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Sammanfattning 
Innehållet i detta examensarbete beskriver designprocessen för framtagning av en 
ergonomiskt anpassad distanskloss för manuellt arbete vid en riktpress. Arbetet 
har utförts på Scania Ferruform i Luleå, som är ett industriföretag som tillverkar 
bland annat bakaxelbryggor till Scania lastbilar och bussar. Arbetet har genomförts 
enligt Luleå Tekniska Universitets (LTU) riktlinjer för ett examensarbete 15 HP. 
 
Resultatet av designarbetet är en multidesignad konstruktion med distansklossar 
med en enkel användningsfunktion och med ergonomiska integrationer. Vid 
arbete med konstruktionen ska användaren kunna utföra hanteringen med 
distansklossarna ergonomiskt. I resultatet finns lösningar som inte är verifierade 
fullt ut och fler mätningar krävs för att genomföra ändringar på riktpressen.  
Hållfasthetsberäkningar som finns i materialet behöver verifieras. 
 
För en grund och uppfattning om vad som behöver göras och vad som krävs i 
arbetet var första målet att samla in så mycket data som möjligt som berör arbetet. 
Intervjuer, frågeformulär, rådfrågning av uppdragsgivare och handledare samt 
hjälp och stöd av anställda på Scania Ferruform.  
 
Med hjälp av studenter på LTU och anställda på Scania Ferruform samt kreativa 
metoder och skisser har ett flertal idéer på lösningsförslag tagits fram. Tre koncept 
valdes ut som samtliga parter trodde på. Koncepten modellerades med CAD som 
det gjordes funktionsmodeller av. Prototypernas funktioner och ergonomi testades 
i verklig miljö och sedan utvärderades i en konceptvalsmatris där ett koncept valdes 
ut.  
 
Förbättringsarbete av konceptet har genomförts på prototypen och testats och 
analyserats för att sedan utvärderas. Även hållfasthetsberäkningar och riskanalys 
har slutförts på slutkonceptet och varit med i förbättringsarbetet.  
 
Den slutliga konceptlösningen har nått det mål som var satt i början av 
designprojektet men det finns delar som kan förbättras ergonomiskt kring arbetet 
vid riktpressen och även arbetet med den multidesignade konstruktionen med 
distansklossar och som även rekommenderas för Scania Ferruform att följa upp. 
Rekommendationer av framtida implementationer, verifikationer och alternativa 
lösningar är överförda till Scania Ferruform genom denna rapport, samt genom 
intern kommunikation på grund av sekretessavtal inom Scania. 
 
Nyckelord: Distanskloss, Bakaxelbrygga, Förstärkningsplåt, Riktpress  
 
 
 



 

Abstract  
 
This thesis describes the results of an ergonomically adapted spacer block, used for 
manual work in a straightening press. This thesis has been performed at Scania 
Ferruform in Lulea, Sweden, which is an industrial enterprise producing e.g. rear 
axle bridges used in Scania AB trucks and buses. The report has been performed 
according to Lulea University of Technology (LTU) guidelines for a thesis work á 
15HP.  
 
The results of the thesis presents a multi designed prototype solution of a spacer 
block which is designed to be highly flexible and solve an ergonomically complex 
work moment. The solution for example solves heavy lifts by reducing weight and 
introduces more ergonomically work position and movements. The results should 
still continue to be verified before going into the live work process, this to reduce 
risks and pass validations which is not within the scope of this thesis. 
 
Three concept solutions have been evaluated after research and identification of 
the problem. Theoretical studies, work experiences, sketches, available solutions 
and limitations have been applied to analyze three prototype solutions. Each of 
the selected prototypes have been designed to a 3D CAD model and produced to 
be tested and evaluated in a live working environment with a concept selection 
matrix. Integrations to find the best applicable solutions have been performed in 
coherence with design and production personel at Scania Ferruform, but also 
discussed with supervisors at LTU. 
 
Recommendation of future implementations, verifications and alternative 
solutions is handed over in this thesis, but also with internal communication to 
secure Scania Ferruforms’s confidentially agreements. 
 
Keywords: Spacer block, rear axle bridge, reinforcement sheet, straightening press 
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1 Introduktion  
Denna rapport beskriver ett examensarbete för högskoleingenjör Teknisk Design, 
omfattande 15hp på Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet utförs under 
vintern 2015/2016 på Scania Ferruform i Luleå. Rapporten beskriver ett 
utvecklingsarbete av en ergonomisk anpassning av distansklossar till riktpress. 
Fokus har legat på ergonomi, säkerhet och funktion.  
 
1.1 BAKGRUND 

Scania Ferruform är en produktionsenhet och ett dotterbolag till Scania CV AB 
och finns i Luleå, och har idag omkring 550 anställda Scania Ferruform, (2015a). 
Scanias vision att vara ledande inom branschen, och för att ligga i framkant betyder 
det ett ständigt förbättringsarbete i alla Scanias verksamheter. Scania Ferruform 
har en etablerad och central tillverkning av ramkomponenter, se figur 1, där de 
tillverkar bland annat, tvär- och sidobalkar samt bakaxelbryggor i material med hög 
hållfasthet som går till lastbilar och bussar Scania Ferruform, (2015b). I 
utvecklingsarbetet kommer bara bakaxelbryggor att vara aktuellt.  
 

 
Figur 1: Ramkomponenter som Scania Ferruform tillverkar (Scania Ferruform, 2016). 

 
Scania Ferruform arbetar dagligen med att kartlägga och eliminera ergonomiska 
riskmoment i produktionsprocesserna. Riskbedömningen görs med stöd av SES 
(Scanias Ergonomistandard) som är en intern analys inom ergonomi, där man gör 
en bedömning med färgerna grön, gul och röd utifrån det arbetsmoment som 
klassificeras. Färgerna indikerar hur stor risk som finns för belastningsbesvär och 
hur prioriterat det är för förbättringsarbete. I ordningen grön, gul och röd är grön 
den lägsta och röd den högsta när det gäller prioritering i förbättringsarbete vid 
risker av belastningsbesvär. Ett av problemen som finns i dagsläget är 
arbetsmomentet vid riktpressen där hanteringen av distansklossarna är en risk. 
Bedömningen av arbetsmomentet har dubbel röda värden (DRV) enligt SES 
utvärderingsmanual. Med DRV menas att arbetsmomentet har en dålig ergonomi 
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som är allvarlig och har högsta prioritet för att åtgärdas (Scania Ferruform, 2015c).  
 
Scanias mål är att vara ledande och en förebild på arbetsmiljöområdet samt att 
Scania Ferruform är måna om att deras anställda arbetar under bra hälso- och 
arbetsmiljöaktiviteter och det ska baseras på Scanias hälsoprincip (Hallberg, 2009) 
och (Scania Ferruform, 2015b), figur 2 visar Scanias hälsoprincip i bildform.  
 

 
Figur 2: Scanias hälsoprincip i bildform (Scania Ferruform, 2016) 

 
Scania Ferrufom planerar att riktpressen kommer att vara kvar de närmaste åren 
och att flera tusen bakaxelbryggor i månaden kommer att gå genom riktpressen. 
Det finns behov av att i framtiden ha en förbättrad ergonomisk arbetsmiljö vid 
hantering av distansklossarna.  
 
Fokus i utvecklingsarbetet kommer att ligga på arbetsmomentet med 
distansklossarna där momentet tunga lyft, repetitivt arbete och oergonomiska 
grepp sker och är tre starka faktorer för framtagning av utvecklingsarbetet och vad 
arbetssituationen består av idag. Två andra faktorer som kan göra arbetet vid 
riktpressen mer ergonomiskt anpassad är att titta på arbetshöjden och 
avlastningsytan för operatörerna. Förutom en framtagning av nya mer anpassade 
distansklossar i utvecklingsarbetet kommer det att göras analys av arbetsmomentet 
med de nya distansklossarna för att se förändringen.   
 
Riktpress är en maskin som används för att räta ut bakaxelbryggorna för att forma 
bryggorna så att de blir rätlinjiga. Bearbetningen innan gör att bakaxelbryggorna 
ändras i form. Distansklossarna används i maskinen för att inte deformera 
bakaxelbryggorna eller plåtarna eftersom 
riktpressen pressar med flera ton. Det finnas tre 
olika distansklossar där formen har en betydelse. 
Det distansklossen gör är att dom säkrar kvalitén 
genom att se till att bryggorna och 
förstärkningsplåtarna som pressas i riktpressen inte 
tar skada vid pressning. Distansklossarna finns för 
att utformningen på förstärkningsplåtarna som 
pressas varierar i form och vissa är mer känsliga än 
andra för att få tryck på sig, därav utformningen på 
distansklossarna.  I figur 3 visas en distanskloss som 
finna på Scania Ferruform.  
 

Figur 3: En av de tre distanklossarna 

som finns på Scania Ferruform (Scania 

Ferruform, 2016) 
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Kvalitén kan variera och det beror på hur operatörerna väljer att riktpressa med 
eller utan att använda distansklossar. Att pressa på locket med riktpressens tak 
eller på snedplåtar (stötdämparfästen) med donen från riktpressens tak, kan ge 
sämre kvalité. Det vill säga riktningen har skett på felaktigt sätt på bakaxelbryggan 
och ger en avvikelse från processen, vilket kan göra att senare i processen passar 
inte delarna på grund av den felaktiga riktningen.   
 
1.2 INTRESSENTER  
Beställaren av uppdraget är Scania Ferruform och kommer också vara 
huvudmottagare av resultatet. Uppdragsgivarna Jennie Söderlind och Erik 
Metsävainio från Scania Ferruform är ansvariga för uppdraget och därför också 
kravställare och mottagare under projektets gång. Handledaren Majsan Bergman 
från Scania Ferruform samt operatörerna i produktionsprocessen är direkta 
intressenter till projektet. Operatörerna har största kontakten med det 
identifierade riskmomentet och är därför en viktig informationskälla och slutliga 
intressenterna av resultatet. Kontinuerlig uppföljning kommer att ske med 
operatörerna för att säkerhetsställa att ett efterfrågat resultat leder till reducerad 
risknivå. Andra intressenter är konstruktörer, tillverkare och underhållspersonal 
som senare kommer att komma i kontakt med produkten.  
 
1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra arbetsmiljön och ergonomin vid 
riktpressen genom att minska arbetsbelastade moment vid hantering av 
distansklossarna.  
 
Målet är att utveckla en konceptuell lösning för distansklossarna. Genom att 
genomföra en kartläggning och analys av arbetspositionen ska en konceptuell 
lösning på distansklossarna framföras och som ska resultera i att förbättra eller 
eliminera de risker som är idag. Lösningen skall resultera i att identifierade risker 
reduceras till en acceptabel nivå enligt SES utvärderingsmall. Eftersom det är ett 
examensarbete på ett företag har även målet varit att ta lärdom av att arbeta emot 
ett företag men också ta lärdom hur Scania Ferruform arbetar. 
 
Genom att svara på följande fråga har problemen belysts:  

 Hur ska distansklossarna placeras och utformas för att minimera 
belastningen på operatören och få ett ergonomiskt arbetssätt? 

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Projektet ska pågå under tolv veckor och då tiden är begränsad kommer i första 
hand en konceptuell lösning att tas fram. Projektet kommer att begränsa sig till 
hanteringen med distansklossarna och fokusera på de ergonomiska 
arbetsmomenten med distansklossarna. Ergonomi är ett begrepp med många 
områden och jag har därför i det här designarbetet bara studerat den fysiska 
ergonomin. I första hand kommer endast bakaxlar med större volymer att tas 
hänsyn till i designarbetet.  Det är okänt om nya förstärkningsplåtar kommer att 
komma de närmaste åren och därför kommer utformning av nya distansklossar att 
begränsas till de plåtar som finns idag. Uppdragsgivaren har funderingar på att i 
framtiden ha en automatiserad riktpress för att lösa dagens problem och därför är 
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projektet avgränsat från automatiserad lösning. Inga kostnadskalkyler kommer att 
göras i utvecklingsarbetet men arbetet kommer att ske med aspekt på kostnads- 
och miljöeffektivitet. Om slutresultatet bedöms som användbart av beställaren kan 
produkten industrialiseras för att användas i produktionen. Detta är dock inte 
inom projektets omfattning.  
 
1.5 ARBETETS STRUKTUR 
Upplägget över utvecklingsarbetets struktur har lagts upp på följande sätt: 
Kapitel 1, ger en översikt av utvecklingsarbete, bakgrund till problemet och vad 
det slutliga målet är med projektet. 
Kapitel 2, tar upp olika teorier som tillämpas på utvecklingsarbete.   
Kapitel 3, beskriver metoder som används och grunden till varför dessa används i 
projektet.  
Kapitel 4, redogör för de metoder och faser som använts i tidigare kapitel samt en 
redogörelse av det slutliga resultatet.  
Kapitel 5, finns en diskussion kring utvecklingsarbetets relevans och reflektioner 
kring designarbetet. Här finns även rekommendationer till Scania Ferruform 
angående arbetet och hur arbetet ska gå vidare.  
Kapitel 6, är en slutsats om utvecklingsarbete. 
 
 

  



 5 

2 Teoretisk referensram 
 
Under följande kapitel kommer en teoretisk grund att ges, som berör arbetet. 
Teorin ska ge en djupare förståelse om de ämnen som arbetet berör. 
 
2.1 TEKNISK DESIGN 
I och med den snabba utvecklingen i samhället inom produktutveckling har 
konstruktion och formgivning mellan människa och teknik blivit en mycket viktig 
del med fokus på säkerhet, miljö och kvalitet (Johannesson et al. 2013). Lika viktigt 
som det är att lyssna på användarna och vilka behov de ha, är det lika viktigt att 
följa hur användaren gör, var de gör och varför. Detta för att ta in 
beteendemönstret från användaren för att få en framgångsrik produkt som är 
anpassad till behov och förutsättning. Med den ständiga produktutvecklingen som 
finns i samhället sker det samtidigt en ständiga förnyelse och nyskapande av 
metoder för att lösa problemen enligt Johannesson et al. (2013).  
 
Eftersom arbetet har innehållit stora delar av en produktionsprocess med 
informationsinsamling, teori, kreativitet och konstruktionsarbete är arbetet 
relevant inom området teknisk design.    
 
2.2 Ergonomi 
Omfattningen av ergonomi har tre olika synvinklar; fysisk, organisatorisk och 
kognitiva aspekter på arbetsmiljön. Som tidigare nämnt i avgränsningarna 
kommer bara den fysiska ergonomin att behandlas. Enligt Arbetsmiljöverket, 
(2015) handlar belastningsergonomi om att förebygga ohälsa och olyckor samt 
höja människans prestationsförmåga och kvalité på arbetet. På liknande sätt 
uttrycker Wikberg et al. (2013) med ergonomisk design, genom utformad 
arbetsplats och miljö med fokus att inte slita på människans kropp samt utforma 
produkt som används av människans kropp på ett säkert sätt. Vid ett manuellt 
arbetsmoment med distansklossarna utsätts kroppen för belastningar och därmed 
är ergonomi en viktig punkt att ha med i projektarbetet.  

