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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Ferruform AB vid 

civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet.  

Uppdraget var att minska personalbehovet samt att sänka cykeltiderna och höja kvaliteten på 

två arbetsstationer vid rullformningslinjen. 

 

Vi vill tacka våra handledare Magnus Stenberg på Luleå tekniska universitet och Michael 

Lundbäck på Ferruform för all hjälp och handledning under kursens gång. 

Produktionsteknikern Thomas Mikko och kvalitetsteknikern Mikael Juntti som också ingått i 

den styrgrupp vi diskuterat idéer med under projektets gång är värda många tack. Vi vill även 

rikta ett tack till övrig personal på Ferruform AB för att vi fått möjligheten att vara där samt 

för all hjälp vi har fått av dem.  
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Sammanfattning 
Ferruform AB är ett fristående helägt dotterbolag till Scania och är beläget i Luleå. Ferruform 

tillverkar chassikomponenter till Scanias lastbilar, exempelvis bakaxelbryggor, sidobalkar och 

tvärbalkar. Företaget har bedrivit produktion sedan 1968, under 2007 hade man cirka 630 

anställda och en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Anläggningen etablerades 1967 och är 

för närvarande Luleås största verkstadsindustri. 

 

Syftet med detta examensarbete var att skapa ett underlag åt Ferruform för att fatta beslut om 

fortsatt utredning eller projektering gällande hur man ska rationalisera, effektivisera och höja 

kvaliteten i de två sista arbetsstationerna av rullformningslinjen. Målet var att leverera 

lösningar som bidrar till att minska cykeltiderna, effektivisera arbetsmetoderna, förbättra och 

säkra kvaliteten samt möjliggöra att avsyningen och avlastningen kan skötas av en ensam 

operatör. Lösningarna skulle vara väl grundade och ta hänsyn till människa, teknik, 

organisation, yttre miljö samt vara ekonomiskt realistiska. 

 

Projektets arbetsgång har organiserats efter en arbetsmetod som kallas cyklisk strategisk 

planering (Ranhagen, 1995). Arbetet började med att nuläget kartlades och analyserades, 

sedan analyserades också hur framtiden kan komma att se ut och hur det påverkar Ferruform. 

Nuläges- och framtidsbeskrivningen användes till att ta fram en kravspecifikation som 

fungerade som underlag vid utvecklingen och värderingen av olika lösningsförslag.  

 

Resultatet av lösningsarbetet blev ett förslag som innebär att en industrirobot, ett vridbart 

lyftok, en ny vändmaskin samt ett visionssystem införskaffas. Förslaget innebär att 

avsyningen och avlastningen kan skötas av en operatör, att kvaliteten förbättras samt att 

cykeltiderna minskar. Förslaget har en pay-off tid på cirka två år och kommer efter fem år att 

ha gett en avkastning på cirka 12 miljoner kronor.  

 

Ferruform rekommenderas att gå vidare och fördjupa den utförda förprojekteringen. Eftersom 

det råder lågkonjunktur och efterfrågan är låg har man ett bra läge att genomföra förändringar 

utan att oroa sig för produktionsbortfall. Beslutar man sig för att genomföra investeringen 

som förslaget innebär står man väl rustade när konjunkturen vänder och efterfrågan ökar.   



 

 

Abstract 
Ferruform AB is a subsidiary to Scania and is located in Luleå. Ferruform manufactures 

chassis components for Scanias trucks. The company has been producing since 1968 and as of 

2007 had approximately 630 employees and a turnover of 1,2 billion SEK. The factory was 

built in 1967 and is currently the largest manufacturing industry in Luleå. 

 

The purpose of this project was to create a detailed report with basic data for decision making 

regarding the last two work stations in Ferruforms sidemember production line. The report 

should help Ferruform decide if they want to continue the planning regarding how to 

rationalize, streamline and raise the quality in the two work stations. The goal of the project 

was to deliver solutions contributing to reduced cycle times, streamlined work procedures, 

improved quality and a single operator being able to run the two stations. The solutions 

should be well founded and take consideration to the human beeing, technology, organization, 

outer environment and be economically realistic.  

 

The project has been organized with a work method called cyclic strategic planning 

(Ranhagen, 1995). The project started by mapping and analyzing both the current situation 

and the future for Ferruform. The gathered information was then used as a foundation for the 

specification of requirements. The specification of requirements was later used as a basis for 

designing and evaluating different propositions.  

 

The result of the project was a proposition involving Ferruform investing in an industrial 

robot, a new turning device, a turn able lifting device and a vision system. The proposition 

means that the two stations can be run by one operator. It also contributes to reduced cycle 

times and higher quality. The proposition has a pay off time of approximately two years and 

will have given a profit of around 12 million SEK after five years.  

 

Ferruform is recommended to proceed with the project. It’s a good opportunity to make 

changes now without having to worry about temporarily reduced production since there’s 

currently a recession in the market for trucks and the demand is low. They will be well 

prepared for an economic upswing if they should decide to invest in the given proposition.  
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1 Inledning 
Ferruform AB är ett fristående helägt dotterbolag till Scania och är beläget i Luleå. Ferruform 

tillverkar chassikomponenter till Scanias lastbilar, exempelvis bakaxelbryggor, sidobalkar och 

tvärbalkar. Företaget har bedrivit produktion sedan 1968 och hade under 2007 cirka 630 

anställda och en omsättning på 1,2 miljarder kronor.  Anläggningen etablerades 1967 och är 

för närvarande Luleås största verkstadsindustri. Sedan 1998 är man miljöcertifierade enligt 

ISO 14001 som den första av Scanias produktionsanläggningar i Europa. 

 

Man använder sig av en mängd olika tillverkningsmetoder för att tillverka de olika 

chassikomponenterna, bland annat rullformning, pressning och skärande bearbetning. De 

färdiga produkterna transporteras sedan vidare till någon av Scanias produktionsanläggningar, 

antingen Zwolle i Holland, Angers i Frankrike eller Södertälje i Sverige där komponenterna 

monteras ihop till färdiga lastbilar.  

 

Efterfrågan av Scanias lastbilar har ökat under åren. För att möta det ökande behovet har 

Ferruform allt eftersom utökat sin produktionskapacitet. År 2002 växte man ur sina 

ursprungliga lokaler och valde att flytta en del av tillverkningen till en ny lokal där en 

rullformningslinje för sidobalkar anlades. Den nya lokalen är cirka 200 meter från den 

ursprungliga. Flödet av sidobalkar inom Ferruform förändrades ganska kraftigt i och med 

flytten. De rullformade balkarna måste nu förpackas och köras över till den ursprungliga 

fabriken med lastbil där förädlingen fortsätter i ytbehandlingen.  
  

1.1 Bakgrund  

För att hävda sig i den hårda konkurrensen inom fordonsindustrin måste Ferruform ständigt 

förbättra och effektivisera sina tillverkningsprocesser samt öka kvalitén på de färdiga 

produkterna. En viktig del i detta är att upptäcka och förebygga kvalitetsbrister innan de når 

kunden. Detta examensarbete kommer att fokusera på hur företaget kan rationalisera och 

effektivisera kvalitetskontroller och arbetssätt på de två sista arbetsstationerna i 

rullformningslinjen för sidobalkar. Vid dessa stationer utförs ett antal tidskrävande, 

bemanningsintensiva och viktiga arbetsuppgifter i avseende att säkerställa kvaliteten på 

sidobalkarna och förbereda dem för vidare transport inom fabriken.  
 

1.2 Syfte och mål  

Syftet med detta examensarbete är att ta fram underlag åt Ferruform för beslutsfattande om 

vidare projektering gällande rationalisering, effektivisering och kvalitetshöjningar i de två 

sista arbetsstationerna av rullformningslinjen.  

 

Målet med examensarbetet är att ge väl utarbetade lösningar för hur de två sista 

arbetsstationerna i sidobalkslinjen ska se ut i framtiden. Lösningarna ska bidra till att minska 

cykeltiderna, effektivisera arbetsmetoderna, förbättra och säkra kvaliteten samt möjliggöra att 

avsyningen och avlastningen kan skötas av en ensam operatör. De ska vara väl grundade och 

ta hänsyn till människa, teknik, organisation, yttre miljö samt vara ekonomiskt realistiska. 

Rapporten ska utgöra ett bra underlag för eventuell fortsatt projektering gällande 

utformningen av dessa arbetsstationer.  
 

1.3 Avgränsningar  

Lösningsförslagen kommer endast att behandla de två sista stationerna i rullformningslinjen 

för sidobalkar, det vill säga avsyningen och avlastningen, då det gäller förändringar i layout, 
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utrustning och arbetsmetoder. Bakändesanpassningen är ett arbetsmoment som sker i 

KF(namnet på lokalen där rullformningslinjen är belägen) i dagsläget. Det kommer dock inte 

tas hänsyn till i arbetet eftersom detta arbetsmoment i framtiden ska utföras i en annan del av 

fabriken och inte kommer att påverka de aktuella stationerna nämnvärt.  

 

För att ta fram ordentliga lösningar studeras också märkstationen för VIN-koder vilket är 

stationen före avsyningen och avlastningen. Även den första stationen i ytbehandlingen 

kommer att undersökas eftersom målningen är rullformningslinjens kund och en relevant del 

att undersöka för att kunna höja kundvärdet. 



 

4 

 

 

2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet förklaras hur examensarbetet har genomförts.  

2.1 Cyklisk strategisk planering 

Projektets arbetsgång har organiserats efter en arbetsmetod som kallas cyklisk strategisk 

planering. Denna metod visar på ett enkelt sätt hur arbetsgången i projektet sker och utgår 

från en projektcirkel som är indelad i åtta olika arbetssteg enligt figur 1. I cyklisk strategisk 

planering flyttar man för varje steg fokus framåt i projektet utan att för den delen överge de 

tidigare stegen. När projekttiden börjar nå sitt slut så ligger fokus på de sista stegen i cirkeln, 

förslag och lösningar valideras dock kontinuerligt mot de tidigare stegen. Detta på grund av 

att det är vanligt att man kommer på saker i efterhand som inte uppmärksammades första 

gången man kartlade eller formulerade krav(Ranhagen, 1995). 

 

Projektgruppen har i det här examensarbetet använt sig av en projektcirkel bestående av de 

sex första stegen i cyklisk strategisk planering och arbetat likadant som om det vore åtta steg.  

Syftet med arbetet är att ta fram olika lösningar för hur avsyningen och avlastningen ska se ut 

i framtiden. Ett eventuellt genomförande av dessa vilket innebär att man även går igenom steg 

sju och åtta i projektcirkeln sker först efter att denna rapport publicerats.  

 

En tidplan togs tidigt fram där viktiga datum och händelser framgår, denna kan ses i bilaga B. 

Detta är en del av steg ett i cyklisk strategisk planering. Totalt har cirka 40 arbetsveckor 

fördelat på två personer lagts ner på detta arbete.  
 

 

 
Figur 1. Projektcirkel (Ranhagen, 1995) 

 
 

 

2.2 Projektorganisation 

För att få kontinuerlig återkoppling under projektets gång skapades en styrgrupp med 

personer insatta i de olika områden som projektet berör. Styrgruppen träffades regelbundet 

under projektets gång. På dessa möten diskuterades de idéer och tankar som kommit fram 

under arbetet. Styrgruppen bestod av följande personer: 
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 Uppdragsgivare Michael Lundbäck, Ferruform AB 

 Handledare Magnus Stenberg, Luleå Tekniska Universitet 

 Uppdragstagare Daniel Nordmark, Luleå Tekniska Universitet 

 Uppdragstagare Ola Strand, Luleå Tekniska Universitet 

 Produktionstekniker Thomas Mikko, Ferruform AB 

 Kvalitetstekniker Mikael Juntti, Ferruform AB 
 

2.3 Nulägesbeskrivning och nulägesanalys 

Steg två i cyklisk strategisk planering innebär att upptäcka, kartlägga och analysera. Detta 

arbete påbörjades med att projektgruppen praktiserade i avsyningen och avlastningen under 

två dagar i oktober 2008. Praktiken gjorde att projektgruppen fick en känsla för hur arbetet 

fungerade i de två stationerna. Samtliga arbetsuppgifter utom travers- och 

truckkörning(kräver utbildning) provades på.  

 

Praktiken gav goda möjligheter att bekanta sig med operatörerna som arbetade vid stationerna 

och att ställa frågor kring arbetet. Informella intervjuer har genomförts med operatörer från 

alla fyra skiftlag som bemannar de två stationerna. Intervjuerna har huvudsakligen rört frågor 

kring arbetsmiljö och arbetssätt. Informella intervjuer har även genomförts med personal som 

arbetar med kvalitet, produktionsteknik, planering, miljö, logistik och ekonomi som ett led i 

att färdigställa nulägesbeskrivningen.  

 

Tidsstudier har utförts i syfte att kartlägga de olika processernas cykeltider. Dessa 

genomfördes på plats i fabriken, med hjälp av ett tidtagarur mättes tiden för varje process och 

informationen sammanställdes sedan i Microsoft Excel.  Information har även hämtats från 

Ferruforms intranät, där man exempelvis kan se vilken takt produktionen går i för närvarande, 

leveransstatus, mallar och arbetsinstruktioner för kvalitetskontroller. För att göra en ordentlig 

bedömning av arbetsmiljön har en WEST-analys utförts. 

2.3.1 WEST-analys 

WEST-analys (Work Environment Screening Tool) är ett verktyg som används för att styra 

verksamheter mot bättre hälsa och högre produktivitet. Metoden använder sig av 

prognostisering av ekonomiska effekter av arbetsmiljön för att ge en helhetsbild. Detta gör att 

man kan jämföra olika områden, till exempel buller och psykologiska faktorer. (Karling, M. 

& Brohammer, G., 2002) 

 

Resultatet av en WEST-analys utfaller i kronor, valet grundar sig i att dagens 

förbättringsarbete ofta baseras på tro och tycke och ofta ger mindre effekter än vad som 

uppskattas. Dessutom gör enheten kronor att det blir mer lättförståeligt. (Karling, M. & 

Brohammer, G., 2002) 

 

Observera också att utfallet i kronor är ett samlingsvärde för vad arbetsmiljön kostar totalt för 

alla inblandade parter, det vill säga för individen, företaget och samhället. Denna kostnad är 

statistiskt bestämd och i verkligheten kan den både vara mindre eller större för företaget. 

(Johansson, B., 2007) 

 

Analysen har utförts för att ge en översiktlig bild av arbetsmiljön vid avsyningen och 

avlastningen. Den kommer att användas till att beskriva nuläget och utvärdera effekterna på 

arbetsmiljön av framtagna förändringsförslag. 
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2.4 Framtidsbeskrivning och analys 

För att komplettera steg två i cyklisk strategisk planering undersöktes hur Ferruforms 

produktionsvolymer kan komma att förändras inom en femårsperiod och hur detta kan 

påverka projektets förutsättningar. Diskussioner kring detta fördes med produktionstekniker 

och planerare. 
 

2.5 Kravspecifikation 

Att formulera mål och krav är det tredje steget i cyklisk strategisk planering. Med hjälp av 

nuläges- och framtidsanalysen började en kravspecifikation att utformas. Huvudkategorierna i 

kravspecifikationen valdes genom att studera SPS(Scania Production System) som ska 

genomsyra allt arbete på Ferruform samt genom att titta på målet med arbetet och vilka krav 

det ställer på olika lösningar. Resterande krav som ställdes upp var en blandning mellan 

uttryckliga krav från Ferruform och krav som projektgruppen ansåg skulle vara med. 

 

 Listan på krav har uppdaterats under arbetets gång varefter det framkommit ny information 

som ställt nya krav alternativt förändrat ett existerande. Kravspecifikationen var 

grundläggande i det fortsatta lösningsarbetet och en förutsättning för att de mål som sattes upp 

för projektet skulle kunna nås.  
 

2.6 Lösningsarbete 

Fjärde steget i cyklisk strategisk planering är att söka alternativ, vilket innebar att idéer och 

åtgärdsförslag för hur de olika arbetsmomenten på stationerna kunde utföras togs fram. Idéer 

och förslag framkom främst genom att projektgruppen utifrån sina egna erfarenheter satt och 

funderade och diskuterade sinsemellan. Handledaren Michael Lundbäck hjälpte också till med 

bedömning av förslag och bidrog med information om förslag man tidigare diskuterat.  

 

I samband med att olika alternativ togs fram började projektgruppen leta efter och ta kontakt 

med olika leverantörer som kunde tillhandahålla den utrustning som lösningarna krävde. 

Leverantörerna hittades bland annat genom eftersökningar på Internet, exempelvis söktes på 

”industrirobotar” för att hitta robotleverantörer. Ferruform bidrog också med 

leverantörskontakter i och med deras tidigare samarbeten med leverantörer av maskiner och 

utrustning till industrin. 

 

Leverantörskontakter togs så tidigt som möjligt eftersom projektgruppens tidigare 

erfarenheter visat att framtagandet av lösningar och offerter i samarbete med leverantörer ofta 

är tidskrävande. Ytterligare en fördel med tidiga kontakter är att man på ett tidigt stadium kan 

få feedback på idéer och förslag av leverantörerna.   

 

Alternativen som togs fram påverkade en eller ett fåtal arbetsuppgifter i stationerna, 

exempelvis ersätter en borstmaskin endast ett arbetsmoment i linjen, skrapningen av 

plasmasprut. Det valdes därför att presentera dessa som dellösningar eftersom de förutom att 

implementeras för sig själv kunde kombineras med andra alternativ för att skapa en 

totallösning. När ett antal dellösningar tagits fram började arbetet med att utifrån dessa ta 

fram några totallösningar att slutligen utvärdera och gå vidare med. Totallösningarna togs 

fram av projektgruppen efter att ha diskuterat och bollat olika förslag mellan varandra. Vid 

framtagandet togs stor hänsyn till att totallösningarna skulle kunna uppfylla 

kravspecifikationens punkter i största möjliga mån.   
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2.7 Ekonomi 

En väldigt viktig del i sådana här arbeten är att de förändringar av verksamheten som föreslås 

är ekonomiskt motiverbara eller kommer att vara det i framtiden. Information om vilken pay-

off tid och kalkylränta som gäller på Ferruform inhämtades på ekonomiavdelningen. 

Projektgruppen fick också reda på hur stora lönekostnader en operatör står för per år av 

ekonomiavdelningen.  Offerter på de olika dellösningarna skickades via mail av 

leverantörerna. Vilka tidsbesparingar dellösningarna och totallösningarna stod för per år 

räknades fram och kan ses i bilaga D. Investeringskalkyler ställdes sedan upp för de olika 

totallösningarna med hjälp av den framtagna informationen.  
 

2.8 Värdering och val 

I det femte steget i cyklisk strategisk planering är att värdera de framtagna alternativen och 

efter det välja det som bäst uppfyller de ställda kriterierna att jobba vidare med. 

Värderingarna av förslagen gjordes med hjälp av ett värderingsschema. Värderingsfaktorerna 

som förslagen bedömdes efter hämtas från den tidigare gjorda kravspecifikationen. 

Värderingsfaktorerna gavs sedan olika vikter utifrån värderingarna i SPS samt projektets mål.  

Då värderingsfaktorer och vikter tagits fram betygsatte projektgruppen lösningsförslagen efter 

hur väl de uppfyllde värderingsfaktorerna. Lösningsförslaget med högst totalpoäng efter 

betygsättningen valdes ut till fortsatt arbete.  

 

2.9 Detaljbearbetning av vald layout 

Det sjätte steget i cyklisk strategisk planering innebär detaljbearbetning och utveckling av valt 

lösningsförslag. I det här steget gick gruppen djupare in på det valda förslaget och tittade. I 

det här steget beskrevs exempelvis utförligare hur arbetet ska bedrivas efter att förändringen 

är utförd. Funktioner som tidigare nämnts beskrevs också i större detalj gällande hur 

projektgruppen tänkt sig utformningen och placeringen av dessa. Känslighetsanalyser 

genomfördes också för att se hur investeringen skulle påverkas av oförutsedda förändringar. 

