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Abstract 
 
The aim of this thesis is to present a solution for the problems concerning materials 
handling at SKF's cage factory located in Gothenburg. During the period from 7th of 
June 2005 till the 18ht of November 2005 about 1000 work hours has been invested in 
the project. 
 
The main object studied in the thesis is ergonomics, possibilities of transportation and 
of course the logistics of the transported material. The ergonomics is based on NIOSH 
lifting equation. This equation is also used to validate the solutions from an 
ergonomic point of view.
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Förord 
 
Att skriva ett examensarbete är inte så lätt som man gärna vill tro. Det är heller inte så 
svårt som man vissa gånger föreställer sig. Stressen och pressen är hög men den 
kanske största enskilda faktorn som påverkar både personen bakom examensarbetet 
och examensarbetet i sig är hur hög ambitionsnivån är. Jag ville gärna göra underverk 
men med facit i hand så är det inga sådana i denna rapport men däremot finns det 
många bra idéer samt en bra lösning på det ursprungliga problemet och det är något 
som jag personligen kan känna mig stolt över.  
 
För att ro i land med ett arbete av den här storleken så krävs naturligtvis hjälp. Först 
och främst vill jag tacka mina handledare Magnus Stenberg vid LTU och Håkan 
Lundborg vid SKF. Vidare har personalen i produktionen varit till stor hjälp med koka 
svar på dumma frågor. Martin Åkerman och Erik Bergström förtjänar även de ett stort 
tack då dessa båda herrar många gånger fungerat som bollplank. Sist men inte minst 
vill jag tacka Sofia Bredenberg för allmänt stöd i stressade stunder. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört på hållarefabriken i Göteborg. Totalt har drygt 900 
arbetstimmar investerats i arbetet under perioden 7 juni till 18 november.  
Vid starten av projektet genomfördes under en vecka en kortare praktik på olika 
arbetsstationer runt om i fabriken. Detta gav en inblick i hur dagens lastbärare 
hanteras. Vidare gav det också uppslag till vilka avgränsningar som kan göras samt 
vilka specifika förhållanden som gäller på respektive arbetsstation. 
 
Genom att bryta ned målformuleringen i mindre och mer hanterbara mått 
sammanställdes en kravspecifikation. Senare användes kravspecifikationen som mall i 
utvärderingsarbetet.  
 
Tre förslag till principiella lastbärare togs fram och jämfördes med det befintliga 
systemet. Förslagen bestod av en bur på hjul med mått efter en europapall, ett system 
med transportband mellan arbetsstationer och slutligen lådor i lättare material än i 
dagsläget. Det vinnande förslaget med lådor i ett lättare material vidareutvecklades 
med hjälp av NIOSH lyftekvation. För att utröna om en förbättring gjorts eller inte 
applicerades även ekvationen på det befintliga systemet. Genom att variera form och 
material i lådorna och jämka in kraven från målformuleringen har en lämplig 
lastbärare för hållarefabriken tagits fram.  
 
Rekommendationen blir att införa systemet med lådor på plastpallar i liten skala för 
att se hur dessa fungerar i produktionen. Plastbackarna som ska placeras på pallen ska 
vara av storleken 600x400 mm respektive 800x600 mm. Höjden på backarna bör inte 
överstiga 410 mm för den mindre och 290 mm för den större.  Faller försöken väl ut 
kan systemet införas i större skala för att till slut även omfatta kunder.  
 
Ett fullt utbyggt system omfattar även en ombyggnad i fosfateringen. 
Fosfateringstanken för stora hållare flyttas och ger plats åt en ny packningsstation. 
Med denna ombyggnad gör man två vinster. Personalen skonas och två arbetsmoment 
slås ihop till ett. En ytterligare fördel med införandet av plastbackar på plastpall är att 
produkterna kan vägas istället för att räknas 
 
Den nya lådan minskar belastningen på personalen vilket skulle innebära att 
sjukskrivningarna och kostnaden med dessa minskar väsentligt. Lådorna i plast ger 
heller inte upphov till samma skarpa ljud som dagens plåtlådor vilket även det skulle 
öka de positiva effekterna.  
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av 20 veckors hårt slit. Syftet har varit att ersätta den i 
dagsläget olämpliga lastbäraren i plåt med en lastbärare som fungerar bra i 
produktionen och som dessutom har mindre skadliga effekter på personalen. 
Ambitionen var till en början att täcka in hela produktionen i arbetet, men så har inte 
skett. Den stora produktflora som man har i hållarefabriken är svår att täcka in med en 
enkel lösning. Fokus har så istället förskjutits till att presentera ett flexibelt system till 
vilket produktionen stegvis kan anpassas. Arbetet har alltså utvecklats till att hålla ett 
så brett fokus som möjligt men samtidigt lösa de mest akuta problemen.  

