av de dagliga bullerexponeringsnivåerna vid 

NAFC- linorna för montörer och materialare under våren 2014. Omräkningar görs för platserna med 

högst uppmätta ljudnivåer under mätningstillfället, bilaga 11. Enligt prognoser för produktionsvolymer 

vid NAFC- linorna för februari månad 2013 monterades 150 kontaktorer per 8 h arbetsdag. 

Montörerna hanterar varje kontaktor med cykeltid 22 respektive 30 sek per monteringsstation. 

Materialarna uppskattas arbeta med att fylla på material per station 20 min per 8 h arbetsdag. 

Beräkningarna följer arbetsmiljöverkets ekvation för omräkning till daglig bullerexponeringsnivå, 

ekvation b. 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ =  𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒 + 10lg (
𝑇𝑒

𝑇0
)    (b) 

Där 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒 = 𝐷𝑒𝑛 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑛𝑖𝑣å𝑛 𝑚ä𝑡𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑒 , 𝑇0 = 8 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑇𝑒 =

𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟.  

 

Lina 1 

Montör Station 50: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 72,6 + 10 × log (
(30 × 150)

(8 × 60 × 60)
) = 𝟔𝟒, 𝟓 𝒅𝑩𝑨 

Montör Station 105: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 68,7 + 10 × log (
(30 × 150)

(8 × 60 × 60)
) = 𝟔𝟎, 𝟔 𝒅𝑩𝑨 

Materialare Hylla 50: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 70,5 + 10 × log (
20

(8 × 60)
) = 𝟓𝟔, 𝟕 𝒅𝑩𝑨 

 

Lina 2 

Montör Station 45: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 70.3 + 10 × log (
(30 × 150)

(8 × 60 × 60)
) = 𝟔𝟐, 𝟐 𝒅𝑩𝑨 

Montör Station 60: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 71,8 + 10 × log (
(22 × 150)

(8 × 60 × 60)
) = 𝟔𝟐, 𝟒 𝒅𝑩𝑨 

Materialare Hylla 50/ 55: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,8ℎ = 70,7 + 10 × log (
20

(8 × 60)
) = 𝟓𝟔, 𝟗 𝒅𝑩𝑨 
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Bilaga 18- Brainstorming mindre ändringar  (1/2) 

I denna bilaga redovisas resultatet från den första brainstormingen under våren 2014 som syftar till 

mindre ändringar av dagens arbetsplatsutformning för att göra arbetet mer ergonomiskt. Först 

antecknades materialarnas synpunkter och förbättringsförslag från brainstormingen ute vid NAFC- 

linorna; 

 Sänka samtliga hyllplan för att kunna fylla på material i armbågshöjd. 

 Kunna använda lyfthjälpmedel för att slippa lyfta tunga lådor till hyllorna. 

 Ha ett magasin för mellandelar och spolar vid station 70/ 75 så att man kan mata in flera 

artiklar åt gången istället för en och en. 

Därefter antecknades montörernas synpunkter och förbättringsförslag i tabell e för Lina 1 och i tabell f 

för Lina 2. 

Tabell e. Synpunkter och förbättringsförslag från brainstorming vid Lina 1 för montörer. 

Lina 1 

Montör 

Synpunkter Förbättringsförslag 

Station 10 1. Tungt att dra fram materiallådor från 

hyllan. 

1. En hylla där materialet rullar fram 

lättare. 

Station 45 2. Kvittoknappen sitter långt bort. 2. Flytta kvittoknappen till ett bättre 

ställe, exempelvis på eller närmare 

fixtur. 

Station 50 3. Sensorlamporna fungerar dåligt, måste 

ut till fack 1 för att släcka. 

3. Laga lamporna så att sensorlampa vid 

fack 1 slocknar då facket är tomt och 

lampan vid fack 2 lyser istället. 

Station 70/ 75 4. Får ont i tummarna vid montering av 

lilla vita brickan. Brickan lossnar 

innan packning. 

5. Tar tid och krångligt att använda 

scanner. 

6. Fastnar med ESD- armbandet i palett. 

7. Tar tid att ta bort påsarna från 

kretskort och kasta tom påse på fel 

sida stationsplattform. 

8. Blandaren till vänster om 

stationsplattformen låter högt. 

 

4. Antingen att den lilla vita brickan är 

inmonterad tidigare, eller att den 

följer med i påse till kund.  

5. Vill ha en typ ”ICA- scanner” istället 

som är fix. Då man blippar 

kretskortet framför istället. 

6. ESD- bandet på vänster sida. 

7. Kommer utan påse och flytta 

papperskorgen på vänster sida av 

stationsplattformen. 

8. Flytta blandaren till andra sidan 

automatisk skruvdragningsstation 60. 

Station 105 9. Pick-to-light (sensorlamporna) 

registrerar oftast inte plocket. 

10. Avsyningsknapp och nödstopp är 

svårt att se och komma åt. 

11. Svårt att placera paket på pall då tårna 

tar i plattformskanten så att personen 

måste stå på tå/böja ryggen. 

12. Trångt att sätta krage på pall. 

13. Skrivaren är långt borta. 

9. Sensorlamporna under hyllan istället. 

10. Placera knapparna vid sidan av 

avsyningsbord eller på 

stationsplattformsräcke. 