2.2.1 Arbetsställning och arbetsområde händer 

Arbetetställningen idag vid riktpressen är stående arbete i längre perioder men 
som inte är statiska. Arbete med händer och armar sker ofta men inte under längre 
perioder. Rekommendationen som Arbetsmiljöverket (2015), ger angående 
sittande och stående arbete är att arbetshöjd är i armbågshöjd och med en 
arbetsställning med avslappnade axlar och underarmar, se figur 4. Genom att 
arbeta i en arbetsställning som är rekommenderad menar Johannesson et al. 
(2013) att antalet muskler som arbetar minimeras och även riskerna för 
belastningsskador. Upprepande arbetsmoment över axelhöjd eller under knähöjd 
ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Hägg et al. (2015) och  
Arbetsmiljöverket, (2012) ges tydligare direktiv och rekommendationer om 
arbetshöjd gällande stående arbete och arbetsområde för händer, se kommande 
stycken.  
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Precisionsarbete: 50-100 mm över armbågshöjd.  
Lättare manuellt arbete: 50-100 mm under armbågshöjd. 
Tungt arbete, speciellt om det krävs nedåtriktad kraft: 150-400 mm under 
armbågshöjd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I SES manualen beskrivs arbetsområdet för händer innanför och utanför box 
vilket är samma sak som arbetsmiljöverket beskriver med horisontalplanen, se 
figur 5. Vid arbete med händer är det viktigt att tänka på vad det är för typ av 
arbete som ska utföras och hur länge för att användaren ska vara i ett så avslappnat 
läge som möjligt Arbetsmiljöverket, (2012) och Hägg, ( 2001). En viktig punkt är 
att individers kroppsmått varierar och är en viktig del att ta med i analysen då 
måtten på arbetsområden kan variera (Scania Ferruform, 2015c) och 
(Arbetsmiljöverket, 2012).  
 
  

Figur 4: Rekommenderad arbetshöjd (Arbetsmiljöverket, 2016) 

Figur 5: Rekommenderad arbetsområde i horisontalplan (Arbetsmiljöverket, 2016) 
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Viktigt vid utformning av handverktyg är att arbetsställningen blir påverkad och 
därför viktigt att tänka på arbetshöjd, längd och form på skaft Hägg, (2001). En 
annan viktig sak att tänka på är att det är en skillnad på arbetshöjd och arbetsytans 
höjd. Arbetsytan är där man använder sig av utrustning och kan vara avsevärt 
mycket lägre än arbetshöjden.  

2.2.2 Manuell hantering av verktyg 

Vid hanteringen av distanklossarna måste operatörerna med manuell kraft 
klämma, vrida och lyfta distansklossarna till och från avlastningsytan samt 
bakaxelbryggan. 
 
Manuellt arbete belastar oftast lokala delar av kroppen och vid hårt fysiskt arbete 
kan organ, vävnader, muskler och leder ta skada men även ge men för livet. 
Belastningen vid arbetet behöver inte vara stor eller regelbunden för att ge skada 
på kroppens delar. Detta leder till försämrad fysisk prestationsförmåga enligt 
Arbetsmiljöverket, (2015). 
 
I och med att den fysiska prestationsförmågan påverkas negativt på människan vid 
manuellt arbetet och lokal belastning, är det bra att höra hur operatörerna känner 
då hanteringen med distansklossarna är manuell.  

2.2.3 Repetitiv belastning 

Arbetsmoment med distanklossarna är monotont och där upprepande belastning 
sker.Repetitiv belastning är när man upprepar en rörelse flera gånger. En vanlig 
skada vid repetitiva rörelser med en relativ stor belastning på muskulatur är 
irritation och inflammation i muskelvävnaden.  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 
Arbetsmiljöverket, (2012) ges rekommendationer att undvika i så stor utsträckning 
som möjligt arbete som sker upprepande gånger över axelhöjd och under knähöjd. 
Figur 6 visar de rekommenderade rörelseområdet för armar och axlar. 
Rekommendationerna gäller även arbete med kraftutövning i ogynnsam ställning. 
En vanlig skada kallad tennisarmbåge uppkommer bland annat på grund av 
repetitiv arbeta med handled Hägg et al.  (2015). Andra vanliga skador vid repetitiv 
belastning är; handleder, fingrar och axelled som lyfter överarmar.  Enligt  Hägg, 
(2001) påverkas både den fysiska utformningen av verktyget och repetitiviteten 
som utförs och kan leda till belastningsbesvär. I och med att det sker repetitivt 
arbetsmoment med distansklossarna har ergonomin inom det arbetet analyserats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6: Rekommenderat rörelseområde för arm och axel. (Scania CV AB) 
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2.2.4 Lyft  

Manuela lyft sker när operatören måste hämta och lämna distansklossen på 
avlastningsytan samt på bakaxelbryggan.  Definitionen av manuell hantering enligt 
Arbetsmiljöverket, (2012) är det moment som är lyftande, dragande, bärande osv. 
Hantering av distansklossarna behandlar både lyft och bärande hantering. 
Arbetsmiljöverket, (2012) menar att med ett arbete med tunga lyft samt en 
påfrestande arbetsställning kan belastningsskador lätt uppkomma.  Vid lyft med 
en hand av ett föremål spänns delar i kroppen för att komplettera föremålets 
momentkraft Scania Ferruform, (2015c). Risker som medförs av lyft av dessa två 
olika belastningar är akut belastning och besvär vid arbete under en längre tid. 
Baserat på antal studier, rekommendationer är en maximal vikt (buren av 
operatör) 1.75 kg för precisionsarbete enligt Hägg et al. (2015) och övriga verktyg 
gäller 2.3 kg.  Vid arbete vid lyft rekommenderas ett tvåhandslyft så mycket det går 
Scania Ferruform, (2015c). 
 

2.2.5 Grepp 

Vid hanteringen av befintliga distansklossar lyfter operatörerna distanklossarna 
med överhandsgrepp, där ytan på distansklossarnas yta är mindre greppvänlig. Det 
finns olika grepptyper till exempel; tvåhandsgrepp, helhandsgrep, flerfingergrepp, 
överhandsgrepp och underhandsgrepp. Alla grepp ger olika kraftutveckling och 
varierar bland män och kvinnor. Greppen är olika bra beroende på vad man ska 
utföra Hägg, (2001). Enligt Scania Ferruform, (2015c),  Arbetsmiljöverket, (2012) 
och Hägg, (2001) beskrivs ett bra handgrepp utformat så att användaren kan 
bekvämt greppa föremålet för att uppnå tillräcklig kraft för att lyfta föremålet 
samtidigt utformat så att onödig muskelkraft används. För att kunna få ett bra 
handgrepp ska det finnas frigång, se figur 7, och ha en jämn yta som är greppvänlig. 
Enligt Scania Ferruform, (2015c) är bedömningarna för bra grepp och frigång 
följande.  
 
Greppvänlig diameter: 20-40 millimeter, där greppet har en greppvänlig yta (jämn 
och inte hal yta) 
Frigång för hand: ≥ 25 millimeter  
Frigång för fingrar eller verktyg: ≥ 10 millimeter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Visar frigång för hand, röd respektive grön bedömning (Scania CV 

AB, 2016).  
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Beskrivning av överhandsgrepp Scania Ferruform, (2015c) är när man med 
klämkraft av fingrar och överhandsflatan är vänd neråt mot vikten och lyfter.   
Figurerna nedan visar tre olika grepptyper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Riktpress 
Riktpressen drivs av hydraulik 
och har ett maxtryck på 100 ton. 
Ett hydrauliksystem kan både 
bestå av vätska och gas. Med 
hydraulik kan man enkelt styra 
och lagra energi och 
åstadkomma stora kraft- och 
momentutväxlingar Hydraulik, 
(2016). Riktpressen används till 
att räta ut bakaxelbryggorna då 
de efter svetsbearbetningen får 
en formändring (krokig form) av 
bryggan. Med hjälp av 
riktpressen kan bakaxeln formas 
till så att den får en önskad rät 
linje. I figur 11 visas de viktigaste 
delarna på riktpressen. Då 
riktpressen är maskinen som 
pressar med flera ton på 
distansklossarna och bakaxeln, 
är den en viktig del att ta hänsyn 
till i designarbetet. 
 
2.4 Bakaxelbrygga 

En bakaxelbrygga finns på alla lastbilar och bussar som Scania tillverkar och utgör 
stommen till de cirka 40 varianter av drivande axlar Scania Ferruform, (2016). Det 
finns flera varianter av bakaxelbryggor där olika delar varierar. Några exempel på 
bakaxelbryggor, se figur 12. Med den varierade formen av olika delar på bakaxlarna 
är det viktigt att ha med det i designarbetet. I figur 13 visas hur en bakaxels locksida 
och ringsida ser ut. 

Figur 11: Riktpress med begrepp på olika delar 

(Egen bild från Scania Ferruform). 

Figur 8: Tvåhandsgrepp (Scania 

CV AB, 2016) 
Figur 10: Grepp för 

maximal styrka (Scania CV 

AB, 2016). 

Figur 9: Överhandsgrepp där 

vikt ej bör överstiga 0,5 kg 

(Scania CV AB, 2016). 
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2.5 Förstärkningsplåt  
Förstärkningsplåtar finns på större delen av alla bakaxelbryggor och svetsas fast på 
Scania Ferruform. Utformningen på förstärkningsplåtarna varierar mellan olika 
bakaxelbryggor och vilket fordon den tillhör. Förstärkningsplåtarnas funktion är 
att förstärka delarna på bakaxelbryggan som har ett utsatt område enligt 
beräkningar finita elementametoden (FEM) som genomförts av Scania CV AB. 
Plåtarnas tjocklek kan variera mellan 10-15 mm och med kutsar ännu mer. En 
kuts även kallad vårta, är de runda delarna på plåtarna som sticker upp, se figur 
14. Med den varierade utformningen av förstärkningsplåtarna måste 
distansklossarnas utformning anpassas efter plåtarna för att inte deformera 

Figur 12: Bakaxelbryggor i olika varianter. 

Figur 13: Övre figur består av en bakaxelbrygga med locksida upp med begrepp på delar. 

Nedre figur är en bild på bakaxelbryggan ringsida upp. 
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plåtarna vid pressning och är därför en viktig del av designarbetet. I figuren ser 
man även plåtar som stötdämparfäste även kallad ”sneplåt” och plåtar med kutsar 
men även kallade ”batteri pol”, se figur 14.  
 
 

 
 
2.6 Positionsstandard 
En positionsstandard ska finnas på alla arbetspositioner och där beskrivs varje 
moment med hur, varför och vad man ska utföra vid en specifik arbetsposition. I 
standarden finns också hur man kalibrerar riktpressen, tider av arbetstider, raster 
och takttid samt hur man dokumenterar flödet av bakaxelbryggorna. 
 
2.7 Scania ergonomistandard (SES) 
SES är en ergonomistandard med två SES metoder som innehåller 
utvärderingsmanual och utvärderingsmall. Den ena metoden är SES montering 
som används för att kartlägga belastningsergonomiska risker inom ”linebunden” 
montering. SES- konstruktion är den andra metoden och används som hjälpmedel 
vid konstruktionsarbete inom Scania (Scania Ferruform, 2015c). SES metoderna 
är intern analys inom Scania CV AB och målet med standarden är att hitta 
ergonomiska risker i produktionen för att sedan kunna prioritera 
förbättringsarbetet samt öka effektiviteten och lönsamheten. Ett annat mål är att 
vara en förbild för andra inom arbetsmiljöområden (Hallberg, 2009). För att nå 
målet har Scania valt att både uppfylla och överträffa de aktuella krav som 
lagstiftning och myndigheter har inom arbetsmiljöområdet. I projektet kommer 
SES användas för att både nå Scanias krav, lagstiftade krav samt myndigheternas 
krav inom arbetsmiljöområden. Hur analysen av SES utvärderingsmall går till 
finns beskrivet under avsnittet metod, SES utvärderingsmall.  
 
2.8 Stål 
Det finns fyra olika ståltyper konstruktionsstål, verktygsstål, rostfritt stål och 
elektriska och magnetiska stål. Konstruktionsstål används i bärande konstruktion 
och maskindelar. I det här avsnittet kommer bara konstruktionsstål att tas upp 
som använda idag i distanklossarna.  
 
 

Figur 14: Olika varianter på Scania Ferruforms förstärkningsplåtar. 
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Konstruktionsstål har goda mekaniska egenskaper; svetsbarhet, bockbarhet och 
skärbarhet samt en stor seghet. Seghet är hur mycket ett material kan ta upp 
deformationen. Stålmaterialet SS 2244 – 05 användas idag på distansklossarna 
vilket är ett seghärdat konstruktionsstål med en legering. Legering innebär att 
materialet får en högre härdbarhet vilket ger materialet en bättre hållfasthet.  
Sträckgränsen för SS 2244 – 05 ligger på 690 MPa enligt 
Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS Standardiseringskommissionen i 
Sverige, 1986). För ett konstruktionsstål ligger kolhalten mellan 0,25 - 0,60 %. 
Kolhaltens mängd bestämmer materialets hårdhet, hållfasthet, seghet, skärbarhet 
och svetsbarhet.  Hög kolhalt ger en hårdhet och hållfasthet men sämre seghet, 
skärbarhet och svetsbarhet (Johannesson et al. 2013).  
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3 Metod och genomförande 
I kapitlet metod och genomförande kommer det att redovisas hur arbetet 
genomförts under projektet och vilka metoder som använts samt hur och varför 
man använt metoderna i projektet.
  
3.1 Projektplaneringen  
En projektplan skapades med en detaljerad utformning, hur arbetet skulle utföras 
under designprocessen. Projektplanen var också framtagen för att visa 
uppdragsgivarna på Scania Ferruform vad, hur och varför projektet skulle utföras 
och att båda parterna hade samma bild på vad som skulle göras och vad målet var 
med projektet.   
 
3.2 Stage-gate-modell 

Stage-gate-modellen är en projektmodell och kan användas när man delar upp 
projektarbetet i steg som är målstyrda. Modellen består av två delar, steg och grind. 
Projektet delas in i de steg och delmål som det ska genomgå. Med grind menas 
vilka beslut som måste fattas för att gå vidare till nästa steg; fortsätta, göra om eller 
avsluta (go, ready or kill) (Johannesson et al. 2013).  
 
Designarbetet delades upp i fyra faser med delmål samt en planering och 
slutdokumentering. Faserna som utvecklingsarbetet gick igenom var kontext 
(bakgrund och sammanhang av projektet), idéfas, konceptfas och detaljfas. Med 
ett gantt-schema strukturerades en tidsplan upp, bilaga 1. I tidsplanen kan man 
bland annat se star och slut av utvecklingsarbete samt de olika faserna, delmålen, 
ledighet och möten som är planerade och hur länge de ägde rum under de tolv 
veckornas arbete. Denna tidsplan presenterades för handledaren på LTU och för 
uppdragsgivarna på Scania Ferruform för att säkerhetsställa projektet planering.  
 