Exempelvis om besparingarna till följd av förändringen blev mindre än beräknat eller om 

kostnaderna för investeringen blev högre än vad leverantörerna uppskattat. 
 

2.10 Dokumentation och presentation 

Arbetet har under hela projektets gång dokumenterats skriftligen vilket har resulterat i denna 

rapport.  Foton har tagits för att använda som minneshjälp samt för att visualisera denna 

rapport. Projektet avslutas med en muntlig presentation inför och diskussion med 

representanter för Ferruform AB. Ytterligare en muntlig presentation kommer att hållas på 

Luleå Tekniska Universitet för handledare, opponenter och andra intresserade studenter.  
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3 Teori 
Teori inom områden som det här examensarbetet behandlar presenteras nedan. Exempelvis 

teori inom automation, effektivisering samt Scanias Produktionssystem.  

3.1 Effektivisering och rationalisering 

Företag och myndigheter strävar ständigt efter att rationalisera och effektivisera sin 

verksamhet. Vissa rynkar på näsan då man hör dessa begrepp och tänker på uppsägningar 

eller ökad stress i arbetet. Att effektivisera och rationalisera verksamheter är dock en 

förutsättning för att välståndet ska öka. Exempelvis kanske administrativa effektiviseringar 

inom vården bidra till att fler patienter får vård utan att fler resurser måste användas. Inom 

industrin är det en förutsättning att man är konkurrenskraftig och har en bra lönsamhet om 

företaget ska kunna överleva och de inblandande i produktionen ska få behålla sina jobb.  

(Segerstedt, A. 2004)  

 

Att rationalisera och effektivisera är i teorin väldigt enkelt, man tar helt enkelt bort det som är 

onödigt, det vill säga man eliminerar slöseriet med resurser i verksamheten. Svårigheterna 

ligger i att bestämma sig för vad som är onödigt och vad som är nödvändigt. De följande 

punktförslagen är några exempel på vad man kan göra för att förbättra sin produktionsprocess. 

(Segerstedt, A. 2004). 

 

 Identifiera flaskhalsar 

I varje produktionsanläggning finns det flaskhals som begränsar antalet produkter som 

kan produceras under ett visst tidsintervall. Att utröna var dessa flaskhalsar finns är inte 

alltid så lätt då de kan bero på en mängd olika anledningar förutom processernas 

teoretiska kapacitet. Maskinhaverier, förseningar från underleverantörer och 

konstruktionsändringar är några anledningar till att flaskhalsen kan flytta på sig. Eftersom 

flaskhalsarna begränsar utflödet ska dessa elimineras så snart som möjligt efter att de 

upptäckts. När man eliminerat en viss flaskhals märker man efter ett tag att flaskhalsen 

flyttats till en annan process och börjar om proceduren vid denna etc.  

 

 Slå ihop operationer 

Genom att slå samman två arbetsoperationer kan man slippa kötider och transporter till en 

av operationerna.  

 

 Eliminera operationer 

Genom kontinuerlig uppgradering av utrustning och maskiner kan det vara möjligt att 

kvalitén höjts så pass mycket att vissa traditionella efterbehandlingar och kontroller kan 

elimineras.  

 

 Flytta operationer 

Genom att flytta operationer kan man skapa förutsättningar för att slå ihop eller ta bort 

operationer. 

 

 Minska operationstiderna 
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Nya material och verktyg utvecklas hela tiden vilket kan ge möjligheter till förkortade 

operationstider.  

 

 Minska transporttiderna  

Varje sekund en flaskhals väntar på att få material transporterat till sig är en förlorad 

sekund för produktionen. Man bör därför se över om transporttiderna kan minskas genom 

nya transportsätt eller genom att snabba upp de nuvarande transporterna.  

 

 Mätning och uppföljning 

Utan att mäta och följa upp sitt förbättringsarbete är det svårt att säga om det gett resultat. 

Man bör utveckla nyckeltal relevanta till sin verksamhet för att kunna utvärdera 

förändringar. Ett vanligt nyckeltal är till exempel producerade enheter/antal 

maskintimmar. 

 

 Ifrågasätt ständigt 

Granska kritiskt de olika momenten och processerna. Om ingen kan ge en bra förklaring 

till varför man gör någonting på ett visst sätt bör man ifrågasätta det undersöka hur man 

bäst ska lösa uppgiften. (Segerstedt, A. 2004) 

 

3.2 Scanias Produktionssystem   

Scanias Produktionssystem, SPS, utvecklades på allvar under 1990-talet och har sedan dess 

genomsyrat arbetet inom Scaniakoncernen. SPS bygger på tre värderingar:  

 Kunden först  

 Respekt för individen  

 Eliminering av slöseri.  

Dessa värderingar ligger i grunden för allt arbete och ingen av dem får åsidosättas. (Scania 

CV AB, 2007) 
 

 
 Figur 2: SPS illustrerat som ett hus där grunden är värderingarna. (Scania CV AB, 2007) 
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Scania har även tagit fram fyra huvudprinciper till SPS, dem ger vägledning till att fatta rätt 

beslut och skapa ett stabilt, tillförlitligt produktionssystem som ständigt förbättrar sin 

konkurrenskraft. Huvudprinciperna är:  

 

 Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

Man strävar alltid efter ett normalläge där man kan se avvikelserna. Arbetar man med 

standardiserade arbetssätt skapar man förutsättningar för: hög kvalitet och säkerhet, att 

arbetet utförs inom takttid, att visualisera slöseri, förbättringsarbete och att lätt kunna lära 

upp nyanställda.  

 

 Rätt från mig 

Rätt från mig innebär att man inte tar emot, tillför eller lämnar vidare en avvikelse till 

kund, vare sig det gäller interna eller externa kunder. Rätt från mig innebär också att man 

sätter in korrigerande åtgärder så fort en avvikelse upptäcks även om man ibland måste 

stoppa produktionen. Detta ger flera positiva effekter bland annat slipper efterföljande 

produktionsled slöseri i form av onödigt arbete och man synliggör problem vilket i 

slutändan leder till en högre kvalitet.  

 

 Förbrukningsstyrd produktion 

Förbrukningsstyrd produktion innebär att man inte börjar producera innan kunden har 

signalerat ett behov. Det kan ske antingen genom att fylla på det som kunden förbrukat 

alternativt med hjälp av information om kundens framtida förbrukning. Att styra 

produktionen mot förbrukningen förutsätter också att man arbetar med små partistorlekar 

och korta genomloppstider.  

  

 Ständiga förbättringar 

När man arbetar med ständiga förbättringar utgår man från normalläget och strävar efter 

att förbättra det. Bland annat kvaliteten, arbetsmiljön, produktiviteten och effektiviteten 

ska förbättras. För att göra detta krävs att man lär sig upptäcka slöseriet och sedan 

eliminerar det. Inom SPS jobbar man mycket med förbättringsgrupper som involverar alla 

delar av personalen för att komma tillrätta med avvikelser och eliminera slöseri. (Scania 

CV AB, 2007) 

 

Värderingarna och principerna i SPS är uppfattningar och tankar som man är överens om och 

styr hur man arbetar i koncernen. Metoderna utformas med dessa som grund, genom att sedan 

följa upp resultaten kan man se ifall valet av metod varit framgångsrikt. Om resultaten inte 

överensstämmer med förväntningarna får man se över metoden och besluta sig om man ska 

ändra denna. (Scania CV AB, 2007) 

 

I mitten av SPS-huset, se figur 2, finns ett fönster med Scanias gemensamma prioriteringar, 

de behövs för att snabbt kunna ta korrekta beslut. Prioriteringarna är enligt följande: 

 

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

 

Dessa ska ses som sammanhängande, man ska prioritera säkerhet och miljö samtidigt som 

man prioriterar kvalitet, leverans och ekonomi. Prioriteringsordningen blir endast aktuell i 

undantagsfall eller då två prioriteringar står i motsats till varandra. (Scania CV AB, 2007)  
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3.3 Automation 

Inom området industriell automation utgör robotar en viktig del och betraktas som en 

betydelsefull och tillförlitlig teknik för industrin. Industrirobotar började användas på 1960-

talet och då främst som direkta ersättare till människan. Detta gjorde också att dessa tidiga 

robotar efterliknade människans rörelsemönster. Med tiden har dock robotar börjat användas 

till uppgifter som människor av olika anledningar inte klarar av. Exempel på sådana uppgifter 

är arbeten i farliga miljöer eller repetitiva moment som sliter ut människan på sikt. Detta har 

gjort att utvecklingen av dagens industriella robotar utgår från hur arbetsmomenten bäst 

utförs, istället för som tidigare utgå från hur människan hade utfört arbetet. (Blomsjö, G. 

2006) 

 

I och med denna utveckling är robotar nu väldigt flexibla och effektiva och 

användningsområdena för robotar har ökat väsentligt. Robotar har också, till skillnad från 

specialmaskiner, möjligheten att läras om i de fall processen de köptes in till skulle försvinna. 

Detta gör att robotar ses som ett attraktivt alternativ i arbetsprocesser som tidigare utfördes 

med hjälp av specialbyggda maskiner eller manuellt av människor. (Blomsjö, G. 2006) 

 

Trots att arbetsförhållanden och produktion ofta blir bättre med automation finns det ingen 

garanti för att så blir fallet. Resterande arbetsuppgifter kan bli monotona och framkalla 

arbetsmiljörelaterade besvär vid sådana stationer. Det finns olika orsaker till detta, till 

exempel kan det vid kortcykliga jobb finnas ett stressmoment inbyggt genom utrustningens 

beroende av operatörens närvaro. Vid långcykliga jobb finns större möjligheter för 

utrustningen att jobba utan operatörens närvaro, förutsatt att processen är stabil. Som regel 

kommer dock automation att innebära mer varierande arbetsuppgifter för operatörerna men 

också större krav på kunskap och skicklighet hos dessa. (Blomsjö, G. 2006) 

 

Ytterligare en anledning till automation är, förutom ovan nämnda effektiviseringar, att kunna 

utnyttja personalen till mer kvalificerade uppgifter. Detta kräver att utrustningen är så stabil 

att automatisk drift kan säkerställas. I de fall denna stabilitet kan uppnås är det möjligt att 

frikoppla operatörens arbete tidsmässigt från utrustningen samtidigt som maskinutnyttjandet 

vanligtvis ökar. (Blomsjö, G. 2006) 

 

3.3.1 Hanteringsautomater 

Hanteringsautomater är enkla maskiner som är byggda för att ge billiga lösningar med 

begränsningar i hur de kan styras och programmeras. De kan vara pneumatiska, hydrauliska 

eller elektriska och ger snabba rörelser till förinställda slutpositioner med hög 

repeternoggrannhet. Funktionen hos hanteringsautomater utgår från ett eller flera start- och 

stopplägen. Vid start av en rörelse aktiveras de drivdon som utför rörelsen. Rörelsen fortsätter 

sedan till dess att ändläget nås och ändläget kvitteras med till exempel mekaniska brytare eller 

optiska sensorer varvid rörelsen stannar. (Blomsjö, G. 2006) 

 

Hanteringsautomater används då inga avancerade rörelser krävs, till exempel inom 

materialhantering. I de fall avancerade rörelser krävs används i regel robotar istället. 

Hanteringsautomater används ofta som ett komplement till industriella robotar och kan till 

exempel verka som en materialförsörjare till dessa. Även om automater kan ses som 

specialmaskiner kan de i enklare utföranden bli relativt kostnadseffektiva genom utnyttjandet 

av standardiserade moduler som sätts samman i ett komplett system. Om automaterna blir 

alltför komplexa tenderar dock kostnaderna att skjuta i höjden. (Blomsjö, G. 2006) 
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4 Nulägesbeskrivning 
För att skapa en utgångspunkt för arbetet genomfördes en nulägesbeskrivning och 

nulägesanalys av sidobalkslinjen. Underlaget för denna beskrivning är inhämtat under 

oktober-november 2008. 

4.1 Personal-, fordons- och lokaltillgångar 
 

Det jobbar fyra skiftlag med produktionen av sidobalk. De olika skiften är vardagar 06-14, 

14-22 och 22-06 samt helgskift 06-17. Inom skiftlaget roterar man på de olika 

arbetsstationerna, hur denna rotation går till skiljer sig mellan de olika skiftlagen. I normala 

fall är det är två operatörer som jobbar med avsyning och en som jobbar med avlastning. I de 

fall personen i avlastningen behöver hjälp så kan en av operatörerna från avsyningen ställa 

upp.  

 

Då produktionen går i full takt är stationerna alltid bemannade, vid lägre produktionstakt kan 

operatörerna ta gemensam rast och därmed lämna stationerna obemannade. Vid dessa 

tillfällen fortsätter den automatiserade delen av produktionen jobba och lagren före 

avsyningen byggs upp. Större underhåll av produktionsutrustningen sköts av företaget 

Dynamate och är planerat till nio timmar per vecka.  

 

Det finns traverser över hela produktionslinjen som används till att bland annat lasta in coils i 

produktionen, lasta färdiga stuvar på dragbil samt lyfta ut skrotbalkar ur produktionslinjen. 

Man har även en truck till hjälp för att hantera lagret. Produktionslokalen är cirka 4 000 m
2
 

exklusive lager för målade balkar.  

 

4.2 Produktion 

Sidobalkslinjen på Ferruform finns sedan 2002 i deras nya lokaler i KF, cirka 200 meter från 

deras huvudlokaler. Där tillverkas sidobalkar till Scanias lastbilar direkt mot kundorder. 

Stålcoils bearbetas till sidobalkar och lagras sedan i väntan på att köras till 

ytbehandlingslinjen i huvudlokalerna. I ytbehandlingen målas, nitas och knäcks balkarna för 

att sedan paketeras i väntan på leverans till kund. Se figur 3 nedan för schematisk ritning över 

rullformningslinjen.  
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Figur 3: Schematisk ritning över rullformningslinjen  

 

Flödet börjar med att en coil lyfts på plats och börjar matas in i linjen. Stålet rullformas sedan 

till U-profil och klipps i nästa process av till längder mellan 5 och 11,5 meter. Balkarna går 

sedan in i ett FIFU-lager(först in, först ut) innan de går vidare till någon av de fyra 

livstansmaskinerna, därefter passerar de flänsstansmaskinen. Totalt stansas cirka 200 hål i 

varje balk. Hålbilderna på balkarna varierar beroende på vilken modell, utrustningsnivå och 

vilka krav som ställs på fordonet.  

 

Efter att balkarna stansats plasmaskärs balkarnas ändar samt de hål som är större än 20,5 mm. 

Därefter märks varje högerbalk med lastbilens unika chassinummer (VIN-kod), se figur 7, i 

en speciell märkstation, vänsterbalkarna passerar denna station utan märkning.  

 

Flödet i sidobalkslinjen ser ut enligt figur 4 nedan: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4: Flödesschema över sidobalkslinjen 

 

Balkarna transporteras därefter till avsyningen där man skrapar bort rester från 

plasmaskärningen och gör en kvalitetskontroll, se avsnitt 5.2.1. Om tveksamheter uppstår 

gällande placeringen av något hål kan balken skickas vidare till mätstationen där man jämför 

Avhaspling coil Rullformning Ämnesklipp FIFU 4 x Livmaskin 

Flänsmaskin Plasma VIN-kod Avsyning Avlastning 

Mätstation 

Ytbehandling 
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hålens placering med specifikationen för den aktuella balken. Hit körs även så kallade 

revisionsbalkar som kontrollmäts för att fastställa att stansmaskinerna är korrekt inställda.  

 

Fem par revisionsbalkar mäts per vecka, ett par från varje livstansmaskin samt ett par från 

flänsstansmaskinen. Denna mätning sköts av personal ansvarig för håltagning av balkar. Efter 

mätning justeras stansmaskinerna vid behov och revisionsbalkarna skrotas. Efter avsyningen 

går balkarna vidare till avlastningen där de lastas på en stuv och förbereds för transport till 

ytbehandlingen. 
  

4.2.1 Detaljerad beskrivning av avsyningen och avlastningen 

I avsyningen, se figur 5 kontrollerar operatörerna att hålen efter stansning och skärning är 

korrekta med hjälp av olika kontrollmallar samt att balken okulärbesiktas för att upptäcka 

eventuella sprickor och andra ytliga defekter. Vilka olika kontroller som utförs och hur 

frekvent kan läsas i bilaga G. Om mindre sprickor eller felaktiga hål upptäcks kan dessa slipas 

respektive brotschas upp.  

 

 
Figur 5: Avsyningsstationen med balk i skrapläge  

 

VIN-kodens läsbarhet och placering kontrolleras visuellt på varje högerbalk med hjälp av en 

mall. De tillåtna avvikelserna för märkningen är mycket små, högst 0,2 millimeters 

förskjutning får finnas i VIN-koden för att balken ska godkännas. Alla balkar märks även med 

sitt unika ämnes-id oavsett om de ska till avlastningen, skrotas eller kontrollmätas. Denna 

märkning sker manuellt med en krita.  
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Operatören skrapar balkarna rena från rester som uppkommer i plasmaskärningen med hjälp 

av ett verktyg, se figur 6. Mellan varje manuellt moment måste operatören kliva tillbaka cirka 

en meter under tiden som maskinen vänder alternativt kör iväg balken till nästa station, detta 

för att inte bryta en uppsatt säkerhetsljusbom vilket gör att maskinen stannar.  
 

  
Figur 6: Skrapverktyg Figur 7: VIN-kod 
 

I figur 8 nedan har flödet i avsyningen beskrivits. Transport 1 är tiden det tar från det att 

balken passerar stoppläget för märkning tills det att den ligger i vänteläge för avsyningen. 

Transport 2 är tiden det tar från att operatören släpper in balken i avsyningen till dess att den 

ligger i läge för vändning 1. Transport 3 är tiden det tar för balken att transporteras till 

avlastningen efter att operatören i avsyningen skickat vidare denna.  

 
Figur 8 : Flödesschema över avsyningen  

 

Ett delmål med detta arbete är att förkorta cykeltiden i avsyningen, en cykeltid definieras som 

tiden det tar från att transport 2 tar vid tills det att kontrollen av utsidan är klar. De manuella 

momenten är skrap och kontroll insida samt kontroll utsida, de övriga är mekaniska 

förflyttningar på rullband och i vändutrustning.  

 

Tidsstudier har utförts under vecka 42 till 44, se diagram 1, resultaten visar på att cykeltiderna 

ligger mellan X och X sekunder med ett medel på X sekunder. Figur 9 visar de uppmätta 

tiderna i ett diagram. Av den tiden är cirka X sekunder förflyttningar i form av transporter och 

vändningar, denna tid varierar ungefär X sekunder beroende på balkens längd. Resten av 

cykeltiden utgörs av manuellt arbete i form av skrapning och kontroller och varierar betydligt 

mer. 

~ X-X s 

X s 

Vänster X s, 

höger X s 

X s 

X s X s X s X s X s 

VIN-kod Transport 1 Transport 2 

Mätstation 

Vändning 1 
Skrap & 

Kontroll 

insida 

Vändning 2 
 

Transport 3 Kontroll 
utsida 
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Figur 9: Cykeltider i avsyningen 

 

Balkar som inte går till mätstationen skickas vidare till avlastningen på en rullbana. Därifrån 

förs balkarna över till en buffertplats i väntan på att operatören lastar dem på en stuv med 

hjälp av en travers, se figur 11. Varje balk som stuvläggs måste kvitteras manuellt i 

produktionssystemet. Operatören antecknar också balkarnas ämnes-id på ett A4 som sedan 

fästs på de färdiga stuvarna. Detta görs för det ska vara lättare att hitta specifika stuvar eller 

balkar i lagret.  