1.2 Mål och syfte  

Målet med detta examensarbete är att föreslå ett för hållarefabriken ergonomiskt, 
tillförlitligt, hanterbart och ekonomiskt lastbärarsystem. Som en del i 
målformuleringen finns en önskan om att lastbäraren ska kunna användas av både 
kunder och leverantörer. Det är vidare eftersträvansvärt att lastbärarna är en 
standardprodukt.   
Lastbärarna ska vara tvättbara, möjliga att förvara utomhus samt miljöanpassade, se 
bilaga 1 för målformuleringen. 
 
Med ergonomi avses även buller. Tillförlitlighet innebär att lastbäraren i sig ska vara 
hållbar, inte störa produktionen samt att hållarna inte får åsamkas skada vid lastning, 
lossning eller transport. Hanterbarheten innefattar lagring av tomma lastbärare och 
transport av lastbärare.  
 
Examensarbetet syftar till att förbättra den arbetsmiljö som förknippas med de 
plåtlådor som finns i dagsläget. Önskvärt är att systemet ska kunna testas i liten skala 
för att senare utökas att gälla hela fabriken och även externa kunder.  
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet berör kanalerna H1 och H3. Hur materialet kommer in i fabriken är inte 
analyserat då detta skulle kräva att lastbäraren även måste anpassas efter 
leverantörernas önskemål. Materialet skickas idag till kunderna på halvpallar och det 
måttet ses därför som maximalt mått på ett nytt system som ska kunna användas 
utanför fabriken. Kundernas monteringsstationer ser alla olika ut. Detta medför att den 
optimala lastbäraren för kunderna ser olika ut beroende på vilken kund man frågar. 
Följaktligen kan endast det halvpallsformat som tycks fungera i dagsläget användas 
som begränsande mått. 
De singelmaskiner som finns för produktion av axialhållare finns inte med i 
undersökningen. Detta beror på att det är lättare att orientera om dessa maskiner och i 
samband med detta anpassa maskinerna till det lastbärarsystem som då gäller. 
Produktionen av rondeller har inte berörts närmare av examensarbetet. Anledningen 
till detta är att de vikter som hanteras här är för höga för att något annat material än 
plåt ska vara aktuellt.  
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2. Företagsbeskrivning 
Nedan följer en kort presentation av företagets historia, vision och arbetsmiljöpolicy.  

2.1 Företagets historia 

Svenska kullager fabriken (SKF) startades 1907 av Sven Wingquist. Han var då 
anställd vid textilföretaget Gamlestadens fabriker i Göteborg. Bakgrunden till att han 
intresserade sig för lager överhuvudtaget var att textilfabriken hade problem med 
lagerhaverier.  Problemen grundade sig i att fabriken var byggd på blålera vilket 
gjorde att byggnaden satte sig och drivaxlarna till maskinerna snedställdes. Lösningen 
var att konstruera att självinställande kullager. Fram till 1916 hade företaget, som en 
följd av patentreglerna som då gällde, expanderat internationellt. Man fanns 
representerade i de flesta europeiska länderna och hade agenturer i Australien och 
USA. 1926 bildades ett dotterbolag som döptes till Volvo. 1935 blev bilföretaget ett 
fristående bolag. I början av 1970-talet gjordes en översyn av företagets organisation 
viken resulterade i att företag med gemensamma produktprogram och likartad struktur 
länkades samman i divisioner. Idag är SKF:s största konkurrensfördelar att man 
tillverkar lager av hög kvalitet och har bra service till kunderna1. 
 