11. Ta bort kanten, då klämrisken ändå 

inte är där nere. Hellre sätta en skärm 

längre upp och längre bort. 

12. Mer utrymme för att kraga pall eller 

annan kraglösning. 

13. Flytta skrivaren närmare palettbana 

eller om sensorlamporna sätts under 

hyllan så kan skrivaren ersätta 

platsen där de sitter idag. 
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Bilaga 18- Brainstorming mindre ändringar  (2/2) 

Fortsättning bilaga 18 för brainstorming mindre ändringar. 

Tabell f. Synpunkter och förbättringsförslag från brainstorming vid Lina 2 för montörer. 

 

Slutligen antecknades ytterligare synpunkter från montörerna: 

 Sätta in stolar på båda linor vid station 40/ 45. 

 Be verktyg göra hållare till de skrotlådor som står löst vid stationer på båda linor. 

 Det är långt att gå till provskåpet vid Lina 2.  

 Skulle vilja ha en bättre skruvdragare vid station 105 på båda linor. 

  

Lina 2 

Montör 

Synpunkter Förbättringsförslag 

Station 10 1. Palettstoppet sitter långt bak. 

2. Materiallådorna med skenor är tunga 

och svår att lyfta från hyllan. 

3. Fack 1 och fack 2 är långt borta. 

1. Flytta palletstoppet en palettlängd 

längre fram. 

2. Flytta lådorna med skenor i till övre 

hyllplanet eller annat plats. 

3. Inte använda fack 1 och 2. 

Station 40/ 45 4. Det är trögt att montera ifall materialet 

inte passar perfekt ihop. Får ta till våld. 

5. Minska gradfel på detaljerna eller 

mer hjälpmedel vid fixtur för att få 

delarna på plats. 

Station 50 6. Fack 9 och fack 10 långt borta och högt 

upp. 

7. Returfack långt bort. 

5. Sänka ner fack 9 och fack 10 till 

samma höjd som fack 1-8. Vore bra 

att vinkla in hyllan mot 

monteringsstation också. 

6. Placera returfacket under 

palettbanan som vid många andra 

stationer. 

Station 55 8. Långt mellan palett och övrigt material. 

9. Tungt att trycka fast mellandel med en 

hand. 

7. Flytta palettstoppet längre fram, 

framför fixtur. 

8. Om paletten är mer centrerad på 

monteringsstationen så kan man 

trycka fast mellandel med båda 

händerna. 

Station 70 10. Se station 70/ 75 Lina 1 i tabell e. 

11. Högt att plocka material. 

12. Sensorlampan släcks sällan. 

9. Se station 70/ 75 Lina 1 i tabell e. 

10. Flytta ner hyllan så långt det går. 

11. Sätt sensorlamporna under lådorna 

istället för ovanför. 

 

Station 105 13. Se station 105 Lina 1 i tabell e. 

14. Hyllan långt borta.  

15. Dataskärm och skrivare långt borta. 

12. Se station 105 Lina 1 i tabell e. 

13. Flytta monteringsbordet så att 

palettbanan och hyllan kan komma 

närmare. 

14. Om sensorlamporna sitter under 

hyllan istället så kan skrivaren 

ersätta deras plats och skärmen kan 

placeras bredvid. 
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Bilaga 19- Värderingsschema med detaljerat konceptförslag (1/2) 

I denna bilaga redovisas värderingsschemat i detalj med tillhörande betydelser för faktorvikt och 

kravuppfyllelse. Faktorvikten gjordes i skala 0 till 4, där siffran 0 betyder utan vikt och siffran 4 

betyder att kravet är absolut viktigt. Kravuppfyllelsen gjordes i skala 0 till 5, där 0 betyder att inget i 

kravet uppfylls och 5 står för att allt i kravet uppfylls. Utvärderingen konstruerades utifrån kapitel 7 

Kravspecifikationer där kraven som listas högst under sin kategori (exempelvis produktionskrav) är 

det krav har högst faktorvikt i värderingsschemat. Utvärderingen med hjälp av värderingsschemat för 

Nuläge 2014, samtliga konceptförslag från avsnitt 8.3 Konceptförslag och det detaljerade 

konceptförslaget från avsnitt 10.2 Horisontella hyllplan med Ergo-Björn deluxe gjordes genom att 

noggrant gå igenom hur väl varje koncept uppfyllde de olika kraven. 
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Bilaga 19- Värderingsschema med detaljerat konceptförslag (2/2) 

Fortsättning bilaga 19- Värderingsschema med detaljerat konceptförslag. Här presenteras betydelsen 

för varje siffra i skalorna för kravuppfyllelse och faktorvikt. 

  

 

Kravuppfyllelse, absolut skala

5 = uppfyller helt kravet

4 = uppfyller stora delar av kravet

3 = uppfyller kravet acceptabelt

2 = uppfyller bara delar av kravet

1 = uppfyller väldigt lite av kravet

0 = uppfyller inget i kravet

Faktorvikt, absolut skala

4 = Absolut viktig

3 = Mycket viktigt

2 = Viktigt

1 = Mindre viktigt

0 = Utan vikt