 

Operatören kontrollerar också de försänkta hål som finns på cirka 20 procent av balkarna med 

hjälp av en testnit, se bilaga G. I de fall försänkningen inte är tillräcklig brotschas denna 

manuellt till önskat djup. Man läser av balkarnas märkning och antecknar vilka balkar varje 

stuv innehåller. Varje stuv innehåller 12 eller 16 balkar, de packas på två ok med fyra balkar i 

bredd och i tre eller fyra lager beroende på balkarnas längd. Mellan varje lager lägger 

operatören två strön. Se figur 11 för bild på ok och strön. 
 

 
Figur 10: Flödesschema över avlastningen 
 

 

Transport 3 Buffert Stuvlägg balk x 12-16  Bandning av stuv 

Lagerlägg med truck Placera ut nya lyftok 

Placera ut strön 
efter var fjärde 

balk 

 

Kontroll av försänkning  Brotschning 
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Figur 11: Avlastningsstationen 

 

Om en balk inte godkänns i avsyningen eller mätstationen märks denna som ”skrot” och lastas 

på en skrotpall i avlastningen. Färdiga stuvar bandas och lagerläggs av operatören i 

avlastningen. För att stuvarna ska hamna i rätt ordning får operatörerna ofta flytta runt 

stuvarna i lagret med en travers.  

 

Vid bandningen får operatören oftast hjälp av en operatör från avsyningen. För att förbereda 

nästa stuv så placerar operatören två nya ok på avlastningsplatsen genom att släpa dessa efter 

golvet. Oken står staplade på sidan om stationen och måste lyftas ner på golvet med hjälp av 

en travers som även används till lagerhantering av ytbehandlade balkar. 
 

4.3 Arbetsmiljö 

Rullformningslinjen med all dess maskiner och utrustning ligger tätt intill de båda stationerna 

vilket innebär att ljudnivån där operatörerna arbetar ligger på en konstant hög nivå. 

Operatörerna bär därför hörselkåpor när de arbetar på sina stationer. Bullermätningar som 

utförts av projektgruppen visar att ljudnivån är acceptabel så länge operatören använder 

hörselskydd.  

 

De psykosociala förhållandena på arbetsplatsen är bra, cheferna är lyhörda och personalen 

känner sig uppskattad. Arbetet är inte heller särskilt stressigt och operatörerna har tid att ta 

korta pauser för att tala med varandra med jämna mellanrum. Även om produktionen går i full 

fart begränsas arbetsbelastningen för operatörerna till stor del av den automatiska 

utrustningen.  
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Ur ergonomisk synpunkt finns de värsta arbetsuppgifterna i avlastningen. Utplaceringen av 

lyftok görs för hand trots att de är tunga och otympliga att förflytta. Även bandningen av 

stuvar är slitsam för operatörerna då de måste böja sig ner i obekväma ställningar för att 

utföra uppgiften. Risk för skador i både rygg och knän hos operatörerna föreligger om inte 

arbetssätten ses över och förändras.  

 

De största olycksriskerna finns också i avlastningen, där hanterar man brotschmaskinen samt 

att truckar och traverser rör sig alldeles intill stationen med tungt gods. Belysningen i lokalen 

anses tillfredsställande och de båda arbetsplatserna är för övrigt rena och välstädade för att 

vara i produktionsindustrin. 

 

En bedömning av arbetsmiljön i avsyningen och avlastningen har gjorts med hjälp av en 

WEST – analys, se bilaga F. Resultatet av analysen är att arbetsmiljön motsvarar en statistiskt 

bestämd kostnad av cirka 225 000 kr per år. Dessa kostnader delas av individen, företaget och 

samhället. De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön i stationerna kan vara både mindre och 

större än de statistiskt bestämda.  

 

De tyngsta kostnadsposterna i analysen är olycksrisk och belastningsergonomi. De är 

vanligast förekommande, ofta tidsödande och dyra att rehabilitera. Vid förbättringsarbete bör 

man därför fokusera på dessa poster.  

 

Sjukfrånvaron år 2007 var 5 procent varav långtidssjukskrivningarna utgjorde 54 procent 

(Affärsdata, 2008). 
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4.4 Miljö  

Inom Scaniakoncernen är man mycket mån om sitt kvalitets- och miljöarbete, samtliga 

produktionsenheter är certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Deras egenutvecklade 

produktionsfilosofi SPS lägger stor vikt vid att utnyttja råvaror och resurser effektivt, från 

utvecklingsfasen till färdig produkt.  Scanias mål är att energianvändningen per producerat 

fordon ständigt ska minskas, mellan 2006-2007 minskade man exempelvis utsläppen av 

koldioxid från 1,26 till 1,13 ton. (Scanias årsredovisning 2007) 

 

Scaniakoncernens miljöpolicy lyder enligt följande: 

” Scania förbättrar ständigt miljöprestanda i produkter, 

processer och tjänster. Förbättringsarbetet 

baseras på affärsmässiga såväl som andra krav, där 

lagkravsefterlevnad är grundläggande. 

Scanias miljöarbete är proaktivt, baserat på 

livscykelperspektiv och försiktighetsprincipen.” 

 (Scanias årsredovisning 2007) 

 

4.5 Problemområden 

Här nedanför belyses ett antal punkter som projektgruppen tyckte var viktiga under 

framtagandet av nulägesbeskrivningen. Dessa sammanfattar till stor del de problem och 

förbättringsområden som finns i de båda arbetsstationerna i dagsläget.  

4.5.1 Avsyningen 

Problem och förbättringsområden som upptäckts i avsyningen presenteras här nedanför i 

punktform.  

 

 

 Transporter och vändningar 

Varje balk vänds två gånger i stationen och de vändningar som förekommer är i 

dagsläget väldigt långsamma, liksom transporterna på rullbanorna. Detta påverkar 

genomflödet i stationen negativt. 

 

 Operatörens nyttjandegrad 
Tiden för de manuella momenten varierar mycket och ligger mellan 28 och 52 

sekunder. I genomsnitt består en arbetscykel i avsyningen av 66 procent maskinellt 

arbete och 34 procent manuellt arbete, se diagram 1. Detta innebär att operatörerna 

spenderar 66 procent av sin tid i avsyningen med att vänta på arbete, se figur 12. 

Förutsatt att en operatör kostar Ferruform cirka 500 000 kr per år och att produktionen 

körs i 4-skift spenderas mer än 1 miljon kronor varje år på ej värdeskapande aktiviteter 

i avsyningsstationen. 
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Skrapning

15%

Kvalitetskontroll 

ovansida

19%

Väntetid

66%

 
 Figur 12: Operatörens nyttjandegrad i avsyningen 

 

 

 Skrapning 

Skrapningen är en tidskrävande operation och står för nästan 50 procent av det 

effektiva arbetet i avsyningen. Den förutsätter också att balken vänds två gånger vilket 

avsevärt höjer cykeltiden i stationen. Det repetitiva och monotona arbetet som 

skrapningen innebär är inte bra ur ergonomisk synpunkt. 

 

 Kvalitetskontroller 

Kontrollerna av exempelvis VIN-kod och eventuella sprickbildningar bygger till stor 

del på visuella bedömningar från fall till fall. Kvalitetsbrister tar sig med jämna 

mellanrum förbi stationen.  

 

4.5.2 Avlastningen 

Problem och förbättringsområden som upptäckts i avlastningen presenteras här nedanför i 

punktform.  

 

 Balk- strö- och okhantering 

Balkarna kan bara lyftas en i taget och efter var fjärde balk ska nya strön utplaceras, 

dessa moment är väldigt tidskrävande. Okhanteringen är även den tidskrävande och ur 

belastningsergonomisk synpunkt ej tillfredställande.  

 

 Lagerhantering 

Man vänder stuvarna med trucken innan man kör dem till och från lagret för att 

krokarna på lyftoken ska vara rättvända för att kunna lyftas av traversen. Stuvarna 

lagras så att de äldsta hamnar längst in. Operatören kan då behöva lyfta fram äldre 

stuvar med traversen innan han tar dem på trucken och lastar dem för transport till 

ytbehandlingen.  

 

 Bandning 

Bandningen av stuvarna sker nu manuellt, är dålig ur arbetsmiljösynpunkt och tar 

relativt lång tid. Det händer även att operatören bryter en ljusbom i detta moment. Det 

stannar i sin tur upp arbetet i avsyningen eftersom operatören där inte kan skicka iväg 

sina färdigbearbetade balkar. 
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5 Nulägesanalys 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras de bakomliggande orsakerna till de problem som 

framkom i nulägesbeskrivningen. Denna analys kommer att användas i det fortsatta arbetet 

med att ta fram en kravspecifikation. 

 

Anledningen till att vändningarna av balkarna i avsyningen tar lång tid är dels utrustningens 

utformning men också dess prestanda. Utformningen gör att det inte är möjligt för operatören 

att förbereda nästa balk för vändning medan denne redan jobbar med en annan balk. Då 

operatören är klar med en balk måste denne därför vänta på att balken ska transporteras iväg 

innan nästa balk kan påbörja vändoperationen.  

 

Under denna tid har inte operatören möjlighet att genomföra någon värdeskapande aktivitet 

utan kan bara stå och vänta på att utrustningen ska arbeta färdigt. Man har från Ferruforms 

sida ökat vändmaskinens och transportbandens prestanda så mycket det går.  

 

Den främsta anledningen till att skrapningen är så tidskrävande är att balkarna måste vändas 

två gånger med den långsamma vändutrustningen. Ferruform har tittat på 

automatiseringslösningar som skulle sköta skrapningen och därmed lösa de ergonomiska 

problemen samtidigt som man slipper vända balken. Man tittade exempelvis på en 

helautomatisk borstmaskin men denna gick inte att motivera ekonomiskt vid tidpunkten. 

 

Orsakerna till att balkar med kvalitetsbrister tar sig igenom avsyningen är dels att operatören 

inte alltid är tillräckligt uppmärksam, dels att operatören inte hinner utföra tillräckligt många 

kontroller på varje balk. Vissa kvalitetsbrister, till exempel sprickbildningar, kan också vara 

mycket svåra att upptäcka med blotta ögat. Försök har gjorts att automatisera dessa kontroller 

med hjälp av optisk utrustning, det var dock svårt att kalibrera utrustningen så att den larmade 

för alla defekter utan att larma för felfria balkar. 

 

Lastningen av balk på stuv i avlastningen är tidskrävande främst på grund av den manuella 

traversen. Dels så förflyttar den sig sakta i höjd- och sidled och dels så kan den bara lasta en 

balk åt gången. Ett moment som också saktar ner stuvläggningen är den manuella 

utläggningen av strön efter var fjärde balk. Utplaceringen av ok mellan varje stuv är även det 

ett tidskrävande moment samtidigt som det är dåligt ur arbetsmiljösynpunkt då oken är väldigt 

tunga samtidigt som deras utformning gör dem svåra att förflytta på något bra sätt.  

 

Lagerhanteringen innehåller en del onödiga moment, exempelvis vändningen av stuvar med 

truck. Detta sker för att stuvarnas krokar ska passa den ena lagertraversens lyftok.  

 

Bandningen utförs främst för att säkra balkarnas position på stuven samt att fästa oken i 

stuvarna för att möjliggöra lyftning av dessa med truck. Bandningen är absolut nödvändig så 

länge dagens ok används och stuvarna hanteras med truck. Det faktum att operatören ibland 

bryter ljusbommen vid bandning beror på att stuven står så pass nära tvärtransportören. De 

problem som finns angående arbetsställningar vid bandningen beror till stor del på operatören 

själv och hur denne lägger upp sitt arbete. Att hoppa upp på stuven för att man inte orkar gå 

runt den är ett vanligt beteende som kan resultera i skador på knä och fotled.   

6 Framtidsbeskrivning och analys 
Följande avsnitt beskriver huvudsakligen vad som kan komma att påverka Ferruforms 

verksamhet de närmaste åren.  
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6.1 Konjunktur 

Den vikande konjunkturen och den finanskris som råder får stora effekter på världens 

ekonomier. I Sverige sjunker BNP med nästan en procent under 2009 och 

konjunkturnedgången förväntas fortsätta under 2010. Regeringen kommer förmodligen att 

införa ytterligare finanspolitiska åtgärder samtidigt som Riksbanken sänker reporäntan. Trots 

detta väntas inte konjunkturnedgången nå botten förens i slutet av 2010. Under dessa två 

kommer arbetslösheten i landet att öka med cirka 135 000 personer vilket motsvarar 9 

procents arbetslöshet totalt. (Konjunkturinstitutet, 2008) 

 

Orderingången för teknikföretagen inom bil- och transportindustrin har kraftigt sjunkit under 

sista månaderna av 2008. Under början av 2009 har minskningen fortsatt nedåt men dock i 

något mindre dramatisk takt jämfört med tidigare. Detta kan vara ett tecken på att fallet kan 

vara på väg att bromsas framöver. (Teknikföretagen, 2009) 

 

Utnyttjandet av produktionskapaciteten hos teknikföretagen har minskat kraftigt vilket i sin 

tur minskar behovet av personal hos dessa. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande 

har sjunkit från 31 procent fjärde kvartalet 2008 till 19 procent i första kvartalet 2009. 

Leverantörer till maskinindustrin samt transportmedelsindustrin är de som rapporterar den 

mest omfattande minskningen i utnyttjandet av produktionskapaciteten. (Teknikföretagen, 

2009) 
 

6.2 Konjunkturens påverkan på Scaniakoncernen 

Lastbilsbranschens konjunktur är starkt cyklisk och nedgångar som den som nu upplevs har 

inträffat en gång per decennium sen 1970-talet. Detta har gjort att Scania till stor del har 

utformat sin verksamhet kring underleverantörer och visstidsanställd personal för att lättare 

kunna reglera personalstyrkan i svårare tider. (Scania Value, 2008) 

 

 Tack vare ett särskilt avtal mellan facket och Scania kan den ordinarie personalen också 

jobba färre timmar när beläggningen i fabriken är låg, för att sedan jobba in dessa när 

beläggningen ökar.  

Detta gör att företaget i ett första skede slipper avskeda kompetent personal, Scania har valt 

att istället vidareutbilda sin personal. På så sätt har företaget en ännu högre utbildad personal 

som kommer att behövas när efterfrågan vänder uppåt igen. (Scania Value, 2008) 

 

En annan stor kostnadspost är inköpet av material, som står för nästan 30 procent av 

kostnaden för ett chassi. Även där kommer en minskning ske, vilket gör att leverantörerna av 

material får vara med och bära den minskning i efterfrågan som sker. Scania bedömer att 

konjunkturen kommer vara fortsatt svag under de två närmaste kvartalen, men att det på sikt 

fortfarande ser bra ut då transportbehovet i sig inte har minskat. (Scania Value, 2008) 
 

6.3 Produktion och försäljning 

Scania har som långsiktigt mål att öka den totala produktionen från dagens cirka 70 000 

fordon per år till 130 000 fordon år 2013. Efter detta siktar man på en ytterligare ökning till 

150 000 fordon år 2015.  

 

Orderingången för Scanias lastbilar och bussar minskade från cirka 26 000 fordon till cirka 

2400 fordon under fjärde kvartalet 2008, detta motsvarar en minskning med 91 procent. 

Orderfallet på enbart lastbilarna under denna period var 98 procent. (Dagens nyheter, 2009) 
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6.4 Analys 

De konjunkturbedömningar som gjorts visar på en fortsatt nedgång fram till slutet av 2010 

men att det därefter kan börja vända uppåt. Vid tidigare konjunkturnedgångar har vändningen 

ofta gått väldigt fort. Detta gör att projektgruppen tror att Scaniakoncernens taktik att utbilda 

personalen istället för att säga upp denna kommer att löna sig inom några år. Främst tack vare 

att Ferruform slipper anställa och utbilda ny personal men också genom ökad utbildningsnivå 

hos personalen. 

 

Att beläggningen i fabriken nu är så pass låg gör att produktionsstopp inte påverkar 

lönsamheten i någon större utsträckning. Därför passar det väldigt bra att införa 

omstruktureringar och nya maskiner i produktionslinjen under lågkonjunkturen, kostnaden 

utöver investeringen blir väldigt låg. Att ställa produktion när linjen går i full takt kan annars 

bli väldigt kostsamt.  

 

Scania kommer mest troligt att utöka produktionen framöver, för att de långsiktiga målen ska 

kunna uppfyllas räcker dock inte Ferruforms lokaler till. Det är inte klart i dagsläget om och 

var denna utökade produktion i så fall ska bedrivas. Om tillverkningen läggs i Luleå kommer 

en nyinvestering av lokaler och utrustning att krävas. Därför sätts inga större 

kapacitetsökningar upp som mål i detta projekt utan det fokuserar mer på kostnadseffektivitet 

och kvalitet med hänsyn till den närmaste tidens kapacitetskrav.   
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7 Kravspecifikation och värderingsfaktorer 
De förbättringsförslag som tas fram gällande layout, arbetssätt och utrustning skall uppfylla 

kraven som ställs i denna kravspecifikation. Underlaget för denna kravspecifikation är 

nuläges- och framtidsanalysen samt Ferruforms önskemål. Kravspecifikationen sammanfattas 

sedan i ett antal värderingsfaktorer som används till att bedöma de olika förbättringsförslagen 

gentemot varandra.  

 

7.1 Kravspecifikation 
Nedan presenteras de krav som ställs på förbättringsförslagen under fem rubriker. 

 

7.1.1 Kvalitet 

Det ska finnas möjlighet att utföra fler kvalitetskontroller. Det ska finnas tid till noggrannare 

kvalitetskontroller. 

7.1.2 Produktion 
Produktionskapaciteten på linjen ska vara minst 550 balkar per dygn och 150 000 balkar per 

år. Linjen ska kunna förberedas för ytterligare produktionsökningar. Linjen ska ha hög 

flexibilitet i produktionsvolym, det vill säga att produktionen kostnadseffektivt kan anpassas 

efter efterfrågan. Produktionen ska inte drabbas av några längre avbrott till följd av att ny 

utrustning slutar fungera.  

7.1.3 Internlogistik 
Det ska vara enkelt att hitta stuvar i lagret samt att det ska vara lätt att se vad som finns i 

lagret. Inlastning i lagret samt utlastning ur lagret ska gå snabbt och smidigt. Lagret ska vara 

anpassat till nuvarande lokaler. Det ska finnas tillräckliga utrymmen för transporter av gods 

till och från lagret. Lagrets placering och utformning ska bidra till korta och effektiva flöden 

av gods. 

7.1.4 Ekonomi 
Payoff-tid för utrustning och maskiner ska vara kortast möjlig och helst mindre än två år. 

Driftskostnaden ska sjunka jämfört med nuläget och förbättringsförslagen ska under en fem 

års period ge god avkastning.  

7.1.5 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön ska inte ge upphov till stress och arbetsbelastningen ska vara jämn och 

kontinuerlig. Det ska finnas god variation och repetitiva arbetsuppgifter skall undvikas. 

Riskerna för olycksfall ska minimeras. Belastningsnivån ska vara låg och uppfylla kraven på 

belastningsergonomi som anges i AFS 1998:01. Operatörens exponering för höga ljudnivåer 

ska ej överskrida 80 dB(A) vilket överensstämmer med krav i AFS 2005:16.  

 

Det ska finnas bra åtkomlighet till maskiner och utrustning för reparation och underhåll. Bra 

åtkomlighet för rengöring ska också finnas på arbetsplatserna. Arbetsplatserna ska ha 

tillräcklig belysning, ventilation och luftkvalitet enligt AFS 2000:42. Förslagen ska också 

överensstämma med Scanias miljöpolicy. 
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7.2 Värderingsfaktorer 

Kravspecifikationen sammanfattas i ett antal viktiga punkter nedan. Dessa kommer också att 

användas som värderingsfaktorer vid utvärderingen av förbättringsförslagen.  