2.2 Företagets vision 

SKF:s vision är att:  
Erkännas som världsledande inom lager, tätningar och närliggande produkter genom 
att vara bäst i branschen på att [2]: 

- Erbjuda kundnytta 
- Utveckla våra medarbetare 
- Skapa värde åt aktieägarna 

 

2.3 SKF Sverige AB:s Arbetsmiljöpolicy och mål 

SKF Sverige AB:s övergripande målsättning är att uppnå en långsiktig och uthållig 
lönsamhet. Med detta mål är huvuduppgiften att utveckla, framställa och 
marknadsföra produkter och tjänster som tillfredställer kundernas behov och samtidigt 
är säkra för sitt ändamål. Med miljö i denna policy menas såväl den externa som den 
egna arbetsmiljön, som också inkluderar hälsa och säkerhet2.  

• Gällande författningar och myndighetsbestämmelser är minimikrav. 
• SKF Sverige AB ska tillhandahålla säkra och attraktiva arbetsplatser 

för de anställda och ska försäkra sig om att de anställda är tillräckligt 
utbildade för att tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete. 

• Regelbundna kontroller av efterlevnaden av denna policy skall 
göras, Arbetsmiljöarbetet ska mätas och regelbundet rapporteras till 
aktieägare, anställda och allmänhet.  

                                                 
1 Spiderweb, SKF:s intranät. 
2 Informationspärm för nyanställda på SKF 
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3 Metod och genomförande 
Nedan presenteras hur arbetet har genomförts. Övergripande metoder och vilka 
arbetssätt som använts för att nå fram till resultaten presenteras, samt vilka mätningar 
som gjort och hur dessa har utförts.  
 

3.1 Övergripande metod 

För att ha en chans att lösa problemen på SKF:s hållarefabrik användes ett cykliskt 
arbetssätt. Den stora produktfloran och de korsande flödena gjorde att en total 
överblick av produktionen och problemen inte alldeles enkelt kunde kartläggas till en 
början.  
 
För att få ett grepp om produktionen och de existerande problemen inleddes projektet 
med en kortare praktik om totalt åtta arbetsdagar. Parallellt med praktiken 
genomfördes även spontana intervjuer med personalen. I vissa fall var frågorna 
ifrågasättande medan det i andra fall handlade om mer tekniska frågor som kunde 
tänkas begränsa utfallet av projektet. Efter avslutad praktik dokumenterades de 
ingående momenten, speciella tillvägagångssätt och särskilda begränsningar i 
arbetsmetod eller utrustning. Praktiken kan ses som en grundläggande datainsamling 
och den inblick som detta gav lade grunden för det fortsatta arbetet. Praktiken 
tydliggjorde vilka begränsningar som kunde göras och det påföljande steget blev 
naturligtvis att ställa upp en tidplan för projektet. Huvudrubrikerna i tidplanen var; 
litteraturstudier, datainsamling, analys av insamlat material samt bearbetning och 
utvärdering av lösningsförslag. Den fullständiga tidplaneringen finns i bilaga 2.  
 
Snabbt insågs att det upplevda problemet låg i den manuella hanteringen av 
plåtlådorna. För att lösa detta problem krävdes ett spetsigt verktyg. Mycket möda 
lades på att leta lämpliga metoder och valet föll till slut på NIOSH-lyftekvation [3], [4], 

[5]. Lämpligheten i denna metod bestod framförallt i att den är specialiserad på lyft 
vilket den manuella hanteringen av lådorna till största delen består av.  
 
Som modell för hanteringen av lådorna användes arbetsförfarandet i ytbehandlingen. 
Denna hantering hade flest klagomål och var också den som kändes mest betungande 
under den korta praktiken. Fördelen med att ha ett stereotypt lyft att analysera är att 
jämförelser mellan olika alternativ lättare kan göras. Detta minskar vidare risken för 
fel i analyserna då felorsaker såsom olika personal vid de olika mättillfällena eller 
personalens dagsform inte påverkar resultaten. Detta diskuteras vidare i kapitlen 6 och 
9. Cykeltiden i blästrarna är endast tre minuter och man kör två bord växelvis i 
respektive bläster. I det enklaste fallet när precis en låda med hållare får plats på 
blästerbordet kommer ca 40 lådor i timmen att hanteras. Detta är en relativt hög 
lyftfrekvens. 
  