Under tiden som projektplanen arbetades fram började insamling av bakgrunden 
och sammanhanget av projektet. Informationen samlades in med olika metoder 
av intervjuer, observationer och enkät. Teori som ansågs relevant samlades in och 
dokumentation, som Scania Ferruform hade sen tidigare, angående området togs 
om hand. Med all information som samlats in under kontext fasen ska en 
kravspecifikation upprättas för att användas senare i utvecklingsarbetet. Med 
kreativa metoder kommer idéfasen genomföras och förhoppningsvis en variation 
av idéer som har en finess och tanke som kan uppfylla de kriterier som ställs. 
Idéerna kommer att sorteras och rangordnas för att senare välja ut tre stycken som 
ska gå vidare till nästa fas.  Under konceptfasen kommer idéerna utvecklas och 
testas som prototyper för en djupare förståelse om hur konceptet kan fungera i 
produktionen. Beräkningar på bland annat hållfasthet kommer att göras för att 
veta hur koncepten klarar riktpressens tryck. Koncepten kommer att viktas i en 
konceptvalsmatris där kriterierna från kravspecifikationen kommer användas för 
att få fram bäst lämpade koncept som löser problemen. I detaljfasen kommer 
mindre förbättringar göras på konceptet samt skisser och ritningar för att få en så 
färdig lösning som möjligt.  
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3.3 Kontextundersökning 

För förståelse av arbetsmomentet och hanteringsmomentet med distansklossarna 
användes metoder för insamling av data är olika typer av observations-metoder, 
intervjuer och frågeformulär. Anledningen till de olika metoderna var för att få ett 
brett spektrum av information och för att kunna gå vidare i projektet.  

3.3.1 Informationsinsamling 

Insamlingen av information gjordes från ett ergonomiskt perspektiv då målet med 
designprojektet var att förbättra ergonomin i arbete.  Observationer genomfördes 
på olika produktmodeller av bakaxelbryggor och distansklossar. De olika 
observationerna gjordes för att se variationen på arbetssätt och arbetsställningar 
vid arbetet vid riktpressen och med hjälp av en SES analys kunde riskerna 
bedömas.  

3.3.2 Observationer 

I detta projekt har flera olika typer av observationer gjorts, systematisk, 
osystematisk och direkt observation. Tidigt under designarbetet var kunskaperna 
om området låga och nästan allt antecknades (osystematisk) men med tiden så blev 
det mer systematisk (målstyrda) observationer. Under de systematiska 
observationerna hämtades bara relevant data. Observatören har medverkat under 
alla observationer i verklig miljö och under videoinspelning. Med observationer 
menar Osvalder et al. (2015) att det är ett bra komplement till intervjuer eller 
tvärtom, då man kan analysera verkliga beteendet då användaren inte alltid är 
medveten om problemen. Olika tyder av observation användes för att se hur 
arbetet utfördes och om arbetet variera mellan operatörerna eller vilken 
distanskloss som användes. Metoden har gjort att man fått insikt om detaljer som 
man annars inte lagt märke till och därmed fått en större förståelse kring 
problemen som finns vid hanteringen av distanklossarna.  

3.3.3 SES utvärderingsmall 

SES utvärderingsmall är en fördjupad metod inom Scania Ferruform för att hitta 
risker inom arbetsmiljö och ergonomi. Läs mer om SES under teoriavsnittet 2.8. 
 
Analysen genomfördes med SES formuläret med utvalda punkter som berörde 
arbetsmomentet med distansklossarna. Punkt för punkt analyserades med hjälp av 
observationsvideo.  För att kunna göra ”rätt” bedömning användes SES manual 
för produktion som beskriver vad som skall kontrolleras enligt SES bedömningen 
som grönt, gult eller rött. Videon med arbetsmomentet tittades igenom tills rätt 
bedömning kunde göras. Vid analys av SES bedömning hölls en dialog med 
handledaren Majsan Bergman på Scania Ferruform, som har till uppgift att göra 
SES bedömningar. Eftersom mallen används inom Scania Ferruform har det varit 
en självklarhet i projektet att fortsätta använda deras mall. SES utvärderingsmall 
har gett hur man på ett enkelt sätt kan indikera var riskområdet är. 

3.3.4 Mätningar 

För att få en förståelse för operatörernas arbete med distansklossarna i nuläget och 
deras arbetsmiljö genomfördes mätningar på bland annat de befintliga 
distansklossarnas vikt där mätningarna på distanklossarna genomfördes tre gånger 
och medelvärdet beräknades.  Mätningarna på distansklossarnas dimensioner 
genomfördes med en talmeter. Det utfördes även mätningar på riktpressens 
dimensioner. Mätningarna har varit till användning i SES bedömningen och för 
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att få en förståelse för vilka dimensioner samt vikter som operatörerna använder 
dagligen i sitt arbete.     

3.3.5 Intervjuer 

Vid intervjuer under projektet har två metoder används; ostrukturerad intervju 
och halvstrukturerade intervjuer. Nedan presenteras de två metoderna lite 
närmare.  
 
För att få veta hur en person värderar, upplever och resonerar kring en 
produkt/system är intervjumetoden bra att använda. Ostrukturerad intervju är 
enligt Osvalder et al. (2015) ett sätt att kunna leda intervjupersonen till en 
diskussion, inom det område som anses vara viktigt.  
 
Denna metod användes i projektet för att få en avslappnad konversation med 
operatören samt få fler infallsvinklar kring utvecklingsarbetet. Intervjumetoden 
har använts under hela utvecklingsarbetet. 
 
Vid halvstrukturerade intervjuer förbereds ett par frågor till personen som blir 
intervjuad som sedan kan leda till öppna frågor och får intervjupersonen att öppna 
upp sig. Genom att ha både förberedda och öppna frågor menar Osvalder et al. 
(2015) att man kan få kvalitativa och kvantitativa svar. I ett sammanhang där flera 
frågor ska svaras på men där utrymmet för öppna frågor ska finnas är 
halvstrukturerad intervju en bra metod. Metoden är även bra då man kan göra en 
systematisk analys av resultatet. Under utvecklingsarbetet har intervjumetoderna 
används för att få operatörernas synpunkter kring hanteringen av distansklossarna 
och samtidigt få en fördjupad förståelse om problemet och om produkterna som 
operatörerna hanterar vid riktpressen.  

3.3.6 Frågeformulär 

Frågeformulär är en indirekt metod med strukturerad sammansättning av utvalda 
frågor till en utvald målgrupp. Metoden är bra vid insamling av data på kort tid 
och när ett stort antal personer skall nås samt utvärdera tidigare resultat från 
intervjuundersökningen (Osvalder et al. 2015). 
 
Användning av metoden i projektet har använts för insamling av både kvalitativa 
och kvantitativa svar från produktionsoperatörerna. Då produktionen sker dygnet 
runt var ett frågeformulär ett bra alternativ för datainsamling för att nå ut till 
produktionsoperatörerna. Frågeformuläret innehöll frågor kring belastningsvärk 
och distansklossar vid arbete vid rikt.  Hela frågeformuläret finns som bilaga 2. 
Med frågeformuläret har produktionserfarenhetsdata insamlats som senare har 
använts vid problemutvärdering. 
 

3.3.7 Borg CR-10 skala 

Borg CR-10 skala är en skala med en spänningsvidd mellan 0 och 10 men där man 
även kan välja värden mellan siffernivåer och där 10 betyder mycket mycket starkt 
och 0 inte alls. För att se borg CR-10 skala se bilaga 2. Metoden har funnits sen 
1980-talet och används för att mäta känslan relaterad till upplevd smärta, trötthet 
och obehag under arbete (Osvalder et al. 2015). 
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3.3.8 Kroppskarta  

För att få en mer personliga bedömning av upplevd smärta eller obehag kan man 
använda sig av en kroppskarta. På kroppskartan kan personen med besvär, på ett 
snabbt och enkelt sätt, peka ut var belastning eller förnimmelse upplevs (Osvalder 
et al.  2015). 
 

3.3.9 Benchmarking av tidigare lösningar 

Benchmarking är en metod för att bli inspirerad och få kunskap om hur liknande 
problem har lösts. Johannesson et al. (2013) beskriver benchmarking som ett sätt 
att jämföra andra konkurrenters lösningar med sina egna krav och önskemål. I 
detta designprojekt har bara tidigare lösningar från Scania Ferruform jämförts. 
Med hjälp av Scania Ferruforms konstruktör, produktionsledare (PL) och 
produktionssamordnare (PS) samt produktoperatörer har information om hur 
tidigare lösningar på distansklossarna har sett ut och fungerat. Att veta hur tidigare 
produktionsgeneration har sett ut kan vara bra att känna till i projektet, vad har 
varit bra och dåligt, och vad som testats tidigare. Eftersom det inte fanns något 
dokumenterat mer än ritningar på de senaste lösningarna har bara 
halvstrukturerade intervjuer genomförts. Att använda benchmarkingen i projektet 
har bidragit med den information som önskats kring kunskap om tidigare idéer 
men inte gett någon större inspiration. 

3.3.10 Produktflora 

Information om distansklossarnas specifikation för olika bakaxlar med och utan 
förstärkningsplåt kontaktades logistik för att få variationen på vilka bakaxlar som 
skulle supportas. För att identifiera bakaxlarnas utseende och vilka distansklossar 
som användes till de olika bakaxlarna har operatörerna hjälpt till samt Scanias 
Ferruforms olika program för artiklar. Operatörerna har även lämnat information 
om vad det maximala trycket på en bakaxel skall vara.  

3.3.11 Ombyggnationer och CE-märkning 

För att se vilka möjligheter som finns vid utformningen av de nya distansklossarna 
har förändringsmöjligheterna av riktpressen kontrollerats. Vid ombyggnation av 
riktpressen är det mesta möjligt, men i vissa fall kan det finnas behov av mer 
grundlig riskbedömning och det kan även krävas en CE-märkning. En maskin som 
har fått en CE-märkning visar att den uppfyller maskindirektivet (EU-direktiv 
2006/42/EG) det vill säga den uppfyller krav för att undvika olyckor och främjar 
operatörens hälsa och säkerhet. Maskindirektiv i Sverige motsvarar också AF 
2008:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner. Utrustning med drivsystem 
och någon rörlig del avses som en maskin (Johannesson et al. 2013).  Idag är 
riktpressen inte CE – märkt och vid enklare ombyggnationer där riktpressens 
arbete inte blir påverkad är det lättare att få igenom och genomföra förändring. 
Riskbedömningar kommer fortfarande behöva göras men inte i samma 
utsträckning som vid större förändringar. Vid större och mer avancerade 
ombyggnationer där automatisering och tillägg som påverkar riktpressens arbete 
kan riskbedömningar och CE-märkning behöva genomföras. 

3.3.12 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen bestämmer vad produkten ska utföra. Genom att veta vilka 
problem det är med dagens produkt kan man definiera vilka kriterier den nya 
produkten ska klara av och därefter göra en viktning om hur viktiga de olika 
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kriterierna är.  Viktningen på de olika kriterierna kommer att ha stor betydelse i 
konceptfasen och senare i designprocessen. För att fastställa de kriterier som tagits 
fram genom observationer, intervjuer, frågeformulär, SES utvärderingsmall. För 
viktning på de olika kriterierna togs hjälp från Scania Ferruforms 
arbetsmiljöingenjör M. Mäkivuoti, Scania Ferruforms ergonom M. Holm, 
handledaren M. Bergman, Produktionsteknikern M. Lindberg samt 
verktygskonstruktör G. Wiik (2015).1  
 
Kravspecifikationen beskriver vad den slutliga produkten ska klara och grund till 
den konceptvalsmatris som tillkommer under konceptfasen. Kravspecifikationen 
kan förändras i utvecklingsarbetet.   

3.3.13 Uppföljning av delmål 1 

Uppföljningen av delmål 1 som bestämdes under planeringen har uppnåtts och 
beskriver sammanhanget av projektet och processen. Teori samt 
kravspecifikationen har inte varit klar till delmål 1 men då teorin ska löpa under 
hela utvecklingsarbetet och ändringar kan ske på kravspecifikationen under hela 
processen har det beslutats att gå vidare med designprocessen.  
 
3.4 Idéutveckling  

Idéutveckling har utförts både i grupp och enskilt och med olika kreativa metoder. 
Metoderna som har använts för att idégenerera har varit brainstorming, 
brainwriting, skissning och sex tänkarhattar. I denna del tas det även upp 
ändringar som gjorts på delar i kontextfasen. Innan utförandet av de kreativa 
metoderna har gruppen fått bakgrund och bilder på hur riktpressen fungerar och 
ser ut i nuläget.  

3.4.1 Brainstorming 

Brainstorming är mycket vanlig och använd metod inom workshops. Syftet med 
metoden enligt Osvalder et al. (2015) och Wikberg et al. (2015) är att få så många 
idéer som möjligt för att lösa ett specifikt problem och idéerna kan vara hur galna 
som helst, inga gränser finns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Personlig kommunikation Mikko Mäkivuoti, Maria Holm, Majsan Bergman, Mats Lindberg och Göran 
Wiik (2015-12-17) 

Figur 15: Kreativa metoder med en grupp studenter från LTU. 
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Det finns några grundregler med metoden och de finns för att deltagarna ska våga 
uttrycka sina vildaste och galnaste idéer samt att sessionen ska ha så positiv och 
kreativ miljö som möjligt. Grundreglerna som tillämpas i brainstorming är att 
ingen kritik är tillåten, våga tänka annorlunda, kvantitet framför kvalitet samt 
kombinera idéer. För att reglerna ska följas och sessionen skall gå framåt så skall 
det finnas en mötesledare som uppmuntrar och ger nya infallsvinklar i sessionen. 
Antalet deltagare rekommenderas till 3-7 personer för att få ett bra samtal och 
diskussion enligt Osvalder et al. (2015).  
 
”Brainstorming” har utförts på båda grupperna (Studenter och Scania Ferruform) 
där distansklossarnas produktionshantering har angripits olika genom 
diskussioner som genererat olika tankar, problem och idéer. Ämnena var 
funktion, säkerhet, användarvänlighet, ergonomi och konstruktion. Den ena 
gruppen bestod av anställda från Scania Ferruform, operatör, tekniker och 
produktionsledare. Den andra gruppen bestod av ett antal studenter från LTU, se 
figur 15, som inte har någon erfarenhet av Scania Ferruform produktionen. 
Genom att de olika grupperna fick genomföra samma kreativa metod men med 
olika bakgrund och erfarenhet av Scania Ferruform blev det som förväntades en 
spridning på tankar.  

3.4.1 Brainwriting 3-6-5 

Brainwriting även kallad 3-6-5-metoden, går ut på enligt (Wikberg et al. 2015), att 
en grupp på 3-8 deltagare sitter själva och skriver eller skissar ner tre lösningar till 
det tema gruppen har tilldelats.  Alla deltagare får fem minuter på sig att fundera 
ut tre lösningar. Därefter skickas lösningen/lösningarna vidare till nästa i gruppen 
som tar vid och vidareutvecklar idén/idéerna som redan finns eller initierar tre 
nya idéer, allt upprepas tills det har gått ett varv och man har fått tillbaka sitt eget 
papper.  
  
Metoden kan ge en mängd idéer. Syftet med metoden är att utmana personer att 
fundera själva kring problemet utan att föra ett samtal och att få med alla att delta 
samt fundera på vidareutveckling.  Det svåra med metoden kan vara om skisserna 
eller beskrivningarna på lösningarna inte är tillräckligt tydliga så att 
kompletterande frågor behöver ställas. Reglerna som gäller för brainstorming 
gäller även på denna metod, se brainstorming avsnitt 3.4.1.  
 
Målet med brainwriting 3-6-5 metoden var att olika varianter och nytänkande av 
idéer skulle bidra till en blivande idébank. Med hjälp av de tankar och problem 
som kommer upp under ”brainstormingen” fås nya infallsvinklar för att skapa 
kombinationer samt inlägg till redan skapade idéer. Metoden utfördes på båda 
grupperna.  