 

 Variation i arbetsuppgifterna 

 Låg belastningsnivå 

 Utförliga kvalitetskontroller 

 Frekventa kvalitetskontroller 

 Hög avkastning 

 Låg störningskänslighet på utrustningen 

 Låg investeringskostnad 

 Överskådligt lager 

 Möjlighet att öka produktionstakten 

 Gott om utrymme för godstransporter 

 Korta och effektiva godsflöden 
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8 Dellösningar  
I detta avsnitt presenteras olika dellösningar till de problem som framkommit i 

nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen.  
 

8.1 Borstmaskin 

Borstmaskinen sköter skrapningen av plasmasprut automatiskt vilket gör att operatörens 

arbetstid kan nyttjas till andra arbetsmoment exempelvis mer utförliga kvalitetskontroller. 

Man behöver inte heller vända balkarna eftersom alla kvalitetskontroller frånsett skrapningen 

sker på ovansidan av balken. Detta gör att de långa vändtiderna som finns i dagsläget helt 

försvinner vilket leder till att operatörens väntetid minskar drastiskt. Den genomsnittliga 

cykeltiden för maskinen är mindre än 90 sekunder per balk.  

 

Borstmaskinen installeras innan VIN-kodmaskinen i produktionslinjen. Underhållet som 

maskinen kräver är tömning av skraprester samt byte av borstar när dessa slitits ut, utöver 

detta tillkommer löpande underhåll som på all annan utrustning. Den existerande 

vändutrustningen kan användas till att göra stickprov på balkarnas undersida för att upptäcka 

eventuella problem med borstningen. Inköpskostnaden för denna maskin inklusive installation 

och utbildning av personal är cirka 4 000 000 kr, se bilaga C.1. Arbetstid som frigörs till följd 

av införandet av en borstmaskin är cirka 6,5 timmar per skift, se bilaga D, tabell 3. 

 

 
Figur 13: Borstmaskin från Plantool 

 

8.2 Ny vändmaskin 

Tanken med denna är att snabba upp vändningarna av balkarna samt att få en buffertplats för 

balkar innan avsyningen för att ytterligare minska väntetiden för operatören. Den nya 

apparaturen ska då vända balkarna där de nu skrapas och utan dagens långsamma 

sidledsförflyttningar. Denna lösning innebär att skrapning och kvalitetskontroll utförs av en 

operatör som tidigare men att cykeltiden förkortas. 

 



 

27 

 

Kostnaden för denna lösning blir cirka 875 000 kr, detta inkluderar installation, modifiering 

av nuvarande tvärtransportör och idrifttagningskostnader, se bilaga C.3. Den besparade tiden 

blir cirka 3 timmar per skift till följd av snabbare vändtider, bilaga D, tabell 3. Cykeltiden för 

att vända en balk 180 grader är 12 sekunder. Figur 14 nedan beskriver händelseförloppet vid 

vändningen av balkarna. I steg 1 kommer balken in till stationen, i steg 2 börjar balken vändas 

runt för att sedan ha vänts 180 grader i steg 3. I steg 4 vänds balken tillbaks 180 grader till 

ursprungsläget för att sedan köras iväg till avlastningen.  

 

 

 

 
Figur 14: Beskrivning över vändningsförloppet med den nya vändmaskinen 

 

8.3 Automatisk travers 

I dagsläget körs traversen i avlastningen av en operatör. För att minska operatörsberoendet i 

avlastningen kan man automatisera denna. Den automatiska traversen skulle då sköta 

avlastningen av balkar till stuvar. Det finns en travers tillgänglig som i dagsläget inte används 

och med viss modifiering skulle passa för detta arbete, denna kan lyfta två balkar samtidigt. 

Alternativt kan en ny travers som är anpassad för automation införskaffas. 

 

En modifiering av den tillgängliga traversen, se figur 15, för att anpassa den för automatisk 

drift skulle kosta ca 300 000-400 000 kr. Kostnaden för att köpa in en ny automatisk travers 

skulle bli cirka 2 000 000 kronor inklusive installation och idrifttagning. Arbetstid som frigörs 

till följd av införandet av en automatisk travers är cirka 4,5 timmar per skift, se bilaga D, 

tabell 3.  
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 Figur 15: Travers i KF som kan automatiseras 

 

8.4 Robot 

Istället för att som idag lasta balkarna till stuv med travers kan en robot nyttjas. Det finns idag 

industrirobotar som kan hantera vikter upp till 1000 kg, se figur 16, alternativt kan två robotar 

som samarbetar användas. En robot är väldigt mångsidig och kan med hjälp av olika verktyg 

och gripdon utföra en mängd olika uppgifter. Den skulle med rätt verktyg inte bara kunna 

lasta balkar utan även placera ut nya ok och strön. Detta kräver dock det att ok och strön är 

gripbara. 

 

  
        Figur 16: Kuka KR 1000 Titan med lyftkapacitet på 1 000 kg 

 

Ströna kommer i dagsläget huller om buller i pallar från ytbehandlingen. För att roboten ska 

kunna hantera ströna måste dessa först sorteras. För detta ändamål föreslås användandet av ett 

magasin som matar roboten med strön. Magasinet kan bestå av en enkel rullbana som fylls på 

av operatören i avsyningen.  

 

För att minimera produktionsstoppen till följd av att någon arbetar i robotens säkerhetszon 

kommer stuvarna att lastas på transportband och automatiskt transporteras ut ur robotcellen. 

Transportbandet rymmer två stycken stuvar vilket medför att roboten kan börja lasta en ny 

stuv så fort den tidigare transporterats ut ur cellen. En sådan lösning skulle i stort sett 

eliminera operatörsberoendet i avlastningen. Kostnaden för denna lösning är cirka 3 900 000 
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kr, se offert i bilaga C.5. Arbetstid som frigörs till följd av införandet av en robot är cirka 5,5 

timmar per skift, se bilaga D, tabell 3. 
 

8.5 Vridbart lyftok till travers 

De färdiglastade stuvarna vrids för närvarande 90 grader av en truck för att kunna lastas in i 

lagret med hjälp av en travers. Behovet av trucken kan elimineras om man modifierar den 

befintliga traversen med ett vridbart lyftok. Man kan då lyfta stuvarna som de ligger, vända 

dessa 90 grader och sedan köra in dem i lagret med hjälp av traversen. Kostnaden för ett 

vridbart lyftok är 377 000 kr. Ritning samt offert på ett sådant lyftok återfinns i bilaga C.2. 

Arbetstid som frigörs till följd av införandet av ett vridbart lyftok är 14 minuter per skift, se 

bilaga D, tabell 3.  
 

8.6 Visionssystem  

I avsyningen sköts alla kvalitetskontroller för närvarande av en operatör. Med hjälp av 

automatisk optiskövervakning, ett så kallat visionssystem, se figur 17, skulle många av de 

visuella kontrollerna kunna skötas automatiskt. Exempelvis är kontroller av VIN-koder, 

hålens position, balkens form och ytdefekter arbetsmoment som kan skötas av ett 

visionssystem. Kostnaden för ett visionssystem som klarar dessa uppgifter är cirka 2 500 000 

kronor. Cykeltiden för visionssystemet är mindre än en minut per balk. Arbetstid som frigörs 

till följd av införandet av ett visionssystem är cirka 6,5 timmar per skift, se bilaga D, tabell 3. 

Ritning samt offert över visionssystemet finns i bilaga C.4. 

 

 

 
 Figur 17: Visionssystem från Optonova 

 

8.7 Bandning 

I dagsläget sker bandningen manuellt av operatören i avlastningen. Detta arbete är dåligt ur 

ergonomisk synvinkel och mycket tidskrävande.  

 

För att bandningen ska kunna ske helt automatiskt måste stuvarna köras i balkarnas riktning 

genom en bandbåge. Ska detta ske med dagens ok så krävs det en väldigt avancerad 

positioneringsutrustning för stuven samt ett transportband för att flytta denna genom 

bandbågen. Detta skulle kosta cirka 2 000 000 kronor. Arbetstid som frigörs till följd av 

införandet av en automatisk bandmaskin är cirka en timme per skift, se bilaga D, tabell 3. 

 

Ett annat alternativ är att inte packa stuvarna på ok utan istället göra som i sågindustrin och 

använda strön även under stuvarna. Detta medför dock att stuvarna måste förflyttas antingen 

med truck eller att traversen modifieras för att kunna lyfta dessa utan lyftok. Denna lösning 

skulle kosta cirka 1 000 000 kronor.  
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Ytterligare ett alternativ är att använda en halvautomatisk bandningsmaskin som hjälper 

operatören att köra bandet runt stuven, den kräver dock att operatören spänner och svetsar 

bandet med det verktyg som i dagsläget används. Denna utrustning kostar cirka 150 000 

kronor exklusive installation och idrifttagning. Samtliga prisuppgifter för denna lösning gavs 

av Peter Bergström på Signode AB. 



 

31 

 

9 Lösningsförslag  
De olika dellösningarna som tagits fram har här nedanför kombinerats till ett antal kompletta 

lösningsförslag.  

 

9.1 Lösningsförslag 1 – Robot, vridbart lyftok och borstmaskin  

Det första lösningsförslaget går ut på att delvis automatisera de båda stationerna. I avsyningen 

automatiseras skrapningen med hjälp av en borstmaskin, denna placeras innan VIN-

kodmaskinen i flödet. Kvalitetskontrollerna utförs fortfarande av en operatör som även får 

överta kontroll av försänkta hål och eventuell brotschning av dessa från avlastningen. 

Eftersom balkarna inte kommer att behöva vändas för att skrapas kan platsen där vändningen 

sker användas som buffert åt avsyningsstationen. Genom att använda det nuvarande 

vändområdet som buffert får operatören mer tid att gå ifrån stationen och exempelvis banda 

en stuv utan att stoppa upp flödet i samma grad som tidigare.    

 

I avlastningen automatiseras lastningen av balk på stuv, utplaceringen av strön samt 

utplaceringen av ok med hjälp av en robot. Balkarna lyfts med hjälp av ett magnetverktyg, 

detta verktyg klarar också att hantera ströna samt lyftoken. Lyftoken placeras först på 

transportbandet av roboten, sedan lyfts balkarna på dessa, fyra stycken per varv och mellan 

varven placeras två stycken strön ut. När stuven är färdiglastad körs den automatiskt ur 

robotcellen. En operatör bandar då den färdiga stuven innan han lyfter in den i lagret med 

hjälp av traversen. Traversen har utrustats med ett vridbart lyftok för att kunna lyfta stuvarna 

direkt som de ligger efter att ha körts ut från avlastningen. För ritning, se figur 20 nedan. 

 

 

 
Figur 20: Ritning över lösningsförslag 1, nya maskiner är orangemarkerade 

 

 

De manuella uppgifter som kvarstår i avlastningen är att banda stuvarna, lagerlägga stuvarna, 

fylla på ok i robotcellen och att fylla på strön i robotcellen. De manuella uppgifter som 

kvarstår i avsyningen är kontroll av försänkta hål, brotschning av försänkta hål, kontroll av 

hålens position, kontroll av VIN-kod samt en visuell kontroll av balkens yta.  

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av en operatör, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 3,5 timmars effektiv 

arbetstid per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar 4,5 timmar per skift åt 
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operatören att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta 

itu med oförutsedda händelser.  

 

Operatören som sköter stationerna ersätts av en operatör från en annan del av 

produktionslinjen under tiden han har lunch eller fikaraster. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning.  

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 8,3 miljoner kronor. Löpande 

kostnader har uppskattats till 75 000 kronor per år. Med dessa menas kostnader som 

tillkommer jämfört med nuläget, exempelvis nya borstar till borstmaskinen. Besparingarna 

som fås till följd av denna investering utgörs främst av minskade lönekostnader. Antalet 

operatörer per skiftlag kan minskas med två stycken. En årlig lönekostnad på ungefär 500 000 

kronor per operatör och fyra skiftlag ger en besparing på cirka 4 000 000 kronor per år.  

 

Payoff-tiden har beräknats till drygt två år, efter fem år så kommer investeringen att ha 

bidragit med en avkastning på cirka 11 miljoner kronor, se figur 21. Detta gör att 

investeringen kan anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylen för detta 

lösningsförslag återfinns i bilaga E.3.3.  
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  Figur 21: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

 

Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär att operatören som arbetar på de två stationerna får ett större ansvar än 

tidigare, samtidigt som möjligheten att kommunicera med arbetskamrater under arbetets gång 

minskas. Bullernivån på arbetsplatsen förväntas inte påverkas nämnvärt av den nya 

utrustningen.  

 

Den WEST-analys som utförts av detta lösningsförslag, se bilaga F.2, visar främst att risken 

för olyckor och belastningsskador har minskat jämfört med nuläget. Detta kan härledas till att 

tunga och repetitiva arbetsmoment som utplacering av ok och skrapning av plasmasprut har 

automatiserats.  
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Den statistiskt bestämda arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 50 000 kr/år 

för denna lösning, jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror främst på 

att bemanningen är en tredjedel jämfört med tidigare men även på att risken för 

belastningsskador och olyckor har minskat. 

 

Kvalitet 

Att varje balk borstas automatiskt istället för att skrapas manuellt bidrar till en jämnare 

kvalitet på borttagandet av plasmasprut i och med att den mänskliga faktorn tas bort. Eftersom 

skrapmomentet i avsyningen automatiserats kvarstår endast kvalitetskontroller på ovansidan 

av balken. Dessa tar i nuläget cirka 20 sekunder, se tabell 1 i bilaga A.  

 

Cykeltiden för borstningen är i genomsnitt 90 sekunder vilket innebär att operatören kommer 

få vänta på en ny balk efter att han utfört kontrollerna. Denna väntetid kan användas till att 

göra utförligare kvalitetskontroller och andra uppgifter. Utförligare kvalitetskontroller leder 

till högre kvalitet i form av att färre defekta produkter går vidare till slutkunderna i Södertälje, 

Zwolle och Anger.  

 

Produktion 

Denna lösning innebär att flaskhalsen i slutet av linjen flyttas från avsyningen till den nya 

borstmaskinen. Borstmaskinen har dock en i genomsnitt kortare cykeltid än den nuvarande 

avsyningen. Cykeltiden för avsyningen var tidigare X sekunder i genomsnitt jämfört med 

borstmaskinens 90 sekunder i genomsnitt. Denna lösning möjliggör därmed en högre 

produktionstakt än tidigare. Tidigare vändutrustning i avsyningen och traversen som tidigare 

använts för lastning av balkar på stuv i avlastningen kvarstår och medför en viss redundans 

vid ett eventuellt haveri i den nya utrustningen. 
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9.2 Lösningsförslag 2 – Robot, vridbart lyftok och ny vändmaskin 

Det här förslaget innebär att man behåller samtliga manuella moment i avsyningen plus att 

man även kontrollerar försänkta hål och brotschar upp dessa vid behov. Stationen uppgraderas 

dock med en ny vändmaskin som medför snabbare vändningar av balkarna och att man får en 

buffert av balkar innan arbetsstationen. Dessa förbättringar innebär mindre väntetider för 

operatören, snabbare cykeltid i stationen samt att produktionen inte stannar av på samma sätt 

som tidigare om operatören går iväg och gör något annat en stund.   

 

Avlastningen sköts med hjälp av en robot och ett vridbart lyftok som i förslag 1. Samma 

manuella uppgifter kvarstår som i förslag 1, det vill säga att banda stuvarna, lagerlägga 

stuvarna, fylla på ok i robotcellen och att fylla på strön i robotcellen. För ritning, se figur 22 

nedan. 

 

 
Figur 22: Ritning över lösningsförslag 2, nya maskiner är orangemarkerade 

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av en operatör, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 6 timmar effektiv arbetstid 

per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar cirka 2 timmar per skift åt 

operatören att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta 

itu med oförutsedda händelser.  

 

Operatören som sköter stationerna ersätts av en operatör från en annan del av 

produktionslinjen under tiden han har lunch eller fikaraster. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning. 

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 5,1 miljoner kronor. Löpande 

kostnader har uppskattats till 25 000 kronor per år. Besparingarna som fås till följd av denna 

investering utgörs främst av minskade lönekostnader. Antalet operatörer per skiftlag kan 

minskas med två stycken. En årlig lönekostnad på ungefär 500 000 kronor per operatör och 

fyra skiftlag ger en besparing på cirka 4 miljoner kronor per år.  

 

Payoff-tiden har beräknats till drygt ett år, efter fem år så kommer investeringen att ha 

bidragit med en avkastning på cirka 15 miljoner kronor, se figur 23. Detta gör att 

investeringen kan anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylen för detta 

lösningsförslag återfinns i bilaga E.3.4.  
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  Figur 23: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

 

Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär att operatören som arbetar på de två stationerna får ett större ansvar än 

tidigare, samtidigt som möjligheten att kommunicera med arbetskamrater under arbetets gång 

minskas. Bullernivån på arbetsplatsen förväntas inte påverkas nämnvärt av den nya 

utrustningen.  

 

Den WEST-analys som utförts av detta lösningsförslag, se bilaga F.3, visar främst att risken 

för belastningsskador har minskat jämfört med nuläget. Detta kan härledas till att den tunga 

ok-hanteringen har automatiserats.  

 

Den statistiskt bestämda arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 70 000 kr/år 

för denna lösning, jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror främst på 

att bemanningen är en tredjedel jämfört med tidigare men även på att risken för 

belastningsskador har minskat. 

 

Kvalitet 

Eftersom den nya vändmaskinen är snabbare än den gamla frigörs tid åt operatören att göra 

utförligare kvalitetskontroller och andra uppgifter utan att produktionstakten blir lidande. 

Utförligare kvalitetskontroller leder till högre kvalitet i form av att färre defekta produkter går 

vidare till slutkunderna i Södertälje, Zwolle och Anger.    

 

Produktion 

Denna lösning innebär en kortare cykeltid i avsyningen till följd av att den nya vändmaskinen 

minskar väntetiden och ökar andelen effektiv arbetstid i stationen. Eftersom avsyningen är 

flaskhalsen i slutänden av linjen möjliggör denna förändring ett större genomflöde av balkar. 

Traversen som tidigare använts för lastning av balkar på stuv i avlastningen kvarstår och 

fungerar som backup till roboten.   
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9.3 Lösningsförslag 3 – Automatisk travers, vridbart lyftok och borstmaskin 

Det här förslaget innebär viss automatisering av de båda stationerna. I avsyningen 

automatiseras skrapningen av balkarna med hjälp av en borstmaskin. Borstmaskinen placeras 

på sträckan innan märkmaskinen för VIN-koderna. Kvalitetskontrollerna utförs fortfarande av 

en operatör som även får överta kontroll av försänkta hål och eventuell brotschning av dessa 

från avlastningen. Eftersom balkarna inte kommer att behöva vändas för att skrapas kan 

platsen där vändningen sker användas som buffert åt avsyningsstationen. Genom att använda 

det nuvarande vändområdet som buffert får operatören mer tid att gå ifrån stationen och 

exempelvis banda en stuv utan att stoppa upp flödet i samma grad som tidigare. 

 

I avlastningen automatiseras lastningen av balk på stuv samt utplaceringen av strön med hjälp 

av en automatisk travers. Balkarna lyfts med hjälp av magneter, traversen är också modifierad 

så att den klarar av att hantera strön. Lyftoken placeras ut av en operatör, sedan lyfts balkarna 

på dessa, fyra stycken per varv och mellan varven placeras två stycken strön ut. En operatör 

bandar sedan den färdiga stuven innan han lyfter in den i lagret med hjälp av den manuella 

traversen. Traversen har utrustats med ett vridbart lyftok för att kunna lyfta stuvarna direkt 

som de ligger efter att de lastats färdigt. För ritning över lösningsförslaget, se figur 24 nedan. 