                                                 
[3] www.phppo.cdc.gov/cdcRecommends/showarticle.asp?a_artid 
=P0000427&TopNum=50&CallPg=adv#Table_5 2005-11-25; 13:10 
[4]  http://ergo.human.cornell.edu/ahliftingequation.html 2005-11-25; 13:10 
[5] WORK practices guide for manual lifting, ed.by Donald W. Badger/D.J Habes,  ISSN 99-0230900-
3, 1981 
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Analyserna, vidare beskrivna i kapitel 7, 8 och 9, gav svar på hur stor skadlig 
inverkan lådan egentligen har på personalen. Med detta konstaterat kunde arbetet med 
att ta fram en ny lastbärare för produktionen ta vid.  
 

3.2 Datainsamling 

Den datainsamling som berör lokalen, maskiner och arbetsmetoder har främst 
genomförts empiriskt. Metoderna för detta har varit varierande. Praktiken gav en god 
inblick i arbetsmomenten och möjligheten att ställa frågor direkt när de uppkom 
gjorde att många aspekter täcktes in på ett naturligt sätt. Kompletterande mätningar av 
höjder på till exempel rullbanor, bredden på gångar, arbetsytor och liknande gjordes 
vid behov under arbetets gång. Dess uppgifter redovisas i löpande text genom 
rapporten.  
 
Vikten på dagens låda är avgjord med hjälp av en våg i fabriken. Ytter och innermått 
har mätts med måttband och avrundats till en decimal. Anledningen till att värdena 
har avrundats är att det är svårt att hitta en plåtlåda som inte är skadad. Hur som helst 
gör inte ett par millimetrar någon skillnad i analyserna.  
 

3.3 Kravspecifikation och utvärderingsmall 

Den målformulering som ställts upp av SKF, se bilaga 1, förvandlades i samråd med 
handledare och produktionschefer till ett underlag för en kravspecifikation. 
Produktionscheferna tillfrågades vidare om något saknades i målformuleringen. 
Underlaget användes vidare som utvärderingsmall under förslagsfasen. Arbetet med 
kravspecifikationen är i mångt och mycket sprunget ur målformuleringen.  
Målformuleringen benades ut och gavs mer mätbara värden. De efterenheter som den 
inledande praktiken gav var också värdefulla i arbetet med kravspecifikationen.  
 
Kravspecifikationen gavs följande huvudrubriker; Ergonomi/arbetsmiljö, Material, 
Kostnad, Underhåll och Övrigt. Nedan redovisas tankarna kring de punkter som ingår 
i respektive huvudrubrik. 
 
Ergonomi/arbetsmiljö 
Under denna punkt ryms attribut som kan tilldelas lastbäraren och som påverkar 
ergonomin eller arbetsmiljön. Till exempel får det inte finnas vassa kanter som skada 
personalen som hanterar lastbäraren. Buller som orsakas av lastbäraren ska i största 
möjliga mån undvikas. Greppet för händerna är vidare en viktig punkt som bör 
beaktas vid framtagning av lösningsförslag till en ny lastbärare. Den arbetsställning 
som erbjuds av ett lösningsförslag måste naturligtvis beaktas. Den få under inga 
omständigheter bli sämre än den miljö sam dagens system erbjuder. 
 
Material 
Under denna punkt sorteras framförallt de mer materialspecifika aspekterna av 
problemet. Lastbäraren måste tåla de kemikalier som används i produktionen. Det 
gäller framförallt tvättmedel och pressvätska. Vidare får inte lastbäraren ta skada av 
att lagras utomhus. Ett önskemål ur målformuleringen var att lastbäraren ska vara 
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miljövänlig. Denna punkt sorterades även den under huvudrubriken material. De 
kanske viktigaste punkterna under material är vikt och hållfasthet eftersom det är 
dessa två krav som måste jämkas med varandra för att lastbäraren ska vara användbar. 
I stort kan sägas att rubriken material täcker in stora delar av önskemålet om 
hållbarhet som framgår av målformuleringen. Litteratur studerades för att ge en ökad 
inblick i problemen [6]. 
 