3.4.2 Idébytarmetoden 

Idébytarmetoden är en användbar metod när problemet kan delas upp i 
delproblem eller för utveckling av idéer från tidigare kreativa metoder. Enligt Frid 
et al. (2013) är metoden bra för utveckling av teknik genom skisser och aktiv 
kommunikation. Genom att dela ut ett papper till deltagarna med ett delproblem 
eller tidigare idé får varje deltagare sitta tyst och vidareutveckla eller utveckla helt 
ny lösning på delproblemet eller förbättra tidigare idé. När papperna har gått laget 
runt kan gruppen diskutera idéerna som tagits fram. I denna kreativa metod satt 
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hela gruppen tillsammans och diskuterade idéerna för att enas om något helt nytt.    
    
Metoden har valts att användas på gruppen med studenter för att de inte är lika 
insatta i riktpressen och med det skapa mer fritt tänkande då dom inte låser sig 
lika lätt i hur det ser ut idag och vad som är genomförbart och inte går att 
genomföra. Genom att ha en öppen diskussion testades och funderades det från 
flera olika vinklar på olika lösningar. Även mötesledaren kunde inflika med idéer 
för att få diskussionen och utvecklingen att fortsätta. Metoden har också 
genomförts enskilt utan diskussion.  

3.4.3 Sex tänkarhattar (Six thinking hats) 

Edward de Bono är grundaren till metoden sex tänkarhattar. Till skillnad från 
andra kreativa metoder, där man vill försöka se lösningen, vill man i denna metod 
se problemen ur nya synvinklar. Genom att använda sig av sex hattar som har sex 
olika sätt att tänka kommer man att arbeta sig igenom lösningar på olika sätt. När 
man använder sig av hattarna representerar de olika; vit hatt (fakta och endast 
fakta), röd hatt (känslor och feeling), svart hatt (se de negativa i de olika 
lösningarna), gul hatt (se fördelarna med lösningen), grön hatt (se nya lösningar 
och utvägar till lösningar), blå hatt (se hur processen genomförts av alla hattar) alla 
hattar ska var med och bidra med vad den representerar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppen med Ferruform’s anställda, se figur 16, som har mer erfarenhet av 
riktpressen och distansklossarna ansåg denna metod vara lämplig. Förhoppningen 
var att få galna idéer men samtidigt relevanta för riktpressen och distansklossarna. 
För att inte vara låsta av hur det är idag kommer deltagarna ifrån olika 
arbetsområden inom Scania Ferruform vilket förhoppningsvis kan leda till att alla 
kan bidra med olika information och tankar. Då Scania anställda inte hade någon 
tidigare erfarenhet av metoden sex tänkarhattar. Förväntningarna uppfylldes inte 
då metoden sex tänkarhattar krävde tid för övning, vilket inte kunde ges.  
 
 

Figur 16: Kreativa metoder med några anställda från Scania Ferruform. 
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3.4.4 Skisser 

Designers främsta verktyg enligt Wikberg et al. (2015) är skissen. Med några enkla 
sträck kan man skapa en skiss som ska användas som ett hjälpverktyg för att visa 
en grundläggande idé. Genom att använda sig av skisser kan man lättare testa 
idéernas funktion och kommunicera med till exempel en användare eller sig själv.  
Enligt Frid et al. (2013) kan skisser vara väldigt grova vid ett inledande skede av 
ett designarbete då det mesta handlar om idékommunikation. Genom att ha grova 
skisser undviks det att användaren eller beställaren låser sig till en specifik idé. 
Metoden att skissa används under hela designarbetet, detta för att lättare 
kommunicera med andra kring arbetet, testa funktioner och få en bild samt vision 
hur det kan se ut.   

3.4.5 Val av koncept 

Efter att alla idégenereringar genomförts har idéer sorterats upp i grupperna; 
grepp, avlastningsyta, lyft hjälpmedel, armatur, låsning, automatisering och dark 
horse, varje grupp bildade en idébank. En idébank är en bank där man kan hitta 
alternativa lösningar på ett problem. Sorteringen i grupper var för att se bredden 
av lösningar och få en helhets uppfattning. Idéerna från varje grupp har diskuterats 
med Göran Wiik som är verktygskonstruktör på Scania Ferruform och har 
erfarenhet och kunskap som har bidragit med att sortera fram idéer som är 
genomförbara.  
 
Efter ytterligare diskussioner och funderingar har idéer valts ut från grupperna för 
att skapa tre koncept. Ett koncept var en robot, valet att ha med en robot var för 
att alla problem kring riktpressen försvann och operatörernas manuella hantering 
reducerades nästan helt. Efter diskussion med uppdragsgivare valdes idélösningen 
bort då uppdragsgivaren sökte en lösning för att lösa dagens problem och en robot 
skulle ta några år att utveckla. Det gjorde att processen fick gå tillbaka till 
idébanken för att ta fram ett nytt koncept.  
 
De tre koncept som valts har viktats mot huvudkraven i kravspecifikationen; 
funktion, ergonomi, användarvänlig och kvalitet. Koncepten har också analyserats 
utifrån operatörernas synvinkel. 

3.4.6 Uppföljning av delmål 2 

Målet med delmål två har uppfyllts där tre koncept har valts ut till nästkommande 
fas, konceptfasen, med hjälp av kravspecifikationen och diskussion kring 
vidareutvecklings potential kring de olika idéerna. De tre idéerna som valts ut har 
alla potential för vidareutveckling och anses kunna uppfylla det slutliga målet, 
ergonomisk anpassning av distanklossarna vid riktpressen.  
 
3.5 Konceptutveckling 
För att vidareutveckla samtliga koncept; ergonomin, funktion och form har 
ytterligare information insamlats och mätningar gjorts samt modeller, tester och 
analyser utförts. Nedan beskrivs metoderna som används under 
konceptutvecklingen. Under konceptfasen har idélösningarna från 
idéutvecklingen visat sig inte vara så bra och har valts bort eller utvecklats vidare 
men med en annan vinkling. Beslutet som tagits under utvecklingsarbetet har 
gjorts tillsammans med anställda på Scania Ferruform men även egna beslut från 
examensarbetaren har tagits men med stöd från anställda på Scania Ferruform.  
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3.5.1 Inhämtning av information, mätningar och utformning 

Vid utformning av distansklossarna samlades alla plåtar in med utstickande form. 
Genom att titta på plåtarnas tjocklek och form kunde utvecklingspotentialen på 
distansklossarnas form analyseras och testas. Detta gjordes med hjälp av utklippta 
pappersmodeller som testades på plåtarna. Även intervjuer, frågeformulär och 
idéer från idébanken från det tidigare designprojektet har tagits med i 
utformningen av distanklossarna.  Genom att hitta den ultimata formen på 
distanklossarna skulle det minimera antalet lyft eller eliminera lyften helt med 
distansklossarna då en distanskloss som sitter fast på donet skulle utesluta lyft. Om 
inte en ultimat distanskloss skulle kunna utformas var fokus att få ner vikten och 
hitta en bra placering för handtag och avlastningsyta så att arbetsmomentet är så 
ergonomiskt som möjligt.  
 
För att veta vilka plåtar som finns på volymbryggorna har Scania Ferrufoms elva 
prioriterade bakaxelbryggor granskats på ritningar för att utvärdera vilka plåtar 
som kommer flest gånger. Standard distansklossen måste klara av att pressa dessa 
plåtar så att operatören ska få minimalt med antal lyft.   
 
Utöver de mätningar som tidigare gjorts behövdes ytterligare mätningar kring 
riktpressen göras med en bakaxelbrygga med stötdämparfästen i uppfällt läge i 
riktpressen. Alla lösningsidéer innebär någon form av standardkloss som sitter fast 
i donet eller som sitter fast på sidan av donet. I och med detta behövdes en 
maxlängd definieras på hela konstruktionen så att bakaxelbryggan kan laddas i 
riktpressen utan att någon del tar i. Där med test med bakaxelbrygga med 
stötdämparfästen då den har högsta höjden av alla förstärkningsplåtar.   

3.5.2 3D-visualisering och ritningar 

Efter beslut tillsammans med uppdragsgivare att göra funktionsmodeller har tre 
koncept ritats upp i CAD-programmet NX. Programmet används för att på ett 
effektivt sätt skapa konstruktionsritningar och göra hållfasthetsberäkningar enligt 
(Frid et al. 2013). På samtliga koncept har 3D- visualisering och detaljritningar 
gjorts, detta för att underlätta för tillverkaren att förstå ritningarna är måtten enligt 
en standard. Detaljritningarna har ändrats ett antal gånger under 
designutvecklingen beroende på att idéer har ändrats och måtten har inte stämt 
eller då tillverkaren har gett rekommendationer på tillexempel standardmått av T 
– spår. Vid ändringar har arbetet underlättats då alla detaljritningar har gjorts i 
NX. 3D- visualiseringen gör också att man får en mer exakt bild hur 
lösningförslagen kommer att se ut och även en förståelse hur det kommer att 
fungera.  
 
Samtliga koncept har CAD:ats upp och detaljritningar har tagits fram, undantaget 
är ”roterade distansklossar” detta för att det ansågs behöva mer klarhet i hur alla 
delar i konstruktionen skulle sitta ihop och fungera.  
 
3.6 Detaljutveckling  
Under detaljfasen har slutkonceptets brister med den nuvarande utformningen 
som funktion, ergonomi och risker åtgärdats samt att dimensioneringen av 
konceptet har fastställts. Hållfasthetsberäkningar och riskanalyser har utförts 
under fasen. Testerna av förbättringarna har gjorts på funktionsmodellen och 
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testats i produktionsmiljön för att se hur förbättringarna fungerar i verklig miljö.  
Förbättringar som inte utvärderats under projekttiden har lämnats som 
rekommendationer till Scania Ferruform, se avsnitt 5.1.      

3.6.1 Hållfasthetsberäkningar 

För att se hur materialet i distanklossarna påverkas vid belastning av 60 till 100 
ton har beräkningar på hur stor area av distansklossen som belastas i bästa och 
sämsta fall. Beräkningarna av hur stor del av distanklossarna som blir belastade är 
inte hundra procentiga då mätningar är approximerade.  
 
Beräkningarna har gjorts för att få en förståelse för hur stor spänning som kan 
uppstå i distanklossarna i det bästa och sämsta fallet vid pressning av 60 till 100 
ton. Med resultaten kan man sedan jämföra spänningen med sträckgränser på 
olika material. I detta arbete har bara jämförelse gjorts med material som används 
på befintliga distansklossar (SS 2244 – 05). För att materialet inte ska deformeras 
vid pressning bör tryckspänningen som uppstår vid pressning vara lägre än 
sträckgränsen på materialet, för att undvika plastisk deformation. Viktigt att 
materialet efter borttagning av pressning kommer att återgå till sin ursprungsform. 
Därefter är det viktigt att kontrollera andra viktiga faktorer som att materialet är 
ett lämpligt material för arbetsmomentet.  
 
Resultatet på beräkningarna av tryckspänning kommer att jämföras mot det 
material som finns på de befintliga distansklossarna. Formler som användes vid 
beräkningar är:  
 
Formel för cirkels area:  
 

𝐴 =  
𝜋𝑑2

4
         (1) 

 
Formel för rektangels area:  
 
𝐴 = 𝑏 × ℎ         (2) 
 
Formel för triangels area:  
 

𝐴 =  
𝑏 ×ℎ

2
         (3) 

 
Formel för beräkning av kraft (F) med massa (m) och gravitationen (g=9,8m/s2) 
 
𝐹 = 𝑚 × 𝑔         (4) 
 
Formel för tryckspänning:  
 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
          (5) 
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3.6.2 Riskanalys 

För att vara medveten om vilka risker som finns med det slutliga konceptet gjordes 
en grov och en generell riskanalys. Riskanalyserna som använts är Scania 
Ferruforms egna analyser som är grundade på aktuella lagstiftningar, 
myndighetens utfärdade regler och föreskrifter om arbetsmiljöområdet.  Analysen 
är bra att ha ifall en olycka skulle ske så att man kan gå tillbaka på riskanalysen 
och se om det var något man förutspått. Riskanalyserna på prototypen har 
genomförts med en tekniker, handledaren och ett skyddsombud från Scania 
Ferruform. Riskanalyserna har genomförts efter hur konceptet såg ut efter 
konceptutvecklingen. Risker som framkommit vid riskanalysen där 
förbättringsförslag lämnats till Scania Ferruform bör testas innan implementering 
och ny riskanalys bör genomföras därefter.   

3.6.2.1 Generella riskanalys 
Generella riskanalysen genomförs så att man försöker utreda vilka risker som kan 
ske med förändringsarbetet genom att titta på arbetsmomentet där risken finns 
och sedan utvärdera. Vad kan hända? Varför kan risken inträffa? Riskvärdering 
(låg, medel, hög) och åtgärdsförslag. Därefter utser man en ansvarig och när 
åtgärderna ska vara åtgärdade.  
 
Eftersom konstruktionen lämnas som en konceptuell lösning i designarbetet är 
det upp till uppdragsgivarna att besluta om konceptet ska genomföras som en 
verklig produkt och om åtgärderna för förbättringen ska genomföras. 

3.6.2.2 Grov riskanalys 
Den grova riskanalysen är en analys om arbetsmiljöförändring av den nya 
konstruktionen av distanklossarna och om den förändrade hanteringen är till det 
bättre eller sämre i arbetsmiljön. I den grova analysen gör man också förslag på 
åtgärd som kan ge förbättringar på arbetsmiljön. Vid analysen går man igenom alla 
punkter och fyller i om det är förbättringar (plus), försämringar (minus) eller om 
det är oförändrat (noll). Vid förändring lämnas en kommentar vad förändringen 
är. När en analys är klar summeras hur många plus, minus och nollor man fått och 
kan då fylla i riskbedömningen om den är till det bättre, sämre eller oförändrad.   

3.6.3 Förbättring av konceptet  

Förbättringar på konceptet som tagits fram av SES och riskanalyser som ansågs 
viktiga att testa innan överlämning till uppdragsgivaren på Scania Ferruform. 
Linjära styrningen med stopp och standardlägen för distanskloss i rotationsled.  
Detta för att vara säker att en ergonomisk anpassning av disanklossarna var möjlig 
och säker för det slutliga konceptet.  

3.6.3.1 Linjär styrning med stopp 
För att distansklossen ska hamna centralt på donet och förstärkningsplåten, det 
vill säga rätt till förstärkningsplåt, krävdes beräkningar vart stoppen skulle placeras 
på den T – formade stången. Modifieringarna på funktionsmodellen gjordes och 
har testas.  

3.6.3.2 Standardläge för distanskloss i rotationsled  
Tester gjordes för att få fram standardläget, för hur vridet donet med T-spår ska 
vara, för stötdämparfästen samt förstärkningsplåtar med kutsar som är placerade 
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snett på förstärkningsplåten. Testerna genomfördes genom att en linje (svart linje) 
ritades på alla donets delar, vilket symboliserade neutralläge. 
För att få fram vinklarna som skulle symbolisera standardlägen där en vridning 
krävdes gjordes tester med bakaxelbryggor med stötdämparfästen och 
förstärkningsplåtar där kutsarna är snett placerade.  Don med T - spår vreds till en 
vinkel så att bakaxelbryggan med stötdämparfästen kunde pressas. Vinkeln som 
uppfanns markerades på donets övre del. Detta upprepades när bakaxelbryggan 
var vriden 180 grader så att stötdämparfästena vinklades åt andra hållet, ny 
markering gjordes på donets övre del. Även plåten där kutsarna ligger snett 
testades för att analysera vinkeln och det visade sig ha samma vinkel som 
stötdämparfästena. Efteråt monterades delarna isär och med en gradskiva kunde 
vinklarna avläsas. Funktionsmodellen modifierades med vinklarna i form av 
urfrästa spår och med fjädrande tryckstift mellan donens delar. Den modifierade 
funktionsmodellen har sedan testas.      