 

De manuella uppgifter som finns kvar i avsyningen är kontroll av försänkta hål, brotschning 

av försänkta hål, kontroll av hålens position, kontroll av VIN-kod samt en visuell kontroll av 

balkens yta. De manuella uppgifter som finns kvar i avlastningen är placera ut lyftok, att 

banda stuvarna, lagerlägga stuvarna och att fylla på strön i strömagasinet.  

 
 

 
Figur 24: Ritning över lösningsförslag 3, nya maskiner är orangemarkerade 

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av en operatör, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 4,5 timmar effektiv 

arbetstid per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar 3,5 timmar per skift åt 

operatören att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta 

itu med oförutsedda händelser.  

 

Operatören som sköter stationerna ersätts av en operatör från en annan del av 

produktionslinjen under tiden han har lunch eller fikaraster. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning. 
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Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 7,3 miljoner kronor om man 

köper in en ny travers, bygger man om den lediga traversen i KF blir investeringskostnaden 

istället 5,8 miljoner kronor. Löpande kostnader har uppskattats till 75 000 kronor per år. 

Besparingarna som fås till följd av denna investering utgörs främst av minskade 

lönekostnader. Antalet operatörer per skiftlag kan minskas med två stycken. En årlig 

lönekostnad på ungefär 500 000 kronor per operatör och fyra skiftlag ger en besparing på 

cirka 4 miljoner kronor per år.  

 

Payoff-tiden har beräknats till drygt ett och ett halvt år förutsatt att man kan bygga om den 

lediga traversen i KF och närmare två år ifall man köper in en ny travers. Efter fem år så 

kommer investeringen att ha bidragit med en avkastning på cirka 14 respektive 12 miljoner 

kronor beroende på om man bygger om eller köper ny travers, se figur 25 och figur 26. Detta 

gör att investeringen kan anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylerna för dessa 

lösningsförslag återfinns i bilaga E.3.5 och E.3.6.  

Ombyggd travers
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 Figur 25: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

Ny travers
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 Figur 26: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 
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Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär att operatören som arbetar på de två stationerna får ett större ansvar än 

tidigare, samtidigt som möjligheten att kommunicera med arbetskamrater under arbetets gång 

minskas. Bullernivån på arbetsplatsen förväntas inte påverkas nämnvärt av den nya 

utrustningen.  

 

Den WEST-analys som utförts av detta lösningsförslag, se bilaga F.4, visar främst att risken 

för belastningsskador har minskat jämfört med nuläget. Detta kan härledas till att den 

repetitiva skrapningen av plasmasprut har automatiserats.  

 

Den statistiskt bestämda arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 74 000 kr/år 

för denna lösning, jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror främst på 

att bemanningen är en tredjedel jämfört med tidigare men även på att risken för 

belastningsskador har minskat. 
 

Kvalitet 

Detta lösningsförslag kommer att påverka kvaliteten på samma sätt som förslag 1, det vill 

säga bidra till en jämnare kvalitet på borttagandet av plasmasprut samt frigöra mer tid till 

kvalitetskontroller. Detta kommer att leda till att färre defekta produkter går vidare till 

slutkunderna i Södertälje, Zwolle och Anger. 

 

Produktion 

Precis som i lösningsförslag 1 kommer även detta förslag att innebära en förflyttning av 

flaskhalsen från avsyningen till den nya borstmaskinen. Cykeltiden minskas även här från 

tidigare X sekunder i genomsnitt till borstmaskinens 90 sekunder i genomsnitt. Denna lösning 

möjliggör därmed en högre produktionstakt än tidigare. Den nuvarande vändutrustningen 

behålls för att kunna vända balkarna vid behov. 
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9.4 Lösningsförslag 4 – Borstmaskin och visionssystem 

Den här lösningen innebär en helautomatisering av avsyningsstationen med hjälp av en 

borstmaskin och ett visionssystem. Borstmaskinen placeras liksom i tidigare förslag före 

märkmaskinen för VIN-koden och ersätter den manuella skrapningen. Visionssystemet 

placeras efter märkmaskinen för VIN-koden. Systemet sköter kontroller av försänkta hål, 

hålens position, VIN-kod samt av balkens yta. Detta gör att ingen operatör behöver befinna 

sig vid avsyningen annat än då avvikelser på balken upptäcks av visionssystemet.  

 

I avlastningen sköter en operatör lastningen av balkar på stuv med hjälp av den befintliga 

traversen. Operatören placerar också ut ok och strön samt bandar och lagerlägger färdiga 

stuvar.  Utöver detta så sköter denne också brotschningen av försänkta hål i de fall det är 

nödvändigt. Operatören kontrollerar även balkar manuellt då visionssystemet larmar om 

upptäckta fel, exempelvis felaktig VIN-kod. För ritning över lösningsförslaget, se figur 27 

nedan. 

 

 
 Fgiru 27: Ritning över lösningsförslag 4, nya maskiner är orangemarkerade 

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av en operatör, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 6 timmar effektiv arbetstid 

per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar 2 timmar per skift åt operatören 

att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta itu med 

oförutsedda händelser.  

 

Operatören som sköter stationerna ersätts av en operatör från en annan del av 

produktionslinjen under tiden han har lunch eller fikaraster. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning. 

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 6,8 miljoner kronor. Löpande 

kostnader har uppskattats till 75 000 kronor per år. Besparingarna som fås till följd av denna 

investering utgörs främst av minskade lönekostnader. Antalet operatörer per skiftlag kan 

minskas med två stycken. En årlig lönekostnad på ungefär 500 000 kronor per operatör och 

fyra skiftlag ger en besparing på cirka 4 miljoner kronor per år.  

 

Payoff-tiden har beräknats till cirka 20 månader, efter fem år så kommer investeringen att ha 

bidragit med en avkastning på cirka 12,8 miljoner kronor, se 28. Detta gör att investeringen 

kan anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylen för detta lösningsförslag 

återfinns i bilaga E.3.7. 
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 Figur 28: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär att operatören som arbetar på de två stationerna får ett större ansvar än 

tidigare, samtidigt som möjligheten att kommunicera med arbetskamrater under arbetets gång 

minskas. Bullernivån på arbetsplatsen förväntas inte påverkas nämnvärt av den nya 

utrustningen.  

 

Den WEST-analys som utförts av detta lösningsförslag, se bilaga F.5, visar främst att risken 

för belastningsskador har minskat jämfört med nuläget. Detta kan härledas till att de repetitiva 

arbetsmomenten i avsyningen har automatiserats.  

 

Den statistiskt bestämda arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 70 000 kr/år 

för denna lösning, jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror främst på 

att bemanningen är en tredjedel jämfört med tidigare men även på att risken för 

belastningsskador har minskat. 

 

Kvalitet 

Detta lösningsförslag kommer att påverka kvaliteten på flera sätt. Borstmaskinen kommer att 

bidra till en jämnare kvalitet på borttagandet av plasmasprut jämfört med dagens manuella 

skrapning.  

 

Visionssystemet utför de kontroller som tidigare gjordes manuellt. De kontroller som bara 

gjordes ett fåtal gånger per skift kommer nu att utföras på varje balk. Andra kontroller som 

sällan eller aldrig utfördes, exempelvis att kontrollera om hålen i balken stämmer enligt 

ritning gällande position, dimension och antal, kommer nu att utföras på varje balk.   

 

Sammantaget kommer denna lösning innebära en betydlig ökning av kvalitetskontrollerna och 

således också en rejäl minskning av leveranser med defekta balkar till slutkunderna i 

Södertälje, Zwolle och Anger. 
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Produktion 

Precis som i tidigare lösningsförslag där borstmaskinen ingår kommer även detta förslag att 

innebära en förflyttning av flaskhalsen från avsyningen till den nya borstmaskinen. 

Cykeltiden minskas även här från X sekunder i genomsnitt till borstmaskinens 90 sekunder i 

genomsnitt. Denna lösning möjliggör därmed en högre produktionstakt än tidigare. Den 

nuvarande vändutrustningen behålls för att kunna vända balkarna vid behov.  
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9.5 Lösningsförslag 5 – Vändmaskin 

Det här lösningsförslaget innebär att man köper in en ny vändmaskin till avsyningen. Den 

nuvarande vändmaskinen tas bort och tvärttransporten där balkarna tidigare vändes modifieras 

så att den fungerar som en buffert till avsyningen. Samma arbetsmoment som tidigare 

utfördes i avsyningen finns kvar, skillnaden är att balkarna nu vänds snabbare och att 

väntetiden blir mindre. Avlastningen fungerar precis som i nuläget i och med denna lösning. 

För ritning se figur 29 nedan. 

 

 

 
 Figur 29: Ritning över lösningsförslag 5, nya maskiner är orangemarkerade 

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av två operatörer, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 10 timmar effektiv arbetstid 

per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar 6 timmar per skift åt operatörerna 

att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta itu med 

oförutsedda händelser.  

 

Operatörerna tar raster i omgångar och möjlighet finns att en operatör från en annan del av 

linjen kliver in och tar över arbetet under dessa pauser. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning. 

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 0,9 miljoner kronor. 

Besparingarna som fås till följd av denna investering utgörs främst av minskade 

lönekostnader. Varje skiftlag klarar sig med en operatör mindre än i dagsläget. En årlig 

lönekostnad på ungefär 500 000 kronor per operatör och fyra skiftlag ger då en besparing med 

cirka 2 miljoner kronor per år. 

 

Payoff-tiden har beräknats bli mindre än ett år, efter fem år så kommer investeringen att ha 

bidragit med en avkastning på cirka 9 miljoner kronor, se figur 30. Detta gör att investeringen 

kan anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylen för detta lösningsförslag 

återfinns i bilaga E.3.8. 
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  Figur 30: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär inga förändringar i den fysiska arbetsmiljön, alla arbetsmoment som 

finns i nuläget kvarstår efter att den nya vändmaskinen installerats.  Den statistiskt bestämda 

arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 150 000 kr kr/år för denna lösning, 

jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror på att bemanningen har 

minskats med en person jämfört med nuläget. 

 

Kvalitet 

Eftersom den nya vändmaskinen är snabbare än den gamla frigörs tid åt operatören att göra 

utförligare kvalitetskontroller och andra uppgifter utan att produktionstakten blir lidande. 

Utförligare kvalitetskontroller leder till högre kvalitet i form av att färre defekta produkter går 

vidare till slutkunderna i Södertälje, Zwolle och Anger.     

 

Produktion 

Denna lösning innebär en kortare cykeltid i avsyningen till följd av att den nya vändmaskinen 

minskar väntetiden och ökar andelen effektiv arbetstid i stationen. Eftersom avsyningen är 

flaskhalsen i slutänden av linjen möjliggör denna förändring ett större genomflöde av balkar.  
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9.6 Lösningsförslag 6 – Robot, vridbart lyftok, vändmaskin och visionssystem 

Det här förslaget innebär att man behåller skrapningen i avsyningen och att man där också 

brotschar upp försänkta hål vid behov. Stationen uppgraderas även med en ny vändmaskin 

som medför snabbare vändningar av balkarna och att man får en buffert av balkar innan 

arbetsstationen. Ett visionssystem placeras efter märkmaskinen för VIN-koden. Systemet 

sköter kontroller av försänkta hål, hålens position, VIN-kod samt sprickkontroll av balkens 

yta. För ritning över förslaget se figur 31 

 

Dessa förbättringar innebär kortare väntetider för operatören, snabbare cykeltid i stationen 

samt att produktionen inte stannar av på samma sätt som tidigare om operatören går iväg och 

gör något annat en stund.   

 

Avlastningen sköts med hjälp av en robot och ett vridbart lyftok som i förslag 1. Samma 

manuella uppgifter kvarstår som i förslag 1, det vill säga att banda stuvarna, lagerlägga 

stuvarna, fylla på ok i robotcellen och att fylla på strön i robotcellen. 

 

 

 
 Figur 31: Ritning över lösningsförslag 6, nya maskiner är orangemarkerade 

 

Personal 

Beräkningar som gjorts visar att båda stationerna i detta förslag kan skötas av en operatör, 

tidigare bemannades avsyningen av två operatörer och avlastningen av en operatör. 

Beräkningarna visar att båda stationerna kräver sammanlagt cirka 4,5 timmar effektiv 

arbetstid per skift för att utföra samtliga arbetsmoment. Detta lämnar 3,5 timmar per skift åt 

operatören att flytta sig mellan de olika arbetsmomenten, göra fler kvalitetskontroller eller ta 

itu med oförutsedda händelser.  

 

Operatören som sköter stationerna ersätts av en operatör från en annan del av 

produktionslinjen under tiden han har lunch eller fikaraster. Se tabell 4 i bilaga D för 

tidsberäkningar gällande denna lösning. 

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för denna lösning är cirka 8 miljoner kronor. Löpande 

kostnader har uppskattats till 25 000 kronor per år. Besparingarna som fås till följd av denna 

investering utgörs främst av minskade lönekostnader. Antalet operatörer per skiftlag kan 

minskas med två stycken. En årlig lönekostnad på ungefär 500 000 kronor per operatör och 

fyra skiftlag ger en besparing på cirka 4 miljoner kronor per år.  
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Payoff-tiden har beräknats till cirka 2 år, efter fem år så kommer investeringen att ha bidragit 

med en avkastning på cirka 12 miljoner kronor, se figur 32. Detta gör att investeringen kan 

anses vara ekonomiskt motiverbar. Investeringskalkylen för detta lösningsförslag återfinns i 

bilaga E.3.9.  
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  Figur 32: Diagram som visar hur kassaflödet påverkas av investeringen de första fem åren 

 

 

Arbetsmiljö 

Denna lösning innebär att operatören som arbetar på de två stationerna får ett större ansvar än 

tidigare, samtidigt som möjligheten att kommunicera med arbetskamrater under arbetets gång 

minskas. Bullernivån på arbetsplatsen förväntas inte påverkas nämnvärt av den nya 

utrustningen.  

 

Den WEST-analys som utförts av detta lösningsförslag, se bilaga F.7, visar främst att risken 

för belastningsskador har minskat jämfört med nuläget. Detta kan härledas till att den tunga 

ok-hanteringen har automatiserats.  

 

Den statistiskt bestämda arbetsmiljökostnaden blir enligt WEST-analysen cirka 71 000 kr/år 

för denna lösning, jämfört med cirka 225 000 kr/år i nuläget. Denna skillnad beror främst på 

att bemanningen är en tredjedel jämfört med tidigare men även på att risken för 

belastningsskador har minskat. 

 

Kvalitet 

Visionssystemet utför de kontroller som tidigare gjordes manuellt. De kontroller som bara 

gjordes ett fåtal gånger per skift kommer nu att utföras på varje balk. Andra kontroller som 

sällan eller aldrig utfördes, exempelvis att kontrollera om hålen i balken stämmer enligt 

ritning gällande position, dimension och antal, kommer nu att utföras på varje balk. 

Utförligare kvalitetskontroller leder till högre kvalitet i form av att färre defekta produkter går 

vidare till slutkunderna i Södertälje, Zwolle och Anger.    

 

Produktion 

Denna lösning innebär en kortare cykeltid i avsyningen till följd av att visionssystemet övertar 

en stor del av operatörens arbetsuppgifter. Den nya vändmaskinen minskar väntetiden för 

operatören och bidrar också till en kortare cykeltid i stationen. Eftersom avsyningen är 
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flaskhalsen i slutänden av linjen möjliggör denna förändring ett större genomflöde av balkar. 

Traversen som tidigare använts för lastning av balkar på stuv i avlastningen kvarstår och 

fungerar som backup till roboten.   
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10 Värdering av lösningsförslag 
Vikten för de olika värderingsfaktorerna har bestämts utifrån diskussioner inom styrgruppen 

och prioriteringar i SPS. Efter att alla förbättringsförslag betygsatts räknas poängen för 

respektive förslags värderingsfaktor ut genom att multiplicera vikten för de olika faktorerna 

med lösningens betyg. Poängen för de olika faktorerna summerades sedan för att få 

lösningens totalpoäng, se tabell 1.  

 
Tabell 1: Värderingsschema med de olika lösningsförslagen 

Värderingsfaktorer vid 

utvärdering av 

lösningsförslag 

Vikt Nuläget Lösning Lösning Lösning Lösning Lösning Lösning  

  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 

                  

Variation i arbetsuppgifterna 5 2 4 3 4 5 2 3 

Låg belastningsnivå 5 2 5 5 2 2 2 5 

Utförliga kvalitetskontroller 5 2 3 3 3 4 3 5 

Frekventa kvalitetskontroller 5 3 4 5 4 5 4 5 

Hög avkastning 5 3 5 5 5 5 3 5 

Låg störningskänslighet 4 4 3 3 2 4 4 4 

Möjligt att öka produktionstakt 4 3 3 4 3 3 4 4 

Överskådligt lager 3 3 3 3 3 3 3 3 

Låg investeringskostnad 3 5 3 4 3 4 5 4 

Gott om utrymme för 

godstransporter  
3 3 3 3 3 3 3 3 

Effektiva och korta flöden 3 2 3 3 3 3 3 3 

Summa poäng   127 165 172 146 172 144 186 

Andel av maxvärdet (225)   56% 73% 76% 65% 76% 64% 83% 

 

Värdering: 

1 Uppfyller ej kraven  

3 Uppfyller kraven 

5 Uppfyller kraven mycket väl 

 

 

Lösningsförslag 6 som är en kombination av dellösningarna robot, vridbart lyftok, 

vändmaskin och visionssystem klarade sig bäst i värderingen. Denna visade att 

lösningsförslaget uppfyllde de ställda kraven till 83 procent vilket är en förbättring med 

nästan 50 procent jämfört med nuläget. Det som särskiljde lösningsförslag 6 från övriga 

lösningsförslag var att det hade genomgående höga poäng i de viktiga kategorierna ergonomi, 

ekonomi, kvalitet och produktion.   

 

Roboten eliminerar de tunga lyften och minskar operatörsberoendet i avlastningen. 

Visionssystemet bidrar till att höja kvaliteten och frekvensen på kvalitetskontrollerna i 

avsyningen. Vändmaskinen minskar väntetiden i avsyningen och ökar potentialen för ett 

större genomflöde av balkar. Implementeringen av de nya maskinerna innebär att många av 

de manuella arbetsuppgifterna automatiseras och att båda stationerna därför kan skötas av en 

operatör. Detta ger stora besparingar i form av minskade lönekostnader, cirka fyra miljoner 

kronor per år förutsatt att 4-skift används.  
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11 Detaljutformning av valt förslag 
I detta avsnitt vidareutvecklas det valda lösningsförslaget och vissa detaljer förklaras närmre. 

En investeringsbedömning med känslighetsanalyser över det valda förslaget presenteras 

också.  

 

11.1 Utformning och arbetsrutiner 

Punkterna nedan förklarar närmare hur utformningen av de två stationerna ska se ut samt hur 

utrustning och personal ska arbeta. 

 

11.1.1 Strömagasin 

I dagsläget kommer strön huller om buller i en lastpall till stationen, det blir dock svårt att 

konstruera ett gripdon till roboten som skulle klara av att hantera ströna under dessa 

förutsättningar. För att roboten ständigt ska vara försedd med strön kan man som tidigare 

nämnts använda ett strömagasin. Ett sådant ser till att de strön som roboten ska använda alltid 

kommer till denna på en fix position.  

 

Påfyllningen av strömagasinet ska skötas av operatören eftersom att ströna anländer till 

avlastningen i pallar anpassade för manuell hantering. Detta gör det lämpligt att placera 

laddningspositionen nära avsyningen där operatören spenderar större delen av sin arbetstid.  

Från laddningspositionen transporteras ströna på ett transportband för att hamna inom 

robotens räckvidd. Kostnaden för ett strömagasin inklusive installation antas vara högst  

100 000 kronor på grund av den enkla konstruktionen. Se grön markering i figur 33 för 

placering av detta.  