Kostnad 
Denna rubrik har haft en relativt underordnad roll i arbetet. Inga specifika summor har 
blandats in här. De olika punkterna har snarare bedömts efter hur om de gör att 
lastbäraren blir onödigt dyr eller om den blir billigast möjliga. Till exempel så finns 
en punkt om standard produkter. Det är naturligtvis billigare att använda sig av en 
standardprodukt än att göra en egen konstruktion. Det är vidare lättare att förhandla 
om priser och service om fler än en aktör finns på marknaden.  
En punkt handlar om ombyggnationer och i vilken omfattning denna åtgärd kommer 
att behövas. Det handlar då både om ombyggnation av hela lokalen och om enskilda 
maskiner. Leveranstid och kostnad för att ersätta skadade lastbärare är två andra 
punkter. 
 
Underhåll 
Under denna rubrik sorteras punkter som härrör ur hanteringen av utrustningen kring 
lastbäraren. Den punkt som är tagen ur dagsläget är möjligheten att lyfta en lastad 
lastbärare. Vidare finns en punkt som handlar om möjligheten att göra ren lastbäraren 
från smuts och kemikalier som den förväntas bli utsatt för. 
 
Övrigt 
Under denna rubrik gömmer sig de punkter som inte direkt kan hänföras till någon av 
de tidigare rubrikerna. Bland annat finns en punkt som anger om materialet behöver 
lastas om innan uttransport. En punkt behandlar känsligheten för störningar och då 
menas vad som skulle hända om en lastbärare skulle gå sönder och vilka 
konsekvenser detta skulle få för övriga produktionen. För att lastbäraren ska kunna 
användas externt krävs att den kan märkas på ett bra sätt. Önskemålet från SKF:s sida 
i denna fråga är att minst två sidor ska kunna märkas upp. Ytterligare en punkt 
handlar om flexibilitet och då hur det tilltänkta systemet påverkar eventuella framtida 
förändringar. Generellt kan sägas att denna rubrik handlar om de egenskaper som 
förväntas av en lastbärare snarare än de processer och moment som omger lastbäraren. 
 
Kravspecifikationen gav de egenskaper som förväntas av en ny lastbärare. Det arbete 
som följde var således att ta fram principiella förslag på lämpliga system för 
materialtransporter inom och utom hållarefabriken.  
 

3.4 Framtagning av principförslag 

Arbetet med förslag till nya lastbärare startade med en mindre enmans brainstorming. 
Ur denna föddes tre principiella förslag till att transportera material inom 
hållarefabriken. Förslagen applicerades på den verklighet som finns i fabriken i 

                                                 
[6] Materials science and Engineering an introduction, William D. Callister, Jr 6th edition, ISBN 0-471-
22471-5, 2003 
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dagsläget och anpassningar gjordes för att få förslagen realiserbara. Förslagen stämdes 
snabbt av mot kravspecifikationen för att se om det fanns eventuella tveksamheter 
eller om de passade bra in på den beskrivning som kravspecifikationen står för.  
För att få ytterligare intryck gjordes besök på SKF:s övriga fabriker. Det som i första 
hand ville studeras var hur övergången mellan maskin och lastbärare såg ut. I 
rullkroppsfabriken (RK) tillverkas de rullkroppar som senare används i lagern. 
Hanteringen av dessa är ytterst känslig då mikroskopiska märken kan förkorta lagrets 
livslängd avsevärt. Tyvärr gav inte detta besök något användbart. Även 
monteringsfabrikerna besöktes men syftet var då snarare att undersöka hur dagens 
system med lastbärare från hållarefabriken hanteras där. Monteringsstationerna visade 
sig inte ha någon gemensam utformning men besöket kan ändå inte ses som ett slöseri 
med tid. Framförallt framkom att halvpallsmåttet är gångbart.  
För att få ytterligare idéer till hur materialet kan transporteras både internt och externt 
företogs en brainstorming med över ämnet benchmarking. De branscher som framkom 
i den sessionen var framförallt åkerier och mejerier. Det senare exkluderades då 
produkterna som transporteras är allt för lika varandra till storlek, en liter mjölk tar 
lika mycket plats som en liter yoghurt eller filmjölk . Åkerier har däremot en 
verksamhet som syftar till att förflytta material och storleken på det som ska förflyttas 
variera ständigt. Då erfarenheter sedan tidigare fanns från denna bransch så ansågs 
inte ett benchmarkingbesök kunna räta ut några ytterligare frågetecken. 
 