3.6.4 Uppföljning av slutmål 

Slutmålet som bestämdes i början av designarbetet är uppfyllt. Prioriteten har legat 
på att ta fram en konceptuell lösning där konstruktionen och hanteringen av 
distanklossarna är ergonomisk, säker och ger en förbättrad arbetsmiljö. Målet att 
ha en färdig konceptuell lösning med CAD modell, prototyp och beräkningar har 
genomförts och färdigställts.  
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4 Resultat  
 
I följande kapitel kommer resultatet från de faser som ingått i utvecklingsarbetet 
att redovisas i form av text, bilder, tabeller och diagram.  
 
4.1 Resultat av kontextundersökning 
Avsnittet redovisar resultatet från kontextundersökningen.  

4.1.1 Arbetsmoment distansklossar  

Arbetsmomentet av distansklossar är en manuell hantering. Efter att 
bakaxelbryggan är laddad i riktpressen (bakaxelbryggan är inskjuten i riktpressen 
samt nerfälld i det läge där bakaxelbryggan kan riktas), förs en linjal från 
riktpressen upp underifrån på bakaxelbryggans ring (linjalen mäter på bakaxelns 
ring) och mäter hur böjd bryggan är och om den är positivt eller negativt böjd 
(positivt böjd är när locket på bakaxeln är böjd uppåt och negativt böjd är när 
bakaxeln lock är böjt neråt).  Böjningen avgör hur mycket bryggan behöver pressas 
för att få en rät linje och från vilken sida av bakaxelbryggan som trycket måste 
komma från.  
 
Efter mätningen lyfter produktionsoperatörerna två distansklossar från 
avlastningsytan som det i dagsläget finns två av, och mäts till höjden 810 och 1690 
millimeter från golvet, se figur 11. Distansklossarna placeras på bryggans locksida 
eller ringsida på förstärkningsplåtarna. Vid en positiv bakaxelbrygga placeras 
distansklossarna mellan lock och säte på varsin sida av locket. Vid en negativ 
backaxelbrygga placeras distansklossarna på varsin sida av ringen men mellan säte 
och ring, se figur 17. Distansklossarna placeras alltid mellan don och 
bakaxelbrygga på den sida som är uppåt när den ska riktas. Donen går att flytta i 
sidled för att kunna passa in efter distansklossarnas position.   
 

 
Efter att distansklossarna ligger på plats och donen har riktats in drar operatören 
i en spak som gör att donen åker ner på distanklossarna och pressar bakaxeln 
lodrät neråt. Efter att bakaxeln har blivit pressad görs en ny mätning med linjalen 

Figur 17: Figuren till vänster illustrerar placeringen för distansklossen på ring sidan. Figuren till höger 

illustrerar placeringen av distansklossen på lock sidan (Egen bild från Scania Ferruform). 



 26 

för att se att resultatet är det önskade, en rät linje. Om inte en rät linje uppnåtts 
kan operatören ha pressat för lite eller för mycket och processen utförs på nytt. 
Om bakaxeln har en negativ böjning måste hela bakaxeln rotera 180 grader så att 
donen kan pressas på rätt sida av bakaxeln de vill säga på ringsidan. 
 
Alla positioner som finns på Scania Ferruform ska ha en positionsstandard.  
Standarden är beskriven i teoriavsnittet 2.7. Den skriftliga standarden vid 
riktpressen innehåller idag ingen standard om hur långa arbetspassen får vara vid 
riktpressen, hur arbetet med distanklossarna ska hanteras eller vilka distansklossar 
som ska gå till vilka bakaxelbryggor. En muntlig standard är där 
produktionsoperatören inte ska arbeta vid riktpressen mer än fyra timmar i sträck. 
Vilket projekt har utgått från.   
 
Bakaxlarna kommer blandade eller i samma variant på pallar med sex 
bakaxelbryggor i taget och det kan vara svårt för operatörerna att förbereda vilka 
distansklossar som behövs för att rikta de sex bakaxelbryggorna. I och med att det 
inte finns någon standard för vilka distansklossar som går till vilka bakaxelbryggor 
får operatören själv bestämma vilka distansklossar de använder, vilket enligt 
intervjuer med operatörerna i vissa fall kan upplevas som svårt och i vissa fall lätt 
beroende på hur förstärkningsplåten ser ut och hur de sitter på bryggan. I vissa fall 
väljer operatörerna att inte använda distansklossar utan pressar med riktpressens 
tak eller direkt med donen vilket har framkommit i svaren från frågeformuläret 
samt från intervjuer.  
 
En intervju gjordes med kvalitetsamordnaren på Scania Ferruform angående 
konsekvenserna vid felriktning utan distansklossar. Felmarginalerna på en 
bakaxelbrygga är bara ett par millimeter vilket innebär att noggrannhet är en viktig 
parameter. Hur bakaxlarna blir riktade har stor betydelse för bakaxelbryggan i ett 
senare skeda i produktionsprocessen.   

4.1.2 Befintliga distansklossar och riktpress 

Idag finns det tre distansklossar som används vid riktpressen, se figur 18, som fått 
namnen U-kloss, fördjupningskloss och vårtkloss. Materialet på alla distansklossar 
är av konstruktionsstålet S2244.  Mätning av vikt på samtliga tre distansklossar 
resulterade i följande medelvärden; U-kloss 3.6 kg, fördjupningskloss 3.2 kg och 
vårtkloss 1.9 kg. Resultatet av mätningarna av distansklossarnas dimensioner 
redovisas i bilaga 3.  

 
 

 
 
 
 

 
Risker vid dagens hantering av distanklossarna är när operatören förflyttar 
distansklossen med en hand och med en vikt mellan 1.9 - 3.6 kg mellan 
bakaxelbryggorna och avlastningsyta så finns det risk att operatören kan tappa 
distansklossen på grund av dåligt grepp. Det finns även en risk vid pressning av 

Figur 18: De tre befintliga distansklossarna på Scania Ferruform. Från vänster till höger; vårtkloss, 

fördjupningskloss och U-kloss (Egen bild). 
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distansklossarna vid felplacering och donet inte trycker på hela distansklossens yta 
och kan då skjutas iväg med stora krafter.  

4.1.3 SES bedömning  

Resultatet av SES utvärderingsmall på de befintliga distanklossarna visade en DRV 
och två röda bedömningar och på alla övriga punkter som berör hanteringen av 
distansklossarna är bedömningen grön. Följande punkter hade en annan 
bedömning än grön vid analys av befintliga distansklossar, se nedan, 
bedömningskraven av de olika punkterna, se figur 19-21.  
 

 3.2.5 (i SES utvärderingsmall) Handgrepp för detalj över 250 gram, se figur 
19. Vid analys blev bedömningen gul då minsta grepptjockleken på 
distansklossar är 50 mm och där greppytan på distanklossarna bedömdes 
hyfsad och den största grepptjockleken på distanklossarna är 70 mm.  
 

 
 3.2.10 (i SES utvärderingsmall) Axel, arm och statisk arbetsställning, ger 

bedömning röd efter analys, se figur 20. Då produktionsoperatörerna kan 
välja mellan två avlastningsytor och ena är över axelhöjd (större än 90 
grader) blir bedömningen röd.  

 

 
  3.3.2 (i SES utvärderingsmall) Enhandslyft inklusive överhandsgrepp blev 

bedömningen dubbelt rött värde (DRV) på samtliga distansklossar oavsett 
vilken avlastningsyta man väljer att ta distansklossen från, se figur 21. 
Detta beror på att ett överhandsgrepp på distansklossarna greppas och 
vikten på distansklossarna väger mindre än tio kilogram men mer än ett 
kilogram vilket ger bedömningen enligt SES DRV. Om ett enhandslyft 
med ett bra grepp utförs på distansklossarna skulle enligt SES 
rekommendationer två av tre distansklossar få en grön bedömning. Det 
vill säga både grepp och vikten är två faktorer som är orsak till 
oergonomisk arbetsform och kan orsaka belastningsskador på bland annat 
rygg och armar.  

Figur 19: Resultatet av punkten 3.2.5 från SES utvärderingsmall av de befintliga distansklossarna. 

(Scania CV AB). 

Figur 20: Resultatet av punkten 3.2.10 från SES utvärderingsmall av de befintliga distanklossarna. 

(Scania CV AB). 
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4.1.4 Resultat benchmarking  

Under de år riktpressen har funnits har en del ändringar gjorts och olika lösningar 
på distanklossarna har testats. Förändringar som har varit är att donens längd har 
ändrat då nya bakaxelbryggor och förstärkningsplåtar har lags till i produktionen. 
I och med att längden på donen har ändrats och även förstärkningsplåtarnas 
former infördes distansklossarna. Distansklossarna tillverkades så att man kunde 
börja riktpressa alla typer av bakaxelbryggor.  
 
Efter att en SES bedömning visat rött vid arbete av distansklossar har tre mer 
grundliga försök till förbättring av distanklossarna gjorts. Ett av försöken var en 
variant där lyft av distansklossarna skulle undvikas, känd under namnet ”vik in 
och vik ut” lösningen. Idén var att vika in distanskloklossarna från sidan in under 
donen och när man inte skulle använda den så vek man ut distansklossarna. Idén 
var bra men klen och ranglig och lösningen höll inte måttet och försvann även om 
den hade en bra grundfunktion och lösning på hanteringen med distanklossarna.  
 
Senaste lösningarna för att försöka göra arbetsmomentet med distansklossarna 
mer ergonomiska har varit lösningar på greppet och material på distansklossarna.  
 
De två lösningarna har bestått av ett ergonomiskt handtag placerat på klossens 
kortsida, men hjälpte inte så mycket då problemet med tunga distansklossar 
kvarstod. Den andra lösningen med handtag var att minska vikten på 
distansklossarna genom att ha klossens kärna i aluminium (lättmetall) och klossens 
ovan- och undersida av ett härdat stål som är ett starkare material. Ingen av 
lösningarna fungerar bra eftersom varken hållbarhet eller vikten på klossarna har 
varit tillfredställande. I figur 22 visas de tidigare lösningarna på distansklossarna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Frågeformulär 

I sammanställningen av frågeformuläret om hur operatörerna upplever samtliga 
distansklossar, var det många som upplevde distanklossarna U-formad distanskloss 
och fördjupningskloss tunga och klumpiga och vårtkloss som allmänt OK, se 
diagram 1. 

Figur 21: Resultatet av punkten 3.3.2 från SES utvärderingsmall av de befintliga distansklossarna. 

(Scania CV AB). 

Figur 22: Två distansklossar på de tidigare lösningarna som varit 

distansklossar på Scania Ferruform (Scania Ferruform). 
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Diagram 1: Upplevelsen av de tre befintliga distansklossarna, svar från frågeformulär. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatet från hur och var operatören upplever värk vid arbete med 
distanklossarna är att flesta operatörerna upplever stark värk i handleder, 
armbågar, underarmar och händer. Färre upplever värk i axlar och rygg men 
upplever desto starkare värk enligt ”Borg skala”.  
 
Enligt frågeformuläret väljer 46 % att ta distansklossarna från avlastningsytan som 
ligger på 810 millimeter höjd.  23 % väljer att bara använda avlastningsytan på 
1690 millimeters höjd. De resterande 31 % väljer att ta distanklossarna från båda 
avlastningsytorna.  
  
Diagram 2: Svar från frågeformulär, från vilken avlastningsyta operatörerna väljer att ta 

distansklossarna från. 

4.1.6 Kravspecifikation 

Resultatet av viktningen resulterade i att huvudgrupperna; funktion, ergonomi, 
användarvänlig och kvalitet är alla viktiga grupper att ta i beaktande i projektet. 
Huvudgrupperna med sina kriterier har tagits fram utifrån; observationer, 
intervjuer, frågeformulär samt SES utvärderingsmall. Slutlig kravspecifikation med 
viktning, se tabell 1. 
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4.2 Resultat av idéutveckling  
Idégenereringens resultat kommer att redovisas i följande kapitel.  De tre koncept 
som valts ut och som ansågs ha störst potential kommer beskrivas med skisser och 
i text.  

4.2.1 Idéarbete 

Resultatet av alla kreativa metoder resulterade i sju grupper; armatur, automatisk, 
avlastningsyta, dark horse, grepp, lyft hjälpmedel och låsning. De sju grupperna 
skapade idébanken som tidigare nämnts. Alla idéer i idébanken finns i bilaga 4.  
 
Efter skapande, funderingar och förbättringar från de kreativa metoderna och 
kombination från de olika idégrupperna, diskuterades idéerna med 
verktygskonstruktör Göran Wiik. Bland alla idéer fanns det några stycken med 
potential men efter kartläggning av placering på riktpressen och mätningar ha tre 
koncept gått vidare i utvecklingsarbetet som anses ha potential. Nedan presenteras 
de tre koncepten.   

4.2.1.1 Koncept 1 ”lego” 
Konceptet ska innehålla en ramp för en mer ergonomisk arbetshöjd för 
användaren att arbeta på. Ska vara lätt för användarna att gå upp och ner på 
arbetsplatsen utan att snubbla men samtidigt kunna arbeta i en ergonomisk 
arbetsnivå. Det kommer finnas en avlastningsyta där man kan ställa 
distansklossarna som inte används, ytan kommer bestå av fack där varje kloss har 
sitt eget fack som den passar in i. Det gör att det blir ordning och reda och kan se 
om det saknas någon kloss. Avlastningsytans höjd ska kunna ställas in efter 
användaren.  Med de ergonomiska handtagen på distanklossarna kan man på ett 
enkelt och smidigt sätt ta upp distansklossarna ur sina fack utan att ta ett 
överhandsgrepp och samtidigt ha en neutral handled.  

Tabell 1: Kravspecifikation med viktning av kriterierna. 
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Med en standardkloss som sitter fast i 
donet och har en form som gör att 
majoriteten av alla volymbryggor kan 
pressas utan att distansklossen byts ut. 
Vid bryggor med en förstärkningsplåt 
som har en annorlunda form och som 
behöver en annan form på 
distansklossarna finns tilläggsklossar 
som man kan hämta i avlastningsfacken. 
Det blir lite som en lego känsla där man 
bygger av och på komponenter. Figuren 
23 visas konceptet med sina 
tilläggsklossar.  
 

4.2.1.2 Koncept 2 ”vika och dra” 
Även på ”vika och dra” konceptet kommer det att finnas en ramp, läs mer om den 
under koncept 1 ”lego”. I detta koncept ska avlastningsyta vara på samma position 
och inställbar som i föregående koncept. I detta koncept är två av distansklossarna 
placerade på riktpressens don. Distansklossarna som sitter fast på donet kommer 
vara till volymbryggor för att undvika lyft och överhandsgrepp.   
 
En av distansklossarna kommer kunna dras fram genom donet med en stång med 
ett handtag. Bakom donet kommer det att vara ett urfräst spår så att stången kan 
åka in i donet så att distansklossen kommer i ett låst och ”rätt” position, se figur 
24.  
 