 

11.1.2 Anteckning av balkarnas ämnes-id 

Ingen operatör kommer med denna lösning att vara närvarande i avlastningen när balkarna 

lastas på stuv.  Detta innebär att antecknandet av balkarnas ämnes-id måste lösas på annat 

sätt. Detta utförs automatiskt av produktionssystemet som skriver ut ett papper med balkarnas 

ämnes-id. Detta fästs sedan på stuven i samband med att operatören bandar denna.  

 

11.1.3 Skrothantering 

Skrotpallen kommer att placeras nedanför roboten som kan ses i figur 33. Balkar som skrotas 

av operatören läggs på denna av roboten. Pallen töms vid skiftbyte alternativt då pallen blir 

full.  

 

11.1.4 Okhantering 

Två pallar med ok kommer att stå inom robotens arbetsområde vilket gör att roboten måste 

stoppas innan dessa byts ut. Operatören måste även flytta på skrotpallen innan man kommer 

åt dessa. Utbytet sker med hjälp av truck och behöver endast ske en gång per skift. 

 

11.1.5 Stuvlastning 

På grund av lastbegränsningar i ytbehandlingens travers så måste produktionssystemet överse 

hur tunga stuvarna blir och meddela roboten om stuven ska lastas med 12 eller 16 balkar. 
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Roboten ska även se till att vikten av balkarna på respektive sida av okens centrum är relativt 

lika för att minska påfrestningarna på lyftutrustningen vid transporter. 

 

När bakändesanpassningen flyttas från KF kommer ytterligare golvyta att frigöras i lokalen. 

Denna kan nyttjas till att utöka lagret för stuvar. Se figur 33 nedan.  

 

 

 
Figur 33: Ritning över detaljutformat lösningsförslag 

 

11.2 Investeringsbedömning 

Två känslighetsanalyser togs fram för att se hur investeringskalkylen påverkas om de 

antaganden som är gjorda varierar. En post som kan antas variera är investeringskostnaden 

eftersom de offerter som tagits in är preliminära och den slutliga investeringskostnaden därför 

kan bli högre. Konsekvenserna en betydligt högre investeringskostnad skulle få på payoff-

tiden kan ses i figur 34  
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Figur 34: Känslighetsdiagram över investeringskostnadens påverkan på pay-off tiden (streckad 
linje är investeringskostnad som använts i kalkyl) 

 

Investeringskalkylen baseras på att en operatör klarar av att sköta både avsyningen och 

avlastningen. Om detta av någon anledning inte skulle vara möjligt och två operatörer per 

skift vore nödvändigt påverkar det investeringsbedömningen kraftigt. Tabell 2 nedan visar hur 
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pay-off tiden påverkas om antalet besparade löneposter skulle halveras med samma 

investeringskostnad. Figur 35 visar hur förändringar i besparingarnas storlek påverkar 

lösningens pay-off, den streckade linjen motsvarar besparingen i kalkyl. 

 
 Tabell 2: Besparingens påverkan på pay-off 

Besparing per år (kkr) Pay-off (år) 

4000 2,0 

2000 4,1 
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 Figur 35: Diagram över besparingens påverkan på pay-off 

 

Av de ovanstående analyserna framgår tydligt att det valda lösningsförslaget är betydligt 

mindre känsligt för variationer i investeringskostnader jämfört med om 

besparingsantagandena skulle visa sig vara inkorrekta. En ökad investeringskostnad med 2 

miljoner bidrar endast med en ökad pay-off på ett halvår. Om däremot besparingarna skulle 

minskas påverkas pay-off tiden snabbt negativt.  

 

Det är dock värt att notera att inga vinster till följd av höjd produktkvalitet eller ökad 

produktionstakt har räknats med i kalkylerna. Räknar man med dessa förbättras kalkylerna 

ytterligare. Exempelvis ifall två operatörer per skift vore nödvändigt kan pay-off tiden på 

utrustningen ändå minskas från 4 år till fullt acceptabla 2,5 år. Detta förutsätter att vinsterna 

till följd av höjd produktkvalitet och ökad produktionstakt uppgår till 1 miljon kronor per år 

vilket är fullt tänkbart.  

 

Ifall de löpande kostnader som antagits i förslaget skulle variera påverkar inte detta kalkylen 

nämnvärt då det rör sig om betydligt mindre summor än både besparingar och 

investeringskostnader.   
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12 Diskussion 
Arbetet med denna rapport har till stor del bedrivits i Ferruforms lokaler på avdelningen 

produktionsteknik. Projektgruppen fick där tillgång till en egen arbetsplats komplett med 

dator uppkopplad mot intranätet och en företagsmail. Möjligheten att arbeta så nära 

produktionen och personalen har varit ovärderlig då man snabbt kunnat få svar på frågor som 

uppkommit under arbetets gång.  

 

Den tidsplan som ställdes upp vid projektets start har följts hela tiden. Inga större avvikelser 

har gjorts och arbetet blev klart i god tid. Insamlandet av offerter tog dock längre tid än 

planerat. Detta berodde till stor del på att flera av de lösningar som projektgruppen ville ha 

inte fanns färdigutvecklade. Företagen vi kontaktade var tvungna att konstruera dessa utifrån 

de förutsättningar som råder på Ferruform vilket krävde en viss tid. Detta påverkade dock inte 

tidsplanen nämnvärt då vi under denna tid kunde syssla med andra uppgifter. 

 

De lyftok som används av Ferruform vid packningen av stuvarna har varit ett ständigt besvär 

under lösningsarbetets gång. Oken är tunga, otympliga och illa anpassade för automatisering 

av produktionen. Deras design gör exempelvis att de måste bandas för att stuvarna ska kunna 

hanteras av truck eller hjullastare men designen bidrar samtidigt till att en automatiserad 

bandning av stuvarna blir oerhört komplex och dyr.  

 

Projektgruppen funderade mycket kring oken och diskuterade också frågan med styrgruppen. 

Det funderades mycket kring huruvida man kunde ersätta de nuvarande lyftoken med 

någonting annat mer ergonomiskt lämpligt och automationsvänligt. Att efterföljande 

produktionsmoment är anpassade efter de nuvarande lyftoken samt att de tar relativt lite 

utrymme försvårade dock uppgiften och man fann ingen tillfredsställande ersättning till de 

existerande oken.   

 

Den lösning med robothantering av oken som till sist valdes gör dock att arbetsmiljön 

förbättras. Genom denna lösning slipper operatören att manuellt hantera oken utan detta kan 

helt ske med truck. Bandningen kvarstår dock men det finns nu större plats runt stuven för 

operatören att röra sig på. 

 

Det är fullt möjligt att i det valda lösningsförslaget behålla den travers som i dagsläget 

används för att lasta stuvarna med i avlastningen. Detta skulle ge en ökad redundans i 

avlastningen och alltså minska störningskänsligheten. Det skulle också göra det möjligt att 

utföra underhåll på roboten utan att produktionslinjen behöver stannas. 

 

Tidigt under arbetets gång började projektgruppen söka efter benchmarkingobjekt främst för 

att ta reda på hur andra företag löser dylika interna transporter av balkar utan användning av 

samma lyftok som Ferruform. Förutom Volvo hittades dock inga företag där ett 

benchmarkingbesök ansågs hjälpa med idéer till lösningar på okproblemet. Volvos fabrik är 

dock annorlunda uppbyggd och sättet de transporterar balkarna internt på är inte aktuellt att 

använda sig av på Ferruform.  

 

Ett av Ferruforms önskemål inför projektet var att kvaliteten i avsyningen skulle höjas, med 

detta menas att färre defekta balkar ska passera stationen och skickas till kunderna. Främst 

ville man förbättra kontrollerna av VIN-koderna eftersom att kraven från kund på dessa är 

väldigt hårda. En annan vanlig defekt på balkarna är att hål saknas där det ska vara ett stansat 
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hål. Idag kontrollerar man sällan hålbilderna och när det väl sker så kontrollerar man aldrig 

samtliga hål på balken.  

 

Eftersom de visuella kvalitetskontrollerna som utförs inte håller måttet sågs alternativ till 

dessa över. Förslaget som valdes innehåller ett visionssystem som tar över dagens 

kvalitetskontroller. Detta innebär att kvalitetsbrister beroende på mänskliga faktorn 

försvinner. Kontroller av hålbilder som tidigare utfördes ibland och då bara på vissa hål 

kommer att utföras på varje balk. Detta är en kraftigt kvalitetshöjande åtgärd som gör att vi 

med den valda lösningen uppnår det kvalitetsmål som Ferruform ställt. 

 

Utöver att kvaliteten skulle höjas var målsättningen också att minska cykeltiden i avsyningen 

till en minut från cirka X minuter. Detta gjorde främst borstmaskinen som dellösning mindre 

önskvärd eftersom den hade en cykeltid på i genomsnitt 90 sekunder per balk. Även om de 

moment som fanns kvar i avsyningen efter att en borstmaskin implementerats skulle ta mindre 

än en minut hade genomflödet i stationen ändå begränsats av borstmaskinens cykeltid. 

Borstmaskinen ersätter inte heller något arbetsmoment som är särskilt svårt att utföra för en 

operatör och tillför därför inte heller särskilt mycket ur en kvalitetssynpunkt.  

 

Det valda förslaget reducerar arbetsuppgifterna i avsyningen genom att kvalitetskontrollerna 

automatiseras. De moment som kvarstår är att skrapa balkarna och korrigera eventuella 

defekter på balkarna, exempelvis att slipa bort ytsprickor. Den nya vändmaskinen minskar 

kraftigt väntetiden för operatören och i kombination med att antalet arbetsmoment reducerats 

blir det möjligt att sänka cykeltiden i stationen till en minut. Visionssystemet som ligger innan 

stationen har också en cykeltid på under en minut vilket innebär att förbättringen blir 

realiserbar i höjd produktivitet till skillnad från i fallet med borstmaskinen.  

 

Ett tredje önskemål från Ferruforms sida var att båda de aktuella stationerna skulle kunna 

skötas av en operatör. Idag sköter tre operatörer i varje skift stationerna och det fastslogs 

snabbt att arbetsbelastningen i dagsläget är alldeles för hög för att en ensam operatör skulle 

klara av att sköta båda stationerna.  

 

Det valda förslaget innebär en automatisering av en mängd arbetsuppgifter för att en ensam 

operatör ska kunna sköta stationerna. Operatören kommer spendera större delen av sin 

arbetstid i avlastningen med att skrapa balkar och se till att strömagasinet till roboten i 

avlastningen är fyllt. Han kommer även med jämna mellanrum att gå till avlastningen och 

banda samt lagerlägga stuvar som roboten färdigställt. Detta innebär ett ökat ansvar för 

operatören motför i dagsläget då tre personer delar på arbetsuppgifterna. Projektgruppen tror 

därför att det är väldigt viktigt att en sådan lösning diskuteras noggrant med de berörda 

operatörerna innan en eventuell implementering. Detta för att skapa en förståelse för hur 

arbetet ska gå till och för att visa att det är fullt möjligt för en operatör att hinna med arbetet. 

 

Även om förslaget nu är väldigt lukrativt bör man vara vaksam på att förutsättningarna kan 

ändras relativt snabbt om bakändesanpassningen blir kvar som den är nu alternativt att fel 

antaganden gjorts gällande vissa tider. Samma sak gäller om utrustningen som offerter tagits 

in på inte håller vad den lovar, exempelvis att cykeltiderna inte är så korta som de utgetts vara 

eller att maskinen inte klarar utföra alla dess ålagda uppgifter.  

 

Målet med detta examensarbete var att ge väl utarbetade lösningar för hur de två sista 

arbetsstationerna i sidobalkslinjen ska se ut i framtiden. Lösningarna ska bidra till att minska 

cykeltiderna, effektivisera arbetsmetoderna, förbättra och säkra kvaliteten samt möjliggöra att 
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avsyningen och avlastningen kan skötas av en ensam operatör. Detta anser vi har genomförts 

på ett tillfredsställande sätt utifrån de givna förutsättningarna. Målet minska bemanningen 

samt att förbättra kvaliteten och cykeltiden har i det valda förslaget uppnåtts. Utifrån de 

beräkningar som gjorts är förslaget också väldigt lönsamt med en pay-off på cirka två år.   
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13 Rekommendationer 
Ferruform rekommenderas att gå vidare och fördjupa den utförda förprojekteringen. Man bör 

dock föra djupare samtal med leverantörerna av utrustning för att på så sätt säkerställa att 

utrustningen verkligen klarar de krav som ställs av Ferruform.  

 

Vi rekommenderar även att man från företagets sida tar fram siffror på vad ökade 

kvalitetskontroller och ökad produktion ger för ekonomiska resultat. Detta för att ytterligare 

sänka investeringens pay-off och öka dess avkastning.   

 

Beslutar man sig för att genomföra investeringen som förslaget innebär står man väl rustade 

när konjunkturen vänder och efterfrågan ökar.  Eftersom det råder lågkonjunktur och 

efterfrågan är låg har man ett bra läge att genomföra förändringar utan att oroa sig för 

produktionsbortfall. 
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Bilaga A – Mätdata 
Dessa mätdata inhämtades under oktober 2008. 
 
Tabell 1: Mätdata från avsyningen i sekunder 
Kontroll 
undersida 

Kontroll 
översida Summa kontroll Vändning 1,2 + transport 2 Total tid 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 
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Bilaga B – Uppdragsbeskrivning och tidplan 
 

B.1 Uppdragsbeskrivning 
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B.2 Tidplan 
 

Aktivitet 
v. 
41 v.42 

v. 
43 

v. 
44 

v. 
45 

v. 
46 

v. 
47 

v. 
48 

v. 
49 

v. 
50 

v. 
51 

v. 
52 

v. 
1 

v. 
2 

v. 
3 

v. 
4 

v. 
5 

v. 
6 

v. 
7 

v. 
8 

v. 
9 

v. 
10 

v. 
11 

v. 
12 

v. 
13 

v. 
14 

v. 
15 

Uppdragsbeskrivning                              

Tidplan                               

Nulägesbeskrivning                                 

Nulägesanalys                               

Kravspecifikation                                
Ta fram 
lösningsförslag                                        

Välja lösningsförslag                              
Vidareutveckla 
lösning                                 
Presentation av 
projekt                             

Styrgruppsmöte                                 

Rapportskrivning                                                       

Praktik                                                       
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Bilaga C – Offerter 
C.1 Borstmaskin 
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C.2 Vridbart lyftok 
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C.3 Vändmaskin 
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C.3 Visionssystem 
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C.5 Robot 
 
 
Hejsan Daniel och Ola, 
 
Nedan följer en kort beskrivning av vad som ingår i vårt indikationspris. Vi har i vårt pris med 
installatörer från Göteborgsområdet, vilket innebär lite högra omkostnader. Skulle det visa sig att ni 
känner att detta är något ni vill gå vidare med så kommer vi att försöka hitta lokala installatörer för att 
på så sätt kunna hålla nere våra kostnader till Er. 
 
Ingår i leverans: 

 KR1000Titan robot. 

 Magnetverktyg för balkar. 

 Verktyg för att hantera strön. 

 Verktyg för att hantera lyftok. 

 Instyrning för ”specialpall” till ok. 

 Instyrning för ”specialpall” för strön. 

 7-strängars kedjetransportör för förlängning av befintlig transportör, 1 drift. 

 3-strängars kedjetransportör för lyftok med material, 2 drifter. 

 Ljusbom. 

 Maskinskydd runt cellen med 2st service/material grindar. 

 Mekanisk och elektrisk konstruktion. 

 Mekanisk och elektrisk tillverkning. 

 Mekanisk och elektrisk installation. 

 Idrifttagning. 

 Robotprogrammering. 

 Dokumentation. 

 CE-märkning av vår leverans. 

 Alla omkostnader såsom resor, hotell, traktamenten etc. 
 
Indikationspris: 3.900.000:-SEK 
 
Vi på KUKA hoppas att detta skall vara ett intressant indikationspris för Er och ser fram emot Er 
respons. 
 
Om det skulle vara något ni undrar över så hör gärna av Er. 
 
 
 
Med vänlig hälsning / Mit freundlichen Grüßen / Kind regards  

 
 
Roger Olsson 
Sales Robot Application 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KUKA Nordic AB 
A Odhners Gata 15 
SE-421 30  Västra Frölunda 
Sweden 
Tel +46 (0)31 726 62 72 
Fax + 46 (0)31 726 62 01 
Mobil +46 (0)708 32 70 72 
roger.olsson@kuka.se 
www.kuka.se 

mailto:roger.olsson@kuka.se
../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Signaturer/www.kuka.se
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Bilaga D – Tidsbesparingskalkyler 
Genom att räkna ut hur stor del av det nuvarande manuella arbetet i respektive station som 

automatiseras alternativt snabbas upp kan besparingarna för olika dellösningar anges, se tabell 

3. De redovisas som frigjord arbetstid, anledningen till detta är att en tidsbesparing av ett antal 

minuter inte nödvändigtvis direkt kan översättas till en besparing utav pengar. Denna tid kan 

däremot användas till att utföra andra värdeskapande uppgifter. Om en kombination av 

besparingar leder till att mer än åtta timmar arbetstid frigörs under ett skift innebär detta att 

man kan skära ner bemanningen i området med en operatör per skift. Beräkningarna 

förutsätter normal produktionstakt. 
 

D.1 Dellösningar 

Den frigjorda arbetstiden för automatiseringslösningarna, exempelvis robot och borstmaskin, 

räknades ut genom att den nuvarande arbetstiden i stationen subtraherades med arbetstiden 

som återstod efter förändringen. För andra lösningar räknades den frigjorda arbetstiden ut 

genom att ta tidsvinsten i ett visst arbetsmoment gånger antalet repetitioner per skift. Ett 

vridbart lyftok gav exempelvis en frigjord arbetstid på 14 minuter, det antogs att tidsvinsten 

skulle bli en minut per stuv med det nya oket och eftersom 14 stuvar per skift läggs ihop blir 

tidsvinsten 14 minuter. Uppmätta tider redovisas i tabell 2. Vissa antaganden gjordes även för 

att kunna utföra beräkningarna, se tabell 1.   
 

Tabell 1: Antaganden  

Det tar 5 minuter att fylla på en pall med ok 

Det tar 0,10 minuter att fylla på 1 strö i strömagasinet 

Det tar 2,5 minuter att brotscha en balk 

Det är 10% av balkarna som behöver brotschas manuellt 

Det tar 10 minuter per skift att slipa ev. ytsprickor och plasmahål 

Det tar 2 minuter att lagerlägga en stuv med vridbart lyftok 

Det tar 20 minuter per skift att göra sprickkontroll och varningskontroll 

 

Tabell 2: Uppmätta tider 

Det tar X minuter att kontrollera översida 

Det tar X minuter att kontrollera försänkta hål 

Antalet stuvar är  X per skift 

Antalet utlagda strön är X per skift 

Antalet försänkta balkar är  X per skift (20% av takt). 