Ytterligare inspiration till lösningsförslag söktes i litteraturen. College-Industry  
Council on Material Handling Education [7] har ställt upp 20 regler för material 
transporter. Dessa applicerades i arbetet och användes som en form av rättesnöre. 
Reglerna motsvarar de vanligaste aspekterna på materialhantering och har inspirerat 
till delar av utformningen av lastbäraren. Den främsta fördel som detta inneburit är att 
viktiga aspekter direkt kunnat synas. De sista reglerna har mer att göra med aspekter 
som ligger utanför detta projekt och har därför inte berörts närmare.  
För att försöka identifiera svagheter i den föreslagna lösningen har den ställts mot de 
20 reglerna.  
 
Den sista inspirationskällan har varit idealsystem metoden. Denna metod är särskilt 
bra att använda för att lyfta blicken och se problemen ur ett vidare perspektiv. Genom 
att först helt fritt tänka fram en lösning oberoende av tekniska lösningar och sedan 
föra ner det på en realiserbar nivå kan många oväntade förslag komma fram. Metoden 
har använts vid framtagandet lösningsförslagen så till vida att punkterna i 
kravspecifikationen har gåtts igenom punkt för punkt med idealsystem metodens 
angreppssätt i åtanke.  
 
De två brainstorming tillfällena tillsammans med ovanstående metoder resulterade i 
tre troliga förslag som utvärderades mot kravspecifikationen. Kraven i 
kravspecifikationen viktades för att differentiera inverkan av de olika kraven. I 
utvärderingen ingick även dagens system. Detta för att ha något att jämföra med men 
även för att se vilka aspekter på dagens system som är bra och som kan finnas kvar i 
en ny lastbärare.  
 

                                                 
[7] Facilities planning, James A. Tompkins [et.al] 2nd edition, ISBN 0-471-00252-6, 
1996  
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Förslagen utvärderades också med hjälp av produktionspersonal och 
produktionschefer. Den slutgiltiga bilden som trädde fram var att en låda var det bästa 
sättet att transportera material på i hållarefabriken.  
 

3.5 De bortsorterade förslagen 

De förslag som inte klarade granskningen i utvärderingsmallen utvecklades inte 
vidare. En djupare bedömning baserad på tidigare erfarenheter, produktionschefer , 
personalåsikter och troliga scenarion gjordes. I denna bedömning kom andra aspekter 
in är de som redovisas i kravspecifikationen. I bedömningen var även kurslitteraturen 
till kursen ARA 019 till hjälp [8]. Till exempel så framgår att alternativet med burar på 
hjul inte helt enkelt kan lastas med robot. Detta är heller inget som framgår i 
målformuleringen men en naturlig utvecklig vore att inom en framtid börja 
robotpacka hållarna.  
 
 

3.6 Vidarebearbetning av valt förslag 

Då dagens låda visat sig innebära en förhöjd risk för skador bland personalen 
användes samma utvärderingsverktyg, det vill säga NIOSH -lyftekvation, för att få en 
bra form på lådan. I denna ekvation används vikten som en ingående faktor. Genom 
att beräkna skillnaden i densitet mellan olika material kunde en låda med exakt 
samma form och mått som dagens låda med andra material analyseras. Först 
analyserades en låda i aluminium vars vikt var knappt hälften av dagens låda. Då detta 
inte räckte provades med plast vilket gav mycket goda resultat i analyserna. Dock 
framkom att en sådan låda inte kan hanteras på samma sätt som dagens låda. Det är 
framförallt det slitage som truckar och golv skulle utsätta den för som sätter stopp [8] 
se bilaga 3. Vidare skulle denna typ av låda inte vara möjlig att tillgå hos flera olika 
tillverkare vilket skulle fördyra konstruktionen. Även brister som till exempel att 
produkterna måste lastas om innan de levereras ut avslöjades vid en kontroll mot 
kravspecifikationen.  
 