Den andra distansklossen som också kommer vara placerad på donet kommer ha 
samma funktion som tidigare idé ”vika ner och vika upp” men en stabilare och 
bättre konstruktion. När distansklossen är i ett uppfällt läge kommer den sitta fast 
med en magnet, eller som man kan se i figuren en kula man klickar in mellan två 
pinnar, se figur 24. Distansklossen som man kan dra fram kommer att sitta på 
delen av donet som kan rotera 360 grader som idag.  I ett nedfällt läge kommer 
distansklossen placeras under donet och armen till distansklossen kommer vara 
format så att den inte tar i stången som går igenom donet (distansklossen som man 
kan dra fram). För att distansklossen skall kunna vikas ner och roteras och ställas 
in efter olika vinklar krävs en platta med en centrerad stång emellan platt och 
distanskloss på ovansidan.   

Figur 24: Skisser på konceptet "vika och dra" (Egen skiss). 

Figur 23: En skiss på konceptet "lego" (Egen skiss). 
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Idag är behovet tre distansklossar, två sitter fast i donet och det finns en lös 
distanskloss i form av det som finns idag men där det ska finns ett ergonomiskt 
handtag så man inte tar överhandsgrepp och där även materialet på 
distansklossarna kommer ses över för ett lättare men minst lika hållbart material 
som idag. De lösa distansklossarna kommer placeras på avlastningsytan som 
tidigare nämnts.  

4.2.1.3 Koncept 3 ”roterande distansklossar” 
Samma som koncepten innan kommer en ramp att finnas. Den stora skillnaden 
är att ingen avlastningsyta behövs. 
Distansklossarna ska sitta på horisontella 
armar som är ledade med en lodrät stång 
som siter fast i samma platta som donet gör. 
Vid den ledade armen nere på den lodräta 
stången ska det fungera så att man kan 
rotera runt alla distansklossar och kan byta 
mellan dom. Då bakaxelbryggan består av 
delar som sticker upp ska det finns en 
flexibilitet i leden mellan stängerna även i 
den lodräta stången, se figur 25.  Hur 
distansklossarna ska stanna under donet 
och mer detaljerat hur ledarna ska fungera 
tas med till nästa fas.  
 
 
4.3 Resultat av konceptutveckling  
Med nya mätningar, tester och intervjuer har nya idéer, funktioner och former 
utvecklats och andra har försvunnit. Här kommer resultatet av utvecklingen att 
redovisas och hur de tre konceptens slutliga utformning blev samt urvalet av det 
slutliga konceptet med hjälp av kravspecifikationen.    
 

4.3.1 Resultat av mätningar, tester och utformning 

Genom att testa med utklippta modeller blev resultatet att dagens distansklossar 
har en bra grundform men med lite förbättringar så skulle distanklossarna bli mer 
optimala.  
 
En slutsats efter att ha kontrollerat vilka förstärkningsplåtar som finns på de elva 
volymbryggorna är att platta förstärkningsplåtar är vanligast. Stötdämparfästena är 
bland de fem främsta i volymbryggor och därför måste distansklossen med U – 
form vara kvar som distanskloss och finnas med som standardkloss. 
Dimensionerna på distansklossen har behållits till största del och det är därför det 
har fungerat tidigare och passar både till platta och stötdämparplåtar som många 
av volymbryggorna består av. Ändringen som kunde göras men som inte skulle 
påverka passningen för stötdämparfästena var att öka längden på den U – formade 
distansklossen från 100 till 130 mm. Med den ökade längden på 30 mm skulle 
plåtar med avlånga kutsar också kunna användas med den U – formade 
distansklossen och möjliggöra att distansklossen fördjupningskloss elimineras från 
produktionen. För att klara av plåtar och avlånga kutsar men även att spara 
material och vikt är 130 mm den kortaste längden som kan användas. Den 

Figur 25: Skiss "Roterande distansklossar" 

(Egen skiss). 
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maximala bredden på distansklossen med U-form testades med klippmodeller på 
plåtarna och mättes till 70 mm, vilket är samma mått som den befintliga är idag.  
 
Från idébanken fanns lösning på multiklossen, en distanskloss som kunde 
användas till alla förstärkningsplåtar se bilaga 4 sid. 1(7). Utformningen på den 
var en U-formade distanskloss med den vårtformade distansklossen ihop. Genom 
att dimensionerna multiklossen (U- form och vårtform ihop) och med mätningar 
på bakaxelbryggorna, har det visat sig multiklossen inte var möjlig. 
 
Efter enklare tester med pappersmodell och analys blev resultatet att antalet 
distansklossar kan minskas från tre till två stycken och klara alla dagens plåtar med 
dess form. Dessa två distansklossar är den U – formade distansklossen med ökad 
längd till 130 mm och den vårtformade distansklossen utan förändring.  
 
Resultatet efter mätningarna på avståndet mellan bakaxelbrygga och 
stötdämparfästen i uppfällt läge är 150 mm (plattan som donet sitter fast i är inte 
med räknat) vilket göra att vid laddning av bakaxelbryggan kommer den inte ta i 
standardklossen och en marginal ner till stötdämparfästet på cirka 12 mm finns.   

4.3.2 Resultatet av vidare utveckling av koncepten var för sig  

Efter att ha bestämt form, mått och antal klossar delades koncepten upp för att 
utvecklas vidare var för sig.  

4.3.2.1 ”Roterande distansklossar” 
Konceptet ”roterande distansklossar” behöver många funktioner för att kunna 
fungera i produktionen.  Olika funktioner som att få distansklossen till donet 
innebär ledade armar och någon typ av fjädring vilket gör att konceptet blir väldigt 
komplext. Genom att idélösningen är komplex kan det medföra stora risker att de 
ledade armarna kan gå sönder då delarna kan vara känsliga för de höga krafterna 
som de utsätts för. Med dessa utmaningar gick ej konceptet vidare till 
designprocessen.  

4.3.2.2 ”Vika och dra” som blev ”stång med klossar” 
Då konceptet ”vika och dra” funktionen ansågs fungera bra bestämdes 
dimensioner på alla delar för att sen göra en 3D- visualisering och en detaljritning. 
Vid test att sätta ihop delarna i 3D- visualiseringen visade sig att distansklossen 
som ska vikas ner tar i donets kant när den ska vikas ner under. För att kunna lösa 
problemet och samtidigt, vid nerfällt läge, undvika att donet och distansklossen 
inte har något glapp mellan stången som distansklossen sitter på. Vid mindre tester 
med gradskiva visade det sig att donet radie måste kapas med cirka 37 mm, vilket 
är hälften av donets radie, detta skapar en instabilitet i hela konstruktionen när 
bakaxelbryggan ska pressas. Det kan skapa stora risker för operatören samt skada 
och försämra kvalitén på bakaxelbryggorna efter pressning. Därför har delen med 
att vika ner en distanskloss valts bort från konceptet och designarbetet.  För att 
testa hur den andra funktionen fungerar med att dra fram en distanskloss gjordes 
en kartmodell. Testen med modellen var för att utvärdera om funktion dra fram 
var något att bygga vidare på.  
 
Testen med kartongmodellen skapade nya idéer hur man kan lösa problemet för 
att undvika att lyfta klossarna. Efter skissande på idén växte konceptet ”stång med 
klossar” fram, se figur 26.  
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Idélösningen bygger på att stången som tidigare gått genom donet nu har 
utformningen som ett T och på T: ets undersida kommer de två distansklossarna, 
som utformats tidigare, att placeras med ett avstånd mellan distansklossarna. 
Distanklossarna ska inte påverka varandra när bakaxelbryggorna ska pressas. 
Stången kommer gå genom donet som har ett T-spår, se figur 27.  Efter att 
kravspecifikation viktats och diskuterats med tekniker, handledare, konstruktör 
och uppdragsgivare ansågs konceptet ha en stor potential i utvecklingsarbetet och 
det bestämdes att en funktionsmodell skulle tas fram.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2.3 ”Flytta i sidled” 
Idén utvecklades fram efter måttsättning av konceptet ”lego”. I och med att man 
måste lyfta distansklossarna (tilläggsklossarna) för att kunna pressa 
bakaxelbryggorna med kutsar skissades idén ”flytta i sidled” fram. Konceptet är att 
man ska kunna flytta donet och distansklossen i sidled för att komma ner rätt på 
plåten och få en kraft som går rakt igenom donet och den del av distansklossen 
som blir belastad utan att få en snedvriden kraft, se figur 28. Plattorna med donet 
ska kunna göra exakt samma sak som den gör i dagsläget med att flytta i sidled och 
rotera runt en lodrät axel. Distansklossen kommer på ovansidan ha en yta i form 
av ett T som kommer vara 90 grader vridet från spåret i U – klossen. Längst ner 
på donet kommer ett utfästa T – spår att finnas där standardklossen sedan kommer 
att vara placerad. Formen på standardklossen kommer vara den U – formade 
distansklossen.  För hela konstruktionen se figur 29.  

Figur 27: Skiss "Stång med klossar" (Egen 

skiss). 
Figur 26: Kartongmodell av funktionen dra 

(Egen bild). 
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4.3.2.4 ”Lego” 
Även konceptet ”lego” och dess funktion ansågs fullbordad och tillräckligt klar för 
att en funktionsmodell kan tas fram. Konstruktionen dimensionerades för ”lego” 
med hjälp av standardmått på T-spår och SES konstruktion och mätningar. Efter 
färdiga detaljritningar och CAD modell bestämdes det att vänta med att tillverka 
modellen och istället fokusera på de två andra koncepten som ansågs viktigare att 
testa och se hur det fungerade i verkligheten. De två andra lösningsförslagen ansågs 
lösa det ergonomiska problemet bättre genom att man inte behöver lyfta 
distansklossarna helt och hållet.  
 
Efter att tester genomförts med dom två andra lösningsförslagens prototyper, 
valdes ”lego” för att testa funktion och ergonomiska aspekter. Modellen gjordes 
också för att kunna göra en rättvis bedömning över vilket koncept som skulle bli 
det slutliga konceptet. För att göra en bedömning av ”lego” funktionen och 
ergonomi tillverkades bara en tilläggskloss. För att spara tid återanvändes en 
distanskloss från ”kloss i sidled”, där ett T – spår i det redan tillverkade spåret 
gjordes samt en fräsning på distansklossens framsida för att lättare styra in 
tilläggsklossen. Tilläggsklossen halverades i mått för att sedan 3D printas på LTU. 
På den 3D printade tilläggsklossen tillverkades ett handtag på tilläggsklossens ena 
sida för att få det så likt konceptet som möjligt samt för att kunna göra en rättvis 
analys av konceptet.     

4.3.3 Tester och SES bedömning av prototyperna 

Testerna och SES utvärderingsmall av de tre prototyperna resulterade i bra 
information på konceptets funktion och ergonomi samt vad som fungerade bra 
och vad som fungerade mindre bra. Alla koncepten tog bort den DRV punkt som 
har varit grunden till detta designprojekt. Genom tester och SES bedömning på 
alla koncepten har vissa förbättringar gjorts och testats igen andra förbättringar 
lämnas för att lösas till nästa fas. Nedan kan man läsa resultatet för varje koncept 
för sig 

4.3.3.1 ”Stång med klossar” 
Testerna av ”stång med klossar” visade att hela konstruktionens längd från plattan 
till distansklossen behövde förlängas till 180 mm då locket på bakaxelbryggan tog 
i riktpressens tak innan distansklossen hade nått ner till bryggan/plåten. 
Ändringen till 180 mm gör att vid laddning av bakaxelbryggor med 
stötdämparfästen måste styra in plåtarna i den U- formade distansklossens spår, 

Figur 28: Hur belastningen ska och inte ska komma på 

"flytta i sidled" (Egna skisser). 
Figur 29: Prototyp av "flytta i sidled" 

(Egen bild) 
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för att stötdämparfästena inte ska ta i distansklossen. För att underlätta styrandet 
in i den U – formade distansklossen har öppningen på spårets kanter fräst bort så 
att styrningen blir lättare vid laddning av bakaxlar med stötdämparfästen. Andra 
bakaxelbryggor med eller utan plåtar har inga problem vid laddning i riktpressen. 
Vid testerna upptäcktes att avståndet mellan distanklossarna inte var tillräcklig och 
efter mätningar resulterade det i att avståndet ökades till 50 mm i stället för 30 
mm. Vid testerna fick operatörerna känna på funktionen och lämna förbättrings 
tips. Efter modifiering av funktionsmodellen med handtag och rätt längd på 
konstruktionen 180 mm, gjordes nya tester och en SES utvärdering.  
 
Bedömningen med SES utvärderingsmall på prototypen ”stång med klossar” 
resulterade i att tidigare punkter som varit gul, röd och DRV blev gröna men att 
nya punkter hade tillkommit. En del nya punkter som tillkommit bedömdes gröna 
som tillexempel punkt 3.4.1 i SES ”tryck, drag med en hand, arm”. Nya punkter 
som blivit röda vid utvärdering var följande.    
 

 3.2.4 (i SES) Arbetsområdet för hand, se figur 30. Vid byte av distanskloss 
till vårtkloss kan det behövas att man roterar hela stången 180 grader för 
att distansklossen ska komma rätt till förstärkningsplåten. Vid rotering 
hamnar användaren utanför rekommenderat område (Arbetsmiljöverket, 
2012) och Scania Ferruform, (2015c) och i en sammanlagd takttid på fem 
sekunder vilket blir en röd etta i bedömningen. 

 

 
 3.2.8 (i SES) Rygg och statisk- arbetsställning ≥ 5 sekunder – 

sammanhängande, se figur 30. Vid pressning av balkaxelbrygga böjer sig 
operatören för att se hur distanklossarna ligger i förhållande till plåtarna. 
Detta sker längre än fem sekunder sammanhängande i en böjning mellan 
20 – 45 grader. Enligt SES blir bedömningen gul etta.  

 

 
 3.2.9 (i SES) Nacke och – statisk -arbetsställning ≥ 5 sekunder – 

sammanhängande, se figur 32. När operatören går ner enligt punkten 
innan för operatören även huvudet bakåt vilket det inte finns någon 
toleranser för Scania Ferruform, (2015c) och bedömningen blir röd.  

Figur 30: Resultatet av punkt 3.2.4 från SES utvärderingsmall “stång med klossar”. 

Figur 31: Resultatet av punkt 3.2.8 från SES utvärderingsmall“stång med klossar”. 
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För en mer optimal konceptlösning är att hitta stopp så att klossarna kommer i 
rätt läge till plåten i linjär- och rotationsriktning samt blir säkrare genom att ”stång 
med klossar” inte kan komma ur sitt spår och skada operatören. Genom att 
operatören inte behöver arbete utanför den rekommenderade räckvidden och en 
lösning som gör att operatörerna inte behöver böja ryggen och inte föra huvudet 
bakåt ger det en bättre ergonomi för operatören (Scania Ferruform, 2015c).    

4.3.3.2 ”Kloss i sidled” 
Alla koncept har grundidén som bygger på en standardkloss som hela tiden sitter 
på donet och formen på den är U – formad vilket gör att alla får samma problem 
vid pressning av bakaxelbryggor med stötdämparfäste som nämns i avsnittet 
4.3.3.1”stång men klossar”. Genom en förlängning på donet med 30 mm så löser 
sig problemet. Vid testerna av denna prototyp var ett test att förklara för 
användaren hur den skulle användas för att få krafterna rätt vilket i testerna inte 
visade sig vara så lätt. Operatören tycket inte att lösningen med att flytta både 
donet och distansklossen åt samma riktning fungerade något vidare. Vid test av 
bakaxelbrygga med plåtar med kutsar hamnade inte kraften rätt utan den blir 
förskjuten och skadar både bakaxelbrygga och i förlängningen riktpressen. 
Kvalitets samordnare informerade också att men vill undvika att pressa på kutsarna 
så mycket som möjligt vilket konceptet ”kloss i sidled” inte kan undvika.    
 