Det tar X minuter att lagerlägga en stuv 

Det tar X minuter att banda en stuv 

Det tar X minuter att ta fram 2 ok manuellt 

Det tar X minuter att skrapa undersidan 

Det tar X minuter att vända en balk 180 grader med ny vändmaskin 

Det tar  X minuter att vända en balk 360 grader med ny vändmaskin 

Det tar  X 
minuter att vända en balk 360 grader med nuvarande 
vändmaskinen 

Det tar  X minuter att stuvlägga en balk manuellt 

 

 
 

 
Tabell 3: Tidsbesparingar för olika dellösningar 

Robot       Borstmaskin     

Bandningstid/skift 57,0 minuter  Kontroll översida 76,0 minuter 
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Lagerläggningstid/skift 42,8 minuter  Slipa ytsprickor & plasmahål 10,0 minuter 

Påfyllning Ok (2/skift) 10,0 minuter  Besparad tid/skift 394,0 minuter 

Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter  Besparad tid/skift (%) 82%   

Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter      

Besparad tid/skift 338 minuter     

Besparad tid/skift (%) 70%       

         

Aut. Travers    Visionssystem    

Bandningstid/skift 57,0 minuter  Skrap undersida 57,0 minuter 

Lagerläggningstid/skift 42,8 minuter  Slipa ytsprickor & plasmahål 10,0 minuter 

Påfyllning Ok (28/skift) 71,3 minuter  Stickprov Sprickkontroll 20,0 minuter 

Påfyllning Strön (+pallbyte) 12,1 minuter  Besparad tid/skift 393,0 minuter 

Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter  Besparad tid/skift (%) 82%   

Besparad tid/skift 278,2 minuter     

Besparad tid/skift (%) 58%       

         

Vridbart lyftok    Helautomatisk    

Nuvarande lagerläggningstid 42,8 minuter  bandningsmaskin     

Lagerläggningstid med vridbart lyftok 28,5 minuter  Besparad tid/skift 57,0 minuter 

Besparad tid/skift 14,3 minuter Besparad tid/skift (%) 12%   

Besparad tid/skift (%) 3%           
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D.2 Lösningsförslag 

Nedanstående tabell visar beräkningar över hur mycket effektiv arbetstid per skift som 

sammanlagt krävs i de två stationerna efter att respektive förslag implementerats. Den resterande 

tiden kan användas till förflyttningar mellan arbetsmoment och till att ta hand om oväntade 

händelser. Beräkningarna förutsätter att produktionstakten är normal.  
 

Tabell 4: Tidsåtgång för utförande av arbetsmomenten i de olika lösningarna 

Lösningsförslag 1       Lösningsförslag 2     

Bandningstid/skift 57 minuter  Bandningstid/skift 57 minuter 

Påfyllning Ok (2/skift) 10 minuter  
Lagerläggningstid med vridbart 
lyftok 28,5 minuter 

Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter  Påfyllning Ok (2/skift) 10 minuter 

Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter  Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter 

Kontroll översida 76 minuter  Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter 

Slipa ytsprickor & plasmahål 10 minuter  Vändtid med ny vändmaskin/skift 91,2 minuter 
Lagerläggningstid med vridbart 
lyftok 28,5 minuter  Skrap undersida 57 minuter 

Summa arbetstid 214 minuter  Slipa ytsprickor & plasmahål 10 minuter 

Summa resterande tid 266 minuter  Kontroll översida 76 minuter 

     Summa arbetstid 362 minuter 

     Summa resterande tid 118 minuter 

         

Lösningsförslag 3      Lösningsförslag 4     

Bandningstid/skift 57 minuter  Bandningstid/skift 57 minuter 
Lagerläggningstid med vridbart 
lyftok 28,5 minuter  Lagerläggningstid/skift 42,8 minuter 

Påfyllning Ok (28/skift) 71,3 minuter  Påfyllning Ok (28/skift) 71,3 minuter 

Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter  Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter 

Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter  Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter 

Kontroll översida 76 minuter  Lastning av balk 137 minuter 

Slipa ytsprickor & plasmahål 10 minuter  Stickprov Sprickkontroll 20 minuter 

Summa arbetstid 275 minuter  Summa arbetstid 360 minuter 

Summa resterande tid 205 minuter  Summa resterande tid 120 minuter 

         

Lösningsförslag 5      Lösningsförslag 6     

Bandningstid/skift 57 minuter  Bandningstid/skift 57 minuter 

Lagerläggningstid/skift 42,8 minuter  
Lagerläggningstid med vridbart 
lyftok 28,5 minuter 

Påfyllning Ok (28/skift) 71,3 minuter  Påfyllning Ok (2/skift) 10 minuter 

Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter  Påfyllning Strön (+pallbyte) 13,6 minuter 

Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter  Brotschningstid (kontroll & brotsch) 18,7 minuter 

Skrap undersida 57 minuter  Vändtid med ny vändmaskin/skift 91,2 minuter 

Slipa ytsprickor & plasmahål 10 minuter  Skrap undersida 57 minuter 

Stickprov Sprickkontroll 20 minuter  Slipa ytsprickor & plasmahål 10 minuter 

Kontroll översida 76 minuter  Summa arbetstid 286 minuter 

Lastning av balk 137 minuter  Summa resterande tid 194 minuter 

Vändtid med ny vändmaskin/skift 91,2 minuter      

Summa arbetstid 594 minuter      

Summa resterande tid 366 minuter         
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Bilaga E – Investeringskalkyler 
E.1 Syfte 

Syftet med att göra nuvärdeskalkyler är att avgöra om de föreslagna investeringarna går att 

motivera ekonomiskt. 

E.2 Indata 

Underlaget som användes för att göra nuvärdeskalkylerna är offerter från olika företag, se 

bilaga C, nulägesbeskrivningen samt egna uppskattningar och antaganden av besparingar. 

Ferruforms kalkylränta är 11 % och deras krav på pay-off tid för investeringar i maskiner är 

maximalt 2 år. 

 

Besparingar angående högre kvalitet på levererade balkar, sänkta cykeltider, högre 

genomflöde i stationerna och bättre arbetsmiljö har inte tagits med i kalkylerna. Detta då det 

inte fanns några tillförlitliga siffror på detta samt att projektgruppen inte kunde göra några 

lämpliga uppskattningar.  

E.3 Nuvärdeskalkyl av lösningsförslag 

E.3.1 Antaganden 

För att kunna göra investeringskalkylerna så har ett fåtal antaganden gjorts angående 

kostnader för utrustning. Strömagasinet antogs kosta cirka 100 00 kronor och 

fixeringsutrustningen till visionssystemet antogs kosta cirka 300 000 kronor. Detta anses vara 

rimliga kostnader utifrån hur avancerad utrustningen är. Även antaganden kring 

underhållskostnaden har gjorts. I de fall en borstmaskin ingår i lösningen har en 

underhållskostnad på 75 000 kronor per år lagts till i kalkylen, i andra fall har denna kostnad 

varit 25 000 kronor per år. 

 

E.3.2 Resultat 

Resultatet av denna investeringskalkyl är att detta lösningsförslag inte kan motiveras 

ekonomiskt inom 10 år med de förutsättningar som projektgruppen haft vi kalkyleringen av 

denna. Summan av investeringarna är cirka 33 miljoner kronor, summan av besparingar är 

864 000 kr per år förutom tredje året då summan är 1 864 000 kr och de löpande kostnaderna 

är 388 000 kr per år. Kapitalvärdet och kapitalvärdekvoten är minus 26 129 000 kr respektive 

minus 0,78. Restvärdet för investeringen är 16 644 000 kr.  
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E.3.3 Investeringskalkyl över lösningsförslag 1 

 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Robot   3900           

Borstmaskin   4000           

Vridbart lyftok   377           

Summa investeringar   8277 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     75 75 75 75 75 

Summa löpande kostnader     75 75 75 75 75 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)     4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar     4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -8277 3925 3925 3925 3925 3925 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-tid)   -8277 -4352 -427 3498 7423 11348 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 14841,757 -8277 3536 3186 2870 2586 2329 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 8277,000 8277,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde inv.) 1,793       
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E.3.4 Investeringskalkyl över lösningsförslag 2 

 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Robot   3900           

Vändmaskin   875           

Vridbart lyftok   377           

Summa investeringar   5152 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     25 25 25 25 25 

Summa löpande kostnader     25 25 25 25 25 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)     4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar     4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -5152 3975 3975 3975 3975 3975 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-

tid)   -5152 -1177 2798 6773 10748 14723 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 18261,219 -5152 3581 3226 2906 2618 2359 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 5152,000 5152,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 3,544       
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E.3.5 Investeringskalkyl över lösningsförslag 3, ny travers 

  År      

  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Automatisk travers   2975           

Borstmaskin   4000           

Vridbart lyftok   377           

Summa investeringar   7352 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     75 75 75 75 75 

Summa löpande kostnader     75 75 75 75 75 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)     4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar     4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -7352 3925 3925 3925 3925 3925 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-

tid)   -7352 -3427 498 4423 8348 12273 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 15766,757 -7352 3536 3186 2870 2586 2329 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 7352,000 7352,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 2,145       
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E.3.6 Investeringskalkyl över lösningsförslag 3, ombyggnad av befintlig travers 

  År      

  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Ombyggnad befintlig travers   1500           

Borstmaskin   4000           

Vridbart lyftok   377           

Summa investeringar   5877 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     75 75 75 75 75 

Summa löpande kostnader     75 75 75 75 75 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)     4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar     4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -5877 3925 3925 3925 3925 3925 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-

tid)   -5877 -1952 1973 5898 9823 13748 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 17241,757 -5877 3536 3186 2870 2586 2329 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 5877,000 5877,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 
inv.) 2,934       
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E.3.7 Investeringskalkyl över lösningsförslag 4 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Visionssystem   2500           

Fixeringsutrustning till visionssystem   300           

Borstmaskin   4000           

Summa investeringar   6800 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     75 75 75 75 75 

Summa löpande kostnader     75 75 75 75 75 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)     4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar     4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -6800 3925 3925 3925 3925 3925 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-

tid)   -6800 -2875 1050 4975 8900 12825 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 16318,757 -6800 3536 3186 2870 2586 2329 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 6800,000 6800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 2,400       
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E.3.8 Investeringskalkyl över lösningsförslag 5 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Vändmaskin   875           

Summa investeringar   875 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     0 0 0 0 0 

Summa löpande kostnader     0 0 0 0 0 

                

Löpande intäkter och besparingar               

Lönekostnader (1 anställd, 4 skift = 4 totalt)     2000 2000 2000 2000 2000 

Summa intäkter och besparingar     2000 2000 2000 2000 2000 

        

Restvärde för investeringar               

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -875 2000 2000 2000 2000 2000 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-

tid)   -875 1125 3125 5125 7125 9125 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 10906,986 -875 1802 1623 1462 1317 1187 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 875,000 875,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 12,465       
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E.3.9 Investeringskalkyl över lösningsförslag 6 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar               

Robot   3900           

Vändmaskin   875           

Vridbart lyftok   377           

Visionssystem   2500           

Fixeringsutrustning till visionssystem   300           

Summa investeringar   7952 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader               

Förbrukningsmaterial     25 25 25 25 25 

Summa löpande kostnader   25 25 25 25 25 

                

Löpande intäkter och besparingar             

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)   4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar   4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar             

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering) -7952 3975 3975 3975 3975 3975 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-tid) -7952 -3977 -2 3973 7948 11923 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 15461,219 -7952 3581 3226 2906 2618 2359 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 7952,000 7952,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 1,944       
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E.3.10 Investeringskalkyl över valt förslag 

  År      

Betalningar i kkr  0 1 2 3 4 5 

Investeringar             

Robot   3900           

Vändmaskin 875           

Vridbart lyftok 377           

Visionssystem 2500           

Fixeringsutrustning 300           

Strömagasin 100           

Summa investeringar 8052 0 0 0 0 0 

              

Löpande kostnader             

Förbrukningsmaterial   25 25 25 25 25 

Summa löpande kostnader   25 25 25 25 25 

                

Löpande intäkter och besparingar             

Lönekostnader (2 anställda, 4 skift = 8 totalt)   4000 4000 4000 4000 4000 

Summa intäkter och besparingar   4000 4000 4000 4000 4000 

        

Restvärde för investeringar             

                

Kassaflöde (för likviditetsplanering) -8052 3975 3975 3975 3975 3975 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-tid) -8052 -4077 -102 3873 7848 11823 

        

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 11 1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 15361,219 -8052 3581 3226 2906 2618 2359 

        

Summa nuvärde av  alla investeringar 8052,000 8052,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 

inv.) 1,908       
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Bilaga F – WEST-analyser 
 

F.1 WEST-analys över nuläget 
 

F.1.1 Metod 

WEST-analysen utförs i sex delar (olycksfall, belastningsergonomi, psykiska och sociala 

faktorer, buller och vibrationer, kemiska hälsorisker, arbetsmiljö allmänt). För varje faktor 

finns en modell för att bestämma den arbetsmiljö man exponeras för och en metod för att 

översätta exponeringen till effekter på hälsan. Resultatet oavsett faktor redovisas som 

ekonomiska effekter i tusental kronor per miljon arbetstimmar. Detta gemensamma nyckeltal 

gör det möjligt att jämföra de olika arbetsmiljöfaktorerna (Karling, M. & Brohammer, G., 

2002). 

 

Bedömningen har genomförts på avsyningen och avlastningen, huvudsakligen med hjälp av 

observationer och intervjuer av personalen under en vanlig arbetsvecka.  

 

Kemiska hälsorisker har ej bedömts då det inte förekommer några kemikalier vid de två 

arbetsstationerna i det dagliga arbetet. 
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F.1.2 Resultat av WEST på avsyningen 

Tabell 1: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 3 300 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 4 1060 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 2 50 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 0 0 

Fall på samma nivå 5 780 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 6 470 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4272 

 
Tabell 2: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 5 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 
underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 
arbetsuppgift. 1700 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 6 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 

liknande rörelsemönster, det finns begränsade 

möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 
Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 

Naturliga pauser saknas. 2350 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,3. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,05 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 
klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 
Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 7297  
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Tabell 3: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 

korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 
jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 
innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 

koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 

uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 
nivå som inte är svår att möta för 

de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 

100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstak i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 

obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 2 

Arbetet är stressigt kanske en eller 

ett par dagar per månad 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 
uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 
dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 
kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 

använda påhittighet och 
kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 1 Ja ofta, nästan hela tiden 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 
som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 



Bilaga F 

4 

 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 

individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 
som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 

som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 
flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 
säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 

påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 

beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 
gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 

för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 

sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 
gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 

behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 
så kunniga att de kan utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 
gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 
arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 

gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 
den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 

arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 

förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 

finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 785  
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Tabell 4: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

Tabell 5: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 
transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 

exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 
utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 
pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 
efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 

miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 
fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 

till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 
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Tabell 6: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 4,272 11720 50 068 

Belastningsergonomi 7,297 11720 85 521 

Psykiska och sociala 
faktorer 0,785 11720 9 200 

Buller och vibrationer 0,025 11720 293 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 11720 305 

Total WEST-poäng (kr/år) 145 387 

 

F.1.3 Resultat av WEST på avlastningen 

Tabell 7: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på avlastningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 5 2380 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 6 1790 

Häftiga och ansträngande rörelser 6 1500 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 3 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 3 150 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 3 280 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 3 95 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 7482 

 

 
 

 
Tabell 8: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 3 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 

underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 
arbetsuppgift. 800 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 3 

Arbetet innehåller flera arbetsuppgifter med varierade 

rörelsemönster, det finns viss möjlighet att styra och 
lägga upp sitt eget arbete. Arbetscykeln upprepas några 

gånger per timme. Naturliga pauser förekommer.  

850 kkr/Mh. 
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Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 

greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 
Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,35. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 

strukturer som handled eller 
underarm 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 
 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 2940  

 

 
Tabell 9: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 
korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 
koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 
uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 
de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 1 Närmast obefintliga 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstag i arbetet? 3 

Risker finns för att enskilda 
människor kan komma till lättare 

skada.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 2 

Arbetet är stressigt kanske en eller 

ett par dagar per månad. 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 

uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 

dag. 
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Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 
kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 

använda påhittighet och 
kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 1 Ja ofta, nästan hela tiden 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 
som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 
förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 
att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 

som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 
som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 

flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 
utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 
påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 
beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 

gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 
för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 
individ kan vara trygg i att det finns andra i 

gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 

behov? 5 

Som enskild individ kan man 
räkna med att andra i gruppen är 

så kunniga att de kan utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 
gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 4 

För det mesta går det att få hjälp 

när sådana behov uppstår. 
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arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 
gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 

den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 

arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 
motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 
ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 

förändringar som kan ge oönskade förändringar av 
arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 

finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 
gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 785  

 
Tabell 10: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

76,8 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 66,8 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 24 

 

 

Tabell 11: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 
transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 3 9 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 

exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 
utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 
pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 
efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 

miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 
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Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 

till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 5 

 

 
Tabell 12: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 7,482 7032 52 613 

Belastningsergonomi 2,940 7032 20 674 

Psykiska och sociala 
faktorer 0,785  5 520 

Buller och vibrationer 0,024 7032 169 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,005 7032 35 

Total WEST-poäng (kr/år) 79 011 

 

F.1.4 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 224 398 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
 

F.2 WEST-analys av lösningsförslag 1 
 

F.2.1 Metod 

Detta förslag innebär att en ensam operatör hanterar både avsyningen och avlastningen. Det 

utförs därför inte två separata analyser då detta skulle ge ”dubbla poäng” på samma operatör. 

I övrigt är förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna, se 

avsnitt F.1.1. 
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F.2.2 Resultat 

 
Tabell 13: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 3 300 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 3 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 2 50 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 3 280 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 4 190 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 3162 

 

 
 
Tabell 14: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 3 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 
underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 800 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 5 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 

liknande rörelsemönster, det finns begränsade 

möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 
Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 

Naturliga pauser saknas. 1700 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,3. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 
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Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 4290  

 

 
Tabell 15: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 
korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 
tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 

koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 
uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 

de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 

100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstak i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 

obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 

arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 4 

Det är vanligt att arbetet är 

stressigt flera dagar i veckan (1 

dag av 2). 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 

uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 

dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 

sig nya saker, man har möjlighet 
att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 
kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som är svåra eller 
kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 
kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 

använda påhittighet och 
kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 2 

En hel del, ganska ofta, kanske ¾ 

av tiden.  

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 1 Det finns inga arbetsuppgifter 
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bestämma hur det ska utföras? som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 

som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 
som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 

flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 
påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 
beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 

gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 
fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 
för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 
sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 
samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 

gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 
behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 

så kunniga att de kan utföra alla 
arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 
annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 

arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 

när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 
gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 

den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 
arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 
förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 

finns inga planer som kan leda till 
förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 680  
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Tabell 16: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

Tabell 17: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 
transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 

exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 
utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 
pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 
efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 

miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 
fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 

till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 
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Tabell 18: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 3,162 6251 19 766 

Belastningsergonomi 4,290 6251 26 817 

Psykiska och sociala 

faktorer 0,680 6251 4 250 

Buller och vibrationer 0,025 6251 293 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 6251 305 

Total WEST-poäng (kr/år) 51 431 

 

F.2.3 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 51 431 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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F.3 WEST-analys av lösningsförslag 2 
 

F.3.1 Metod 

Detta förslag innebär att en ensam operatör hanterar både avsyningen och avlastningen. Det 

utförs därför inte två separata analyser då detta skulle ge ”dubbla poäng” på samma operatör. 

I övrigt är förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna, se 

avsnitt F.1.1. 

F.3.2 Resultat 

Tabell 19: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 3 300 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 4 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 2 50 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 5 780 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 6 470 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4 482 

 
Tabell 20: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 5 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 

underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 
(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 1700 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 5 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 
liknande rörelsemönster, det finns begränsade 

möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 

Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 
Naturliga pauser saknas. 1700 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 

greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 
Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,3. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 
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Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,05 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 6 126  

 

 
Tabell 21: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 

korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 
koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 

uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 
de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 

100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 
kunna bli av misstag i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 
obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 4 

Det är vanligt att arbetet är 

stressigt flera dagar i veckan (1 
dag av 2). 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 
uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 
dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 1 Det finns inga möjligheter att 
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kreativitet? använda påhittighet och 

kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 
om igen? 2 

En hel del, ganska ofta, kanske ¾ 
av tiden.  