Vidare gjordes analyser på plastbackar med mått som multipler av europapallar. 
Måtten på backarna som analyserades var 600x400mm respektive 800x600mm. 
Höjden på den mindre backen var 410 mm medan den större var 290 mm hög. Båda 
backarna var utrustade med handtag i form av uttag på lådans kortsidor. Samtliga mått 
och volymer finns i bilaga 4. 
 NIOSH-ekvationen användes även baklänges. Då arbetsmomentet var standardiserat 
med fasta förelser hade vissa multiplar ett fast värde. Kroppen behöver inte vridas mer 
i sidled för att lådan är gjord i aluminium istället för metall. Även lyftfrekvensen var 
den samma i samtliga analyser. Genom att hålla dessa värden konstanta och sätta 
lyftindexet (LI) till ett gavs spelrum för att ändra de övriga multiplarna, samtliga 
NIOSH beräkningar finns i bilaga 5. 
 
 

                                                 
[8] Arbetsplatsutformning, Kurslitteratur Luleå Tekniska Universitet, ARA019/ARA011 
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I samband med praktiken och sammanställningen av de ingående momenten togs 
fotografier för att påvisa problemområdena. Även detta redovisas i löpande text.  
 
Data för det plastbackar som föreslås har hämtats från det tillverkande företagets 
hemsida 9, men även framkommit i diskussion med företaget. Vidare har 
plastbackarna provats i produktionen för att avgöra hur dessa kan packas, om de tål 
kemikalierna i produktionen och för att höra personalens åsikter. 

 

                                                 
9  
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4 Nulägesbeskrivning 
 
Hållarefabriken i Gamlestaden i Göteborg tillhör SKF Sverige AB. På området i 
Gammlestaden arbetar ca 2700 personer varav cirka 130 arbetar på hållarefabriken. I 
fabriken finns tre skilda produktionslinor; H1, H2, H3. I H1 produceras stora 
kvantiteter av hållare. Produktionsutrustningen som används är traditionella pressar, 
stansar, svarvar och klippverktyg. I H2 ingår tranemolinan, lasercellen och carb-linan. 
Produktionen är här lite mer specialiserad och mer tekniskt avancerad. 
Produktionslina H3 innehåller packning, blästring och fosfatering samt produktion av 
borrade hållare i mässning och plåt.  
Nedan presenteras lokalen i stort, byggnaden, de arbetsstationer som berörs av 
projektet och dagens lastbärarsystem.  Rubriken utrustning och arbetsstationer är en 
sammanfattning av arbetsstationerna gjord under den inledande korta praktiken.  
 

4.1 Byggnaden 

Fabriken innehåller många av SKF:s funktioner. På bottenvåningen finns 
godsmottagning för inlevererat material och utleverans av hållare och rullar. Vidare 
finns det kompressorer och liknande tillhörande maskinerna i produktionslokalen på 
våningen ovanför. På samma våning som produktionslokalen ligger även Exopar som 
tillverkar små lager för extrema miljöer, mätrummet som bland annat tillser att den 
mätutrustning som används i produktionen är kalibrerad, samt en verktygsverkstad 
som servar produktionen med verktyg. I anslutning till produktionslokalen ligger även 
kontor för tjänstemännen. På ett souterräng plan finns inköpsavdelningen. I samma 
plan ligger även omklädningsrum för personalen.  

4.2 Lokalen  

Under de senaste 10-15 åren har lokalerna i hållarefabriken genomgått stora 
förändringar. Den tidigare ganska tunga och skitiga industrilokalen har stegvis 
uppgraderats till en fräsch och effektiv produktionslokal. Ventilationstrummor har fått 
färg, liksom golvet. Införandet av TPM (Total Process Management) och 5S har 
bringat ordning och reda.  
Dispositionen av maskiner i lokalen är flödesorienterad men vissa maskiner utnyttjas 
för mer än en produktionslina. Till exempel används pressen 7A till både laserskurna 
produkter och till produkter med traditionella produktionsmetoder.  
Produktionen består idag av flertalet olika linor som producerar hållare av varierande 
typ och dimension.  
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4.3 Hållareproduktionen i korthet 

 
Hållare produceras utifrån tre skilda råämnen; rondeller, rörämnen och fördragna 
rörämnen, så kallade två drag. Arbetsförfarandet är som följer. 
Rondeller dras först i en press vilket ger materialet formen av en grund skål. Därefter 
klipps botten på skålen ut