SES utvärderingen på konceptet blev alla punkter gröna. Men med finns tendenser 
där operatören böjer ryggen.  
 
Förbättringar som tas med till nästa fas, om konceptet går vidare, är att ta fram en 
ny funktion som gör att användaren får krafterna lättare rätt placerade samt en 
konstruktion på donet som undviker att man trycker på kutsarna.   

4.3.3.3 ”Lego” 
Testerna av konceptet ”lego” gav bra resultat förutom att konstruktions längd 
ändras till 180 mm.  
 
Vid SES utvärderingen av konceptet ”lego”, se figur 23, var alla punkter gröna. 
Det var bara punkten 3.3.2 enhandslyft som bedömdes som en gul etta. För att få 
en uppfattning på vikten som skulle kunna vara på tilläggsklossen, togs volymen 
på den verkliga skalan av tilläggsklossen (0,447460m3) och densiteten för stål 
(7,8kg/m3), vikt resulterade i 3,5 kilogram, vilket är en vikt som inte förbättrats 
sedan tidigare. Något som förbättrats är arbetssättet då endast en avlastningsyta 
finns så att operatören kan arbeta mer ergonomiskt. Förslaget är en avlastningsyta 
som kan anpassas efter vilken höjd som är lämplig för operatören och att göra den 
till en standard, se figur 33. Tester har genomförts med kartongmodell av 
avlastningsytan och resulterade i att möjligheten finns.   
 

Figur 32: Resultatet av punkt 3.2.9 från SES utvärderingsmall “stång med klossar”. 
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Förbättringar som tas vidare till nästa detaljfas, om konceptet går vidare, är att 
sätta ett stop i linjär- och rotationsled så att användaren vet att tilläggsklossen 
hamnar i rätt position till plåten. För att användaren inte ska hamna i arbete 
utanför box behövs förbättring för att rotera hela standardklossen med 
tilläggsklossen i.  

4.3.4 Utvärdering av slutkoncept 

Vid val av slutkoncept har tester, analyser, konceptvalsmatris samt tankar och 
funderingar från tekniker, handledare, konstruktör och operatörer om koncepten 
varit med men det slutliga valet har legat på examensarbetaren. Bedömningar på 
de tre koncepten har gjorts i en konceptvalsmatris där kriterierna som skulle 
uppfyllas är från kravspecifikationen. Bedömningen var på hur man tyckte att 
koncepten uppfyllde kriterierna med en skala 0-5. Därefter gjordes en 
sammanställning där medelvärdet för varje kriterie togs fram och summerades 
därefter ihop till en total summa för varje koncept. Genom att jämföra med varje 
kriterie, var för sig med det tidigare viktade kravspecifikationen om hur viktigt 
varje kriterie var kan man tydligt se hur koncepten ligger i förhållande till hur den 
borde ligga.   

Figur 33: Funktionsmodell "lego" (Egen bild). 
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Tabell 2: Konceptvalsmatris. 

 
 
Resultatet av konceptvalsmatrisen visade att ”stång med klossar” hade högst poäng 
och därefter ”kloss i sidled” och ”lego”. Ganska tydligt ser man att ”stång med 
klossar” är stark segrare och när man tittar på de två andra koncepten var resultatet 
mer jämt. Eftersom konceptet ”kloss i sidled” inte anses vara tillräckligt bra lösning 
för att kvalitén på bakaxelbryggorna inte ska försämras då man trycker på kutsarna 
anses konceptet inte ha de förutsättningar som krävs för att bli ett slutligt val. När 
man jämför koncepten ”stång med klossar” och ”lego” ser man ganska tydligt att 
”stång med klossar” har bättre förutsättningar att bli en optimal lösning. Det 
koncept som därför valts ut som slutkoncept är ”stång med klossar” 
 
4.4 Resultat av detaljutveckling 
Under detta avsnitt kommer resultatet av slutliga konceptet i sista 
utvecklingsarbetet att redovisas; skriftliga förbättringar, tester, 
hållfasthetsberäkningar och riskanalyser. I resultatet finns lösningar som inte är 
verifierade fullt ut.  

4.4.1 Riskanalys generella och grov analys 

Resultatet av generell riskanalys visar att det finns ett antal risker och de flesta 
riskerna anses ha en medelhög risk och kräver därmed en åtgärd. Vid bedömning 
av risker i konstruktionen hittades inga högrisker som anses behöva omedelbar 
åtgärd. Många av riskerna som finns har en relevant åtgärd och är enkla att åtgärda. 
Riskerna som finns är; tappa kloss, deformation av bakaxelbrygga, distanskloss och 
stötdämparfästet, distanklossarna ligger inte kvar i det läge man placerat dom i 
innan pressning, byte av distanskloss går trögt eller fastnar samt distanklossarna 
får skador som kan orsaka olycka. Några av riskerna har förbättras och testas, läs 
mer under förbättringar 4.4.2.   
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Summering av grov riskanalys av det slutliga konceptet resulterade i förbättring av 
Scania Ferruforms arbetsmiljö mål. De punkter som förbättrades var; 
belastningsergonomi, personligsäkerhet och lyftsäkerhet. Alla andra punkter var 
oförändrade. Förbättringarna på säkerheten av distansklossarna från den generella 
riskanalysen behöver följas upp av Scania Ferruform.  

4.4.2 Förbättringar 

Efter test av prototyp ”stång med klossar” i avsnittet konceptutveckling, SES 
utvärdering samt riskanalysen framkom det att konstruktionen behövde en del 
förbättringar för att operatören skulle arbeta i så optimalt arbetssätt som möjligt 
och säkert med ”stång med klossar”. Förbättringarna som behövs göras för denna 
optimering är:  
 

 Två handtag  
Vid SES analys av konceptet ”stång med klossar” såg man att arbete utanför 
eget arbetsområde tillkom med den nya konstruktionen. En lösning för att det 
inte ska bli en röd punkt i SES är att det tillförs ett handtag på andra sidan av 
T – stången samt en instruktion i positionsstandarden som visar att operatören 
ska byta handtag vid rotering av stång. Tester på två handtag har inte verifierats 
under designarbete på grund av tidsbrist.  

 
  Avståndet mellan handtag och stång 
Avståndet mellan handtag och stång kan minskas till 25 mm. Ändringen 
uppnår fortfarande kraven i SES manual montering för ”frigång för hand, 
fingrar, detalj eller verktyg” (SES monterings manual). Förbättringen är att 
konstruktionen inte sticker ut och det blir mindre risk att den tar i andra delar. 
Ingen verifiering har gjorts men måttet som angetts är inom 
rekommendationer enligt SES manual konstruktion.  

 
  Lättare vid laddning av bakaxelbryggor med stötdämparfästen.  
Med en sänkning på banan och V-blocken med 30 mm kan laddningen av 
bakaxelbryggan med stötdämparfästen underlättas. Sänkningen gör att man 
inte behöver lägga distansklossarna i ett visst läge för att en bakaxelbrygga med 
stötdämparfäste smidigt ska kunna gå in.  Möjligheten för ändringen har 
bekräftats av underhåll på Scania Ferruform men att mer mätningar och en 
planering krävs för att genomföra ändringen på riktpressen. 
Rekommendationen till sänkningen av banan och V-blocken är på grund av 
att bakaxelbryggor med stötdämparfästen är en volymbrygga. Förändringen 
underlättar arbetet så att operatörerna inte behöver tänka på i vilket läge 
distansklossarna ska sitta innan man laddar bakaxelbryggan.   

 
  Förbättring av linjär styrning 
Även om den linjära styrningen med tryck och dra är ”grön” kan den bli mer 
stabil genom att donets diameter ökar till 100 mm vilket ger stången en större 
yta att glida på. Ändringen av donets diameter ska inte påverka 
arbetsmomentet vid riktning av bakaxelbrygga men inga tester eller 
verifieringar har gjorts.  

 
 Minska risk för olyckor och felplacering i linjärräkning   
För att stången med klossar inte ska dras ur eller tryckas in för långt i det 
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urfrästa T - spåret i donet kommer stoppet bestå av en bult som är placerad på 
vardera sida av den T – formade stångens ovansida. Resultatet av mätningarna 
var att placeringen av bulten skulle vara 15 mm från stångens ytterkant i 
stångens längdriktning för att få distanklossarna centrerade under donet. 
Beräkningarna har varit med ett don med diametern 100 mm. Tester och 
verifiering har gjorts med stop på linjära styrningen med funktionsmodell med 
don 75 mm.  

 
 Bättre ergonomisk arbetsställning då operatören inte behöver böja på rygg 

eller föra huvudet bakåt och mindre risk av felplacering i rotationsriktning 
på plåt. 

Testerna för att få fram vinklarna på plåtarna där en rotation av donet krävs 
gav resultatet, att två vinklar kräver 6.7 grader och 14 grader. Testerna och 
verifieringarna som gjorts har bara utförts på bakaxelbryggor där plåtarna 
ansågs behöva en vridning på donet. Ytterligare tester kan krävas.  
 
För att tydliggöra de olika vinklarna för de urfrästa spåren kan spåren vara i 
olika färg koder. Inga tester på färgkoder har gjorts.    

 
 Mindre risk för skärskador och krafterna blir med spridda 
Genom att tillföra en radie på distansklossarna minskas risken för att 
operatörerna skär sig även om det i standarden står att man måste ha handskar.  

 
 Mindre arbetsmoment  
Ifall det visar sig att operatören måste flytta distansklossen i sidled (som det 
görs idag) kan en förbättring till mindre moment vara en bussning där man 
kan flytta i alla led, i ett horisontellt plan, samt ha kvar funktionen för 
linjärriktning för att kunna byta mellan distansklossarna. Bussningen mellan 
donet från plattan och donet med T – spår, rekommenderas från 
examensarbetaren. Inga tester eller större fördjupningar på lösningen har 
gjorts men enligt tekniker och operatörer är det en vanlig lösning och skulle 
kunna fungera.  

4.4.3 Hållfasthet 

Resultat av beräkningar för sträckgränsen för de två olika distanklossarna. 
Beräkningarna som gjorts är på måtten som är på funktionsmodellen idag.  
 
Area på donet, beräknad med formeln (1) 
 

 
 
Area som belastas i bästa fall på undersidan av standard distansklossen (U-form). 
Beräknad med formeln (2) 
 
𝐴1 = 𝑏 × ℎ =  25 × 130 = 6500𝑚𝑚2  
 
Area som belastas under standard distansklossen (U-form) i värsta fall. Beräknas 
med formeln (2) 
 
𝐴2 = 𝑏 × ℎ = 25 × 20 = 2000𝑚𝑚2  
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Arean under distansklossen som är formad för kutsar beräknas med formlerna (2 
och 3). Beräkningarna kan vara bristfälliga då ytan som klossen tar upp kan variera.    
 
 

𝐴3 = (( 𝑏 × ℎ) + (𝑏 × ℎ) + (
𝑏 × ℎ 

2
))

= ((28 × 75) + (15 × 30) + (
18 × 30

2
)) = 2820𝑚𝑚2 

    
Kraften från riktpressen beräknas med formeln (4) för kraften 60 000 kg och 
100 000 kg 
 

 
 

 
Tryckkraften på standard kloss (U- form) i bästa fall för krafterna F1 och F2 
beräknas med formeln (5). 
 

 

 
 
Tryckkraften på standard distansklossen(U- form) i sämsta fall för krafterna F1 och 
F2. Beräkningar med formeln (5). 
 

 

 
 
Tryckkraften på distansklossen för kutsar. Beräkningar med formeln (5) för 
krafterna F1 och F2. 
 

 

 
 
Resultatet av beräkningarna på tryckkrafterna resulterade i att materialvalet för 
distansklossarna måste ha en sträckgräns högre än 490 MPa för det allra sämsta 
fallet. Jämförelser med sträckgränsen som är på de befintliga distanklossarnas 
material 690 MPa finns det en säkerhetsmarginal. Beräkningarna behöver 
verifieras innan de kan rekommenderas.  För att få ner sträckgränsen på den U – 
formade distansklossen finns möjligheter att på den U – formade distansklossen 
öka längden så att större yta blir belastad och minskar då både tryckspänningen 
och sträckgränsen. Viktigt att tänka på är att slutkonstruktionens dimensioner 
behöver ses över.    
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4.5 Slutligt resultat 
Det slutliga resultatet är en multidesignad konstruktion (kan användas till flera 
olika förstärkningsplåtar) med distansklossar, med enkel användningsfunktion 
och med ergonomiska integrationer (användarvänlig med syfte på helhetslösning). 
Med den multidesignade konstruktionen med designsklosser behöver användaren 
inte lyfta och ta överhandsgrepp. Med tester, analyser och bedömningar som gjorts 
under utvecklingsarbetet anses slutkonceptet ha en stor potential till förbättring 
av arbetet med distansklossarna. Den multidesignade distansklossen består av en 
T – formad stång med längden 300 mm och på den sitter två multiformade 
distansklossar fast med bultar genom T - stången. De två multiformade 
distanklossarna har utformningen så att de kan användas till alla artiklar på Scania 
Ferruform som finns idag. På yttersidorna av den T – formade stången sitter två 
handtag som har diametern 20 mm och ett avstånd från stången på 25 mm. 
Handtaget gör det lätt och bekvämt för användaren att dra konstruktionen i linjär 
riktning och med rotationsled. Genom att ha två handtag kommer användaren 
arbeta i lämpligt arbetsområde. På ovansidan av den T – formade stången finns 
två bultar placerade för att vara stopp. Stoppen gör att användaren inte klämmer 
sig och får konstruktionen på sig samt gör att användaren vet att den har kommit 
i rätt läge för att pressa plåtarna i linjär riktning.  
 
Den T- formade stången placeras i ett T – format urfräst spår i nedersta delen av 
donet med diametern 100 mm och höjden 65 mm. På donet finns två spår och 
fyra små hål som ska hjälpa till med styrningen i rotationsled, se figur 28. Det T- 
formade spåret och spåret på donet är standardmått för T – form så att 
anpassningen mellan delarna är bra och så att kraften inte ska komma på den T- 
formade stången utan på distanklossarna vid pressning. Belastningen på de olika 
distansklossarna finns att läsa i avsnitt 4.4.3. På donet som sitter över donet med 
T – spår har längd och diameter ändrats samt tillkommit tre urfrästa spår. Mellan 
de två delarna av donen kommer det finnas fjädrande tryckstift, för att underlätta 
rotationsstyrningen och gör att användaren arbetar rätt enligt de ergonomiska krav 
Scania Ferruform, (2015c) har. Plattan som hela konstruktionen sitter fast i har 
samma mått som dagens platta. Samtliga mått och utformningar av delarna finns 
i bilaga 5. 
 