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 

som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 
utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 
som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 

individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 
som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 

som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 
flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 
många ges normalt tillfälle att vara med och 

påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 
tillfälle att vara med och påverka 

beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 
gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 

för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 

sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 
gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 

behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 
så kunniga att de kan utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 
arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 

gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 
den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 

arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 3 Företagets situation är stabil, det 
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förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 

finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 680  

 
Tabell 22: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

Tabell 23: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 

transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 
exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 
och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 
miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 
till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 
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Tabell 24: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 4,482 6251 28 017 

Belastningsergonomi 6,126 6251 38 294 

Psykiska och sociala 

faktorer 0,680 6251 4 250 

Buller och vibrationer 0,025 6251 293 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 6251 305 

Total WEST-poäng (kr/år) 70 880 

 

F.3.3 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 70 880 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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F.4 WEST-analys av lösningsförslag 3 
 

F.4.1 Metod 

Detta förslag innebär att en ensam operatör hanterar både avsyningen och avlastningen. Det 

utförs därför inte två separata analyser då detta skulle ge ”dubbla poäng” på samma operatör. 

I övrigt är förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna, se 

avsnitt F.1.1. 
 

F.4.2 Resultat 

Tabell 25: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 6 1500 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 4 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 3 150 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 5 780 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 4 190 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4 962 

 
Tabell 26: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 3 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 
underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 800 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 5 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 

liknande rörelsemönster, det finns begränsade 

möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 
Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 

Naturliga pauser saknas. 1700 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 5 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,8. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 
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Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 
innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 
Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 

strukturer som handled eller 

underarm 1,05 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 6 120  

 

 

 
Tabell 27: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 
korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 
tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 

koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 
uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 

de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 

100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstag i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 

obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 

arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 
sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 
störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 4 

Det är vanligt att arbetet är 

stressigt flera dagar i veckan (1 

dag av 2). 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 

uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 

dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 

sig nya saker, man har möjlighet 
att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som är svåra eller 
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kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 

kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 
använda påhittighet och 

kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 2 

En hel del, ganska ofta, kanske ¾ 

av tiden.  

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 

som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 

som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 
som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 

flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 
påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 
beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 

gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 
fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 
för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 
sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 
samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 

gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 
behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 

så kunniga att de kan utföra alla 
arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 
annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 

arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 

när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 
gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 

den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 
arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 3 

Lönen är normal med hänsyn till 
ovanstående. 
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motsvarande arbete i pendelavstånd? 

Finns det risk för neddragningar eller andra 

förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 
finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 680  

 
Tabell 28: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 
hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

 

 

 

Tabell 29: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 

transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 
exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 
och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 
miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 3 9 
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till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 

 

 
Tabell 30: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 4,962 6251 31 017 

Belastningsergonomi 6,120 6251 38 256 

Psykiska och sociala 
faktorer 0,680 6251 4 250 

Buller och vibrationer 0,025 6251 293 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 6251 305 

Total WEST-poäng (kr/år) 74 121 

 

F.4.3 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 74 121 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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F.5 WEST-analys av lösningsförslag 4 
 

F.5.1 Metod 

Detta förslag innebär att en ensam operatör hanterar både avsyningen och avlastningen. Det 

utförs därför inte två separata analyser då detta skulle ge ”dubbla poäng” på samma operatör. 

I övrigt är förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna, se 

avsnitt F.1.1. 
 

F.5.2 Resultat 

Tabell 31: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 5 2380 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 6 1790 

Häftiga och ansträngande rörelser 6 1500 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 3 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 3 150 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 3 280 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 3 95 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 7 482 

 
Tabell 32: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 3 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 
underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 800 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 3 

Arbetet innehåller flera arbetsuppgifter med varierade 

rörelsemönster, det finns viss möjlighet att styra och 

lägga upp sitt eget arbete. Arbetscykeln upprepas några 
gånger per timme. Naturliga pauser förekommer.  

850 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,35. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 
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Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 
innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 
Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 

strukturer som handled eller 

underarm 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 2940  

 

 

 
Tabell 33: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 
korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 
tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 

koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 
uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 

de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 1 Närmast obefintliga 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 
kunna bli av misstag i arbetet? 3 

Risker finns för att enskilda 

människor kan komma till lättare 
skada.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 2 

Arbetet är stressigt kanske en eller 

ett par dagar per månad. 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 

uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 

dag. 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 

sig nya saker, man har möjlighet 
att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som är svåra eller 
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kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 

kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 
använda påhittighet och 

kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 1 Ja ofta, nästan hela tiden 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 

som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 

som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 
som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 

flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 
påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 
beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 

gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 
fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 
för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 
samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 

gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 
behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 

så kunniga att de kan utföra alla 
arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 
annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 

arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 

när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 
gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 

den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 
arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 3 

Lönen är normal med hänsyn till 
ovanstående. 
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motsvarande arbete i pendelavstånd? 

Finns det risk för neddragningar eller andra 

förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 
finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 785  

 
 

Tabell 34: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 
för 8 timmars arbetsdag): 

76,8 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 66,8 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 24 

 

Tabell 35: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 
verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 

transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 3 9 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 
städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 
exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 
funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 
vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 

miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 
utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 
till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 
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Total WEST-poäng (kkr/Mh) 5 
Tabell 36: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 7,482 6251 46 770 

Belastningsergonomi 2,940 6251 18 378 

Psykiska och sociala 
faktorer 0,785 6251 4 907 

Buller och vibrationer 0,024 6251 150 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,005 6251 31 

Total WEST-poäng (kr/år) 70 236 

 

F.5.3 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 70 236 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 

 



Bilaga F 

31 

 

F.6 WEST-analys av lösningsförslag 5 
 

F.6.1 Metod 

Detta förslag innebär att en operatör hanterar avsyningen samt att en operatör hanterar 

avlastningen. Därför har två WEST-analyser utförts på detta lösningsförslag. I övrigt är 

förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna, se avsnitt F.1.1. 

 

F.6.2 Resultat av WEST på avsyningen 

Tabell 37: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på avsyningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 3 300 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 4 1060 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 2 50 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 0 0 

Fall på samma nivå 5 780 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 6 470 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4272 

 
Tabell 38: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 5 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 

underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 
(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 1700 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 6 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 
liknande rörelsemönster, det finns begränsade 

möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 

Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 
Naturliga pauser saknas. 2350 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 

greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 
Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,3. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 
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Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,05 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 7297  

 

 
 
Tabell 39: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 

korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 
jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 
innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 

koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 

uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 
nivå som inte är svår att möta för 

de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 
misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 
100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstak i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 

obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 
arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 
eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 
moment som kräver att personalen avbryter sina 

arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 2 
Arbetet är stressigt kanske en eller 
ett par dagar per månad 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 
uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 
dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 1 Det finns inga möjligheter att 
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kreativitet? använda påhittighet och 

kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 
om igen? 1 Ja ofta, nästan hela tiden 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 

som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 
utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 
som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 

individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 
som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 

som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 
flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 
många ges normalt tillfälle att vara med och 

påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 
tillfälle att vara med och påverka 

beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 
gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 

för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 

sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 
gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 

behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 
så kunniga att de kan utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 
arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 

gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 
den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 

arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 3 Företagets situation är stabil, det 
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förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 

finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 785  
 

Tabell 40: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 
för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

Tabell 41: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 
verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 

transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 
städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 
exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 
funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 
vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 

miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 
utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 

till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 
arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 
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Tabell 42: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 4,272 6251 26 704 

Belastningsergonomi 7,297 6251 45 614 

Psykiska och sociala 

faktorer 0,785 6251 4 907 

Buller och vibrationer 0,025 6251 156 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 6251 163 

Total WEST-poäng (kr/år) 77 544 

 

F.6.3 Resultat av WEST på avlastningen 

Tabell 43: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på avlastningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 5 2380 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 6 1790 

Häftiga och ansträngande rörelser 6 1500 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 3 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 3 150 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 3 280 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 3 95 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 7482 
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Tabell 44: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 3 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 
underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 

att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 800 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 3 

Arbetet innehåller flera arbetsuppgifter med varierade 

rörelsemönster, det finns viss möjlighet att styra och 

lägga upp sitt eget arbete. Arbetscykeln upprepas några 

gånger per timme. Naturliga pauser förekommer.  
850 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,35. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 

Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 2940  

 

 
Tabell 45: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 

korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 
koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 

uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 
de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 1 Närmast obefintliga 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 

kunna bli av misstag i arbetet? 3 

Risker finns för att enskilda 
människor kan komma till lättare 

skada.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 
arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 
eller oförenliga krav i arbetet. 
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Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 2 
Arbetet är stressigt kanske en eller 
ett par dagar per månad. 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 
uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 
dag. 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 
kreativitet? 1 

Det finns inga möjligheter att 

använda påhittighet och 
kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 

om igen? 1 Ja ofta, nästan hela tiden 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 
som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 

utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 

bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 

som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 
förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 
att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 

som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 
som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 

flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 

många ges normalt tillfälle att vara med och 
påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 

tillfälle att vara med och påverka 
beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 

gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 
för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 
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Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 

gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 
behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 

så kunniga att de kan utföra alla 
arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 
annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 

arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 

när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 
gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 

den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 
arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 
förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 3 

Företagets situation är stabil, det 

finns inga planer som kan leda till 
förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 785  
 

Tabell 46: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

76,8 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 66,8 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 24 

 
 

Tabell 47: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 
transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 3 9 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 

exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 
anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 
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Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 

och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 
miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 

till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 5 

 
Tabell 48: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 7,482 6251 46 770 

Belastningsergonomi 2,940 6251 18 378 
Psykiska och sociala 
faktorer 0,785 6251 4 907 

Buller och vibrationer 0,024 6251 150 

Kemiska hälsorisker - -  -  

Arbetsmiljö allmänt 0,005 6251 31 

Total WEST-poäng (kr/år) 70 236 

 

F.6.4 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 147 780 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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F.7 WEST-analys av lösningsförslag 6 
 

F.7.1 Metod 

Detta förslag innebär att en ensam operatör hanterar både avsyningen och avlastningen. Det 

utförs därför inte två separata analyser då detta skulle ge ”dubbla poäng” på samma operatör. 

I övrigt är förfarandet detsamma som i den första WEST-analysen av arbetsstationerna.  

F.7.2 Resultat 

Tabell 49: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys på skrap-avdelningen 

Olycksfall Bedöming Poäng (kkr/Mh) 

Maskindelar, arbetsstycken, föremål i farlig rörelse 3 700 

Sprut, splitter, flygande föremål 5 475 

Träff av fallande föremål 3 355 

Häftiga och ansträngande rörelser 3 300 

Hantering av verktyg, redskap, arbetsmaterial 4 520 

Oordning, trångt utrymme, blockerande material 2 50 

Bilkörning, truckkörning, på arbetsplatsen eller i arbetet 3 210 

Fall på samma nivå 5 780 

Arbete på hög höjd 0 0 

Fel-, sned- eller spiktramp 6 470 

Kemiska ämnen 0 0 

Bränn- eller köldskada 3 50 

Kontakt med farlig elström 2 2 

Brand, explosion 3 30 

Kontakt med våldsamma människor eller farliga djur 0 0 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4 482 

 
Tabell 50: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 

Belastningsergonomi Bedömning Innebörd 

Arbetsställning 5 

Böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför 

underarmsavstånd(sittande) eller utanför ¾ armavstånd 

(stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet 
att anpassa arbetsställningen till individ och 

arbetsuppgift. 1700 kkr/Mh. 

Ensidigt upprepat arbete 5 

Arbetet innehåller ett fåtal arbetsuppgifter med 

liknande rörelsemönster, det finns begränsade 
möjligheter att själv påverka arbetets uppläggning. 

Arbetscykeln upprepas många gånger i timmen. 

Naturliga pauser saknas. 1700 kkr/Mh. 

Vikt/kraft 3 

Utövandet av kraft eller hantering av bördor mindre än 

7kg (underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller 

greppbarhet. Vertikal förflyttningen mindre än 25cm. 

Mindre än 1 lyft per 5min. Vägningsfaktor 1,3. 

Modifierande faktorer   

Ålder 1,2 20 år  = 1,0; 40 år = 1,2; 60 år = 1,4 

Kön 1,0 Man = 1,0; Kvinna = 1,2 

Precisionsarbete 1,1 Inga krav = 1,0; Vissa krav = 1,1; Höga krav = 1,2 
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Arbetsuppgiften/kraftutövningen 

innehåller ryck 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Lokalt tryck mot anatomiska 
strukturer som handled eller 

underarm 1,05 

Förekommer ej = 1,0; Under hela arbetstiden = 1,1 

 

Arbete i kyla, drag och dåligt 

klimat 1,0 

Förekommer ej = 1,0; Under delar av arbetstiden = 1,1; 

Under hela arbetstiden = 1,2 

Resultat WEST-poäng 

(kkr/Mh) 6 126  

 

 
Tabell 51: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 

Psykiska och sociala faktorer Bedömning Innebörd 

Krav   

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 3 

Fullt upp, men kan ändå göra 

korta avbrott i stort när som helst 

för att till exempel prata. 

Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 2 Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att man 

tvingas dra in på luncher, arbete över eller ta med 

jobb hem? 1 

Det förekommer inte att arbetet 

innebär sådana krav 

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 
koncentration? 2 

Arbetet innehåller låga krav på 

uppmärksamhet och 

koncentration. Kraven är på en 

nivå som inte är svår att möta för 
de flesta människor. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli av 

misstag i arbetet? 2 

Risker för mindre förluster, under 

100 000 

Vilka skulle följderna för de andra människorna 
kunna bli av misstag i arbetet? 1 

Risker för andra är i stort sett 
obefintliga.  

Förekommer det motstridiga eller oförenliga krav i 

arbetet? 1 

Det förekommer inte motstridiga 

eller oförenliga krav i arbetet. 

   

Förekommer det störande, icke önskvärda, 

moment som kräver att personalen avbryter sina 
arbetsuppgifter och måste ta itu med dem senare; 

sådant som är omöjligt att förutse eller planera? 1 

Det förekommer sällan sådana 

störningsmoment. 

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 4 

Det är vanligt att arbetet är 

stressigt flera dagar i veckan (1 
dag av 2). 

Förekommer det att arbetet innebär att man måste 

slå av på takten för att vänta på att arbetskamrater 

eller andra avdelningar ska bli klara med sina 
uppgifter? 3 

Det inträffar ett par gånger per 
dag 

Kontroll   

Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 

nya saker? 2 

Det finns viss möjlighet att lära 
sig nya saker, man har möjlighet 

att lära sig enstaka nya saker 

kanske en gång i månaden.  

Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra och 

kräver skicklighet? 1 

Det förekommer inga 
arbetsuppgifter som är svåra eller 

kräver skicklighet. 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet och 1 Det finns inga möjligheter att 
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kreativitet? använda påhittighet och 

kreativitet i detta arbete. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 
om igen? 2 

En hel del, ganska ofta, kanske ¾ 
av tiden.  

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma hur det ska utföras? 1 

Det finns inga arbetsuppgifter 

som ger möjlighet för individen 

själv att bestämma hur arbetet 
utförs. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att själv 
bestämma vad som ska göras? 1 

Arbetet ger inga möjligheter för 

individen att själv bestämma vad 
som ska göras. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att säga 

till om vad det som händer på arbetet? 2 

Det finns vissa möjligheter för 

individen att påverka den dagliga 

planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla sin 

förmåga? 1 

Det förekommer inga 

arbetsuppgifter som ger möjlighet 

att utveckla den egna förmågan. 

Modifierande faktorer   

I vilken utsträckning förekommer det att den 

närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om dem 
som arbetar under honom/henne? 5 

Det är vanligt med handlingar 

som visar att chefen bryr sig om 

sina underställda. De förekommer 
flera gånger i veckan (1dag av 2). 

Den här frågan avser att spegla i vilken 

utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har att 

säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. Hur 
många ges normalt tillfälle att vara med och 

påverka besluten? 2 

Några få personer i gruppen ges 
tillfälle att vara med och påverka 

beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika särintressen i 
gruppen, till exempel så att arbetsuppgifter 

fördelas på ett rättvist sätt? 5 Ja, i mycket stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste chef 

för att få jobbet gjort? 5 

Det är alltid möjligt att få hjälp då 

sådana behov uppstår 

   

Är närmaste chefen bra på att få folk att 

samarbeta? 4 Ja, i ganska stor utsträckning. 

Denna fråga avser att spegla om man som enskild 

individ kan vara trygg i att det finns andra i 
gruppen som skulle kunna utföra ens uppgifter vid 

behov? 5 

Som enskild individ kan man 

räkna med att andra i gruppen är 
så kunniga att de kan utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den bedömda 

gruppen? 4 Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 

annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 

finns det då möjlighet att få hjälp av 
arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 4 

För det mesta går det att få hjälp 
när sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den undersökta 

gruppen rimlig med hänsyn till gruppens 

bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens, 
den ansträngning de lägger ned på att utföra sina 

arbetsuppgifter samt i relation till lönen för 

motsvarande arbete i pendelavstånd? 3 

Lönen är normal med hänsyn till 

ovanstående. 

Finns det risk för neddragningar eller andra 3 Företagets situation är stabil, det 
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förändringar som kan ge oönskade förändringar av 

arbetssituationen för den bedömda gruppen? 

finns inga planer som kan leda till 

förändringar av den bedömda 

gruppens arbetssituation. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 680  

 
Tabell 52: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 

Buller och vibrationer 

Medelljudnivå (ekvivalent ljudnivå 

för 8 timmars arbetsdag): 

79,2 dBA 

Reduktion för användning av 

hörselskydd: 

10 dBA 

Förekomst av impulsljud över 140 

dBA; lägg till 10 dBA: 

0 dBA 

Resulterande exponering för buller: 69,2 dBA 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 25 

 

Tabell 53: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Arbetsmiljö allmänt 

 

Bedömning (0 = 

Stämmer helt, 4 

= Stämmer 

absolut inte) Resultat 

Lokaler   

Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till 

verksamheten (tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra 

transportvägar, väl fungerande avlastningsytor, förvarningsutrymme 

och lager etc). 1 30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och 

städning gör att "sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 0 0 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är 

anpassa till förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till 
exempel arbete vid bildskärm och personalens ålder. Lokalerna har 

utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och konstbelysning är 

anpassad för dagsljusinfallet. 2 -37 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och 

funktion är anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, 

pausutrymmen, omklädning, toaletter etc). 0 40 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska 
och magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan 

vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man 

efter att reducera fält som starkt avviker från det normala i denna 
miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning strävar man efter en 

utformning som leder till låg exponering. 1 -36 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande   

Förekommer skiftarbete? 4 -16 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 0 0 

Förekommer övertidsarbete 1 -4 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 

fritidsverksamhet och kurser? 0 40 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, 
till exempel tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen 

arbetsplats etc? 3 9 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 26 
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Tabell 54: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 

Resultat WEST-analys 

Miljöfaktor, 

kr/h Total arbetstid, h 

Ekonomiska effekter av 

arbetsmiljön (kr/år) 

Olycksfall 4,482 6251 28 017 

Belastningsergonomi 6,126 6251 38 294 

Psykiska och sociala 

faktorer 0,680 6251 4 250 

Buller och vibrationer 0,025 6251 293 

Kemiska hälsorisker - - - 

Arbetsmiljö allmänt 0,026 6251 305 

Total WEST-poäng (kr/år) 70 880 

 

F.7.3 Resultat av WEST-analysen 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid avsyningen och avlastningen motsvarar en 

statistiskt bestämd kostnad av cirka 70 880 kr/år för de båda stationerna. Det är en 

kostnadspost som belastar alla berörda parter, det vill säga individen, företaget och samhället. 

De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på de två arbetsstationerna kan vara både mindre 

och större än de statistiskt bestämda. 

Olycksrisk och belastningsergonomi är de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast 

förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 

att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får 

också se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt 

lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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Bilaga G – Kvalitetskontroller 
 

G.1 Kontroll av försänkta hål 
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G.2 Kontroll av hålbilder och VIN-kod 
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