Genom att konstruktionen, stång med klossar, sitter fast i en bestämd höjd, 140 
mm arbetar användaren i en ergonomisk arbetshöjd som är inom 
rekommendationerna enligt Arbetsmiljöverket, (2015). Arbetet över axelhöjd som 
46 % av operatörerna idag utför och den repeterbara belastningen på; axlar, armar, 
händer eller handleder försvinner vilket enligt Hägg, (2001) minimerar riskerna 
för skador. En bestämd höjd gör också att alla lyft med distanklossarna försvinner 
men där man istället manuellt måste dra konstruktionen fram och tillbaka men 
enligt Scania Ferruform, (2015c) är det grönt då krafterna som operatören utsätts 
för är minimala.  
 
Det överhandsgrepp som tidigare användes för att greppa distansklossarna har 
också försvunnit med den fasta konstruktionen där två handtag monterats på 
vardera ”stång med klossar”. Handtagen gör det smidigt, enkelt och bekvämt för 
operatören att greppa och arbeta under rätta förhållande när det gäller grepp 
(Scania Ferruform, 2015c), (Arbetsmiljöverket, 2015) och (Hägg, 2001).  
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Med de infrästa spåren och de fjädrande tryckstiften, se figur 34 på donen så 
underlättar det arbetet för operatören eftersom de kan arbeta med en 
arbetsställning där en neutral rygg och nacke bibehålles under hela 
arbetsmomentet vid hanteringen av ”stång med klossar”  (Scania Ferruform, 
2015c). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den konceptuella lösningen på en ergonomisk anpassad distanskloss vid 
riktpressen har nått det mål som sattes i början av designarbetet. Vid överlämning 
av konceptlösningen ”stång med klossar” till Scania Ferruform lämnas CAD 
modelleringar, detaljritningar på samtliga delar och en prototyp av konceptet. Vid 
överlämningen kommer även rekommendationer till Scania Ferruform hur 
utvecklingsarbetet med ”stång med klossar” bör gå vidare för att senare realiseras.  
Rekommendationerna finnas i avsnittet 5.1.  

Figur 34: Bildserie på hur operatörens arbetssättet med “stång med klossar” ser ut 

(Egna bilder från Scania Ferruform). 
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Figur 35: Delar till funktionsmodell "stång med klossar". 

Figur 36: CAD modeller av den slutliga konceptuella lösningen, snett 

ovanifrån (Egen bild). 

Figur 37: CAD modeller av den slutliga konceptuella lösningen, från sidan 

(Egen bild). 
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Figur 38: CAD modeller av den slutliga konceptuella lösningen framifrån (Egen 

bild). 
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5  Diskussion  
Nedanstående diskussion baseras på frågeställningen, hur arbetet med 
distansklossarna ska förändras för att minimera belastningen på operatören?  
 
5.1 Hur ska distansklossarna placeras och utformas för att 

minimera belastningen på operatören och få ett ergonomiskt 
arbetssätt? 

Utmaningen att utveckla ett ergonomiskt arbetssätt med distansklossarna är att 
dessa är tunga för att klara av trycket från riktpressen. Arbetet skall också 
genomföras manuellt och där lyften behöver minimeras så att belastning på 
operatörerna är acceptabel. Enligt Arbetsmiljöverket, (2015) är det viktigt att 
anpassa arbetsmomentet efter människans förutsättningar. För att göra arbetet 
mer anpassat för operatören har tunga lyft, arbetsyta, avlastningsytor och grepp 
varit viktiga aspekter att tänka på när man vill förbättra och utveckla arbetssätt 
med distansklossarna. Många inovativa lösningsförslag har prövats men har också 
fallit bort på grund av minimalt utrymme runt maskinen samt att möjligheten för 
förändring på maskinen (riktpressen) har inte varit möjlig. Lösningsförslag har 
även tagits bort pågrund av dom inte uppfyller dom teoretiska kraven. 
 
Ett tydligt mål i projetet har varit att få bort en av de två avlastningsytorna vid 
rikpressen där den övre avlastningsytan varit i fokus då den medförde arbete över 
axelhöjd. Arbete över axelhöjd och  som är upprepande, kan medföra irritation 
eller inflamation på muskelvävnaden och medföra risk för långvariga besvär enligt 
Arbetsmiljöverket, (2015) och Scania Ferruform, (2015c). Genom att ta bort 
avlastningsyta och införa en standardavlastningsyta kan man förhindra 
operatörerna från att använda ytor som inte är ergonomiskt godkända. Med en 
fast arbetshöjd där avlastningeytan och arbetsytan är gemensamma gör att 
operatören alltid arbetar i en lämplig  arbetshöjd.  Arbetet vid riktpressen utförs i 
stående arbetsställning och här har (Arbetsmiljöverket, 2015) och (Hägg, 2001) 
rekommedation följts. Detta stöds av Johannesson et al. (2013) som ger 
rekommendation att rätt arbetshöjd minimerar antalet muskler som arbetar och 
risken för belastning.   
 
Det finns en muntliga standard att inte arbeta mer än fyra timmar i sträck vid 
riktpressen. Denna standard borde skrivas ner eftersom  repetitivt arbetet är svårt 
att ta bort men arbetstiden vid riktpressen kan lättare påverkas och kan därmed 
minimera belastningen på operatören. Att ha med dessa punkter i standarden är 
relevanta för Scania för att undvika skador och sjukskrivningar då det kan vara en 
faktor som minskar dessa problem.  
 
De befintliga distansklossar har ingen optimal utformning för grepp då 
operatörerna lyfter med ett överhandsgrepp, där tyngden inte rekommenderas 
överstiga 0,5 kg enligt Scania Ferruform, (2015c).  Detta har varit en viktig punkt 
i utvecklingsarbetet då befintliga distansklossar väger mellan 1,9-3,6 kg och har ett 
dåligt grepp. 
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För att får ett optimalt grepp som innehåller de riktlinjer som (Arbetsmiljöverket, 
2015), (Scania Ferruform, 2015c) och (Hägg, 2001) bör ett handtag vara det mest 
optimala. Under utvecklingsarbetet har det varit svårt att placera ett komfortabelt 
handtag som inte påverkar kvaliten på bakaxelbryggorna. I och med en fast 
konstruktion av ”stång med klossar”, blev lösningen handtag på dåda sidorna på 
stången, se figur. Arbetsmomentet lyft plockades bort men drag- och tryckmoment 
tillkom istället. Det nya arbetssättet med drag och tryck ger operatören mindre 
belastning på underarmar, händer och handleder.  Enligt Arbetsmiljöverket, 
(2015) behöver inte belastningen vara stor eller regelbunden för att ge skada på 
kroppens delar. Detta är något man bör vara observant på i framtiden om det det 
nya konceptet genomförs.  
 
Då lösningen bygger på manuell hantering och en given design på distansklossarna 
begränsar utvecklingsarbetet att göra någon radikal förändring av arbetssätt.   
Då lyften på ”stång med klossar” inte finns men behovet att kunna placera 
distansklossarna finns kvar har lösningen blivit två handtag med ett bra 
handgrepp.  
 
En arbetsplats som är ergonomiskt utformad leder ofta till lägre sjukfrånvaro och 
till att företaget får mindre oönskat produktions bortfall samt högre prestation och 
kvalite på arbetet. Förbättringar leder oftast till friskare personal och att de stannar 
kvar inom företaget.  
 
5.2 REKOMMENDATION 
I detta avsnitt presenteras rekommendationer hur arbetet kan gå vidare efter 
överlämning av arbetet. Rekommendationerna är från examansarbetarn och riktar 
sig till Scania Ferruform. 
 

5.2.1 Innan realisering 

Innan realisering behövs fler användartester på de olika varianterna av 
förstärkningsplåtar för att säkerhetsställa antalet vinklar och lägena på den linjära 
styrningen (stoppen).     

5.2.2 Realisering  

För att veta om konceptet fungerar i produktionsmiljö under en verklig 
arbetsvecka rekommenderas att granska konceptet. Innan realisering 
rekommenderas följande att kontrollera; materialval, beräkningar, dimensionerna 
på detaljritningarna och val av dimensioner och fjädring på fjädrande tryckstift för 
att få ultimat funktion. Vid tester av realiserad produkt, rekommenderas att 
riskanalyserna uppdateras samt att kvalitén av bakaxelbryggorna analyseras. 
Realiseringen innebär en förändring vilket innebär utbildning och uppdatering av 
positionsstandard.   

5.2.3 Standardläge i sidled 

Fast att standardlägen för konceptet i linjärt led och rotationsled behövs en 
standardlägen för hela konstruktionen i sidled för att de andra standardmålet ska 
stämma. Därmed ges rekommendationer att testa ut standardläge/standardlägen 
för konstruktion i sidled och markera ut på ett tydligt sätt.  
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5.2.4 Ombyggnation av riktpress 

Under arbete har sänkning av riktpressens V-block kontrollerats upp och där 
möjligheten för förändringen finns beskrivet i avsnitt 4.4.2. För att inte göra några 
ombyggnationer av riktpressen i onödan rekomenderas att konceptet genomförs 
och testas i det läget V-blocken är idag för att sen göra en bedömong om V-blocken 
ska sänkas.  

5.2.5 Problem med slutkoncept 

Om konceptet realiseras och det visar sig att något inte fungerarar, 
rekommenderas att i första hand, gå igenom SES manual och generella 
riskanalysen för att se om förbättringsförslag finns. 
 
Om problemet visar sig vara så stort att den realiserade produkten inte fungerar i 
produktion eller att problem inte kan lösas med förbättringarna som finns, 
rekommenderas att gå tillbaka till det gamla arbetssättet men även se över de andra 
konceptet som varit ett lösningsförslag under designarbetet.  

5.2.6 Allmänna rekommendationer 

Se över hela arbetspositionens arbetsmoment, med SES utvärderingsmanual, för 
att se om andra risker behöver förbättras.  
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6 Slutsats  
Syftet med utvecklingsarbetet var att förbättra ergonomin och arbetsmiljön på 
arbetspositionen riktpress och där målet var att ta fram en konceptuell lösning 
som förbättrar detta.  
 
Den slutliga konceptuella lösningen är en konstruktion som består av en stång 
med två olika klossar som sitter fast i riktpressen.  Konstruktionen  av ”stång med 
klossar” har designats så att överhandsgrepp och lyft inte längre förekommer. 
Detta gör att operatörens hantering av disnaklossarna inte längre innebär tunga 
lyft vilket minimerar belastingar på kroppen. 
 
Slutsatsen av utvecklingsarbetet är att resultatet med avseende på mål och syfte 
anses lyckat men ytterligare tester krävs för att fastställa att konceptet kan användas 
i produktion.  
 
6.1 Lärdomar 

Att få följa med och ta del av arbeten som Scania Ferruform själva har arbetat med 
har varit kul och gett inspration och även få möjlighet att se hur Scania Ferruform 
verksamhet fungerar i utveclingsarbetetn.  
 
Projektarbetet på Scania Ferruform har varit mycket större och svårare än väntat 
men det har samtidigt vait kul, utmanande och lärorikt. Arbetet har varit 
utmanande på det sättet att många testar inte gått som det har varit tänkt första 
gången och inte andra eller tredje gången heller. En utmaning har varit att välja 
bårt och gå vidare även om nya och potentiella idéer har kommit upp under 
projektets gång. Lärdomen har varit att inte ge upp, tro på sakerna som man gör 
samt att planneringen är viktig för att nå målet men att den inte är huggen i sten. 
Misslyckanden är inte alltid dåligt utan man kan även få något bra av det.  
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Bilaga 1 – Gantt-schema 
    sid. 1(1) 

 

 
 
 
 



 

 

        Bilaga 2 – Frågeformulär 
           sid. 1(3) 
 

1. Kön?   
 
Man Kvinna 
 

2. Ålder? 
 

3. Hur länge har arbetet vid rikten ingått som en del i ditt arbete?  
 

4. Hur roterar ni i ert skift?  
 
Aldrig   Efter halv dagen  Efter varje fika   Annat  
 

a. Om annat. Hur? 
 

5. Hur många timmar arbetar du som längst i sträck i rikten under ett 
arbetspass?  

 
6. Hur stor andel av en typisk arbetsvecka skulle du uppskatta att du arbetar 

i rikten?  

100%  75%  50%  25%  Mindre än 25% 
 

7. Vid arbete med klossarna i rikten, hur upplever du den fysiska 
belastningen i respektive kroppsdel?  Med hjälp av borg skalan och 
kroppskartan skriv in siffran på den streckade linjen hur du upplever 
belastningen för de olika kroppsdelarna.   

 
 

 
8. Om du blir trött eller får värk i någon kroppsdel, hur påverkar det dig i 

ditt arbete?  

 
 
 



 

 

     Bilaga 2 – Frågeformulär  
         sid. 2(3) 
 

9. Har du under året varit sjukskriven på grund av värk av arbete med 
klossarna i rikten?   
 

Ja    Nej  
 
a. Om Ja.  

Vart har du haft värken (axlar, rygg, hand, handled, underarmar 
mm.)?  
 

b. Tror du att värken har kommit från arbetet med klossarna? 
10. Har du upplevt värk på fritiden utan att behöva sjukskriva dig? 

Ja   Nej  
a. Om Ja.  
Vart har du haft värken (axlar, rygg, hand, handled, underarmar mm.)?  

 
 

11. Har du eller någon annan vart med om att skada sig vid hantering av 
klossar?  

Ja   Nej   
a. Om Ja. 

Vad för typ av skada/skador (klämskada, skärskada, mm)? 
 

 
b. Hur ofta sker det skador i arbetet med klossarna i rikten? 

Uppskatta på en typisk månad. 

  
 

12. Vid arbete i rikten, från vilken avlastningsyta tar du klossarna ifrån?  
 

810mm   1690mm 
 

a. Om båda.  
Varför? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Frågeformulär 
 sid. 3(3) 

 
13. Hur upplever du dagens klossar (form, vikt, grepp, mm)? Skriv gärna lite 

om varje kloss.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. Hur upplever du dagens klossar vid montering på bryggan (trångt, svårt 
att få på rätt plats, mm)? 

 
15. Vissa av klossarna kan användas till flera bryggor. Vilken kloss väljer du 

att arbete med när du kan välja själv?  

 
 
 
 
 

a. Varför just den klossen?  

 
16. Har du arbetat med klossarna med handtag?  

 
Ja    Nej  
 

Om Ja. 
a. Hur upplevde du klossen med handtag?  
b.  
c. Hur upplevde du den jämfört med de ni använder idag? 

 
17. Anser du att det är något som bör vara kvar från klossarna som finns 

idag med på de nya klossarna?  

 
18. Övrigt tankar eller idéer angående klossarna? 



 

 

Bilaga 3 – Mått på befintliga distansklossar  
sid. 1(1) 

 
 
U – formad distanskloss      [mm] 
Ovanifrån      Framifrån  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vårtkloss 
Sida       Ovanifrån 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fördjupningskloss 
Sidan       Underifrån 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Bilaga 4 – Idébank  
           sid. 1(7) 
Armatur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 2(7) 

Automatisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 3(7) 

Avlastningsyta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 4(7) 

 

Dark horse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 5(7) 

 
 

Grepp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 6(7) 

 
Lyft hjälpmedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Bilaga 4 – Idébank 
 sid. 7(7) 

 

Låsning  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 5 – Detaljritningar av slutkoncept 
 Sid. 1(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 5 – Detaljritningar av slutkoncept 
 sid. 2(4) 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Bilaga 5 – Detaljritningar av slutkoncept 

 sid. 3(4) 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 5 – Detaljritningar av slutkoncept 
 sid. 4(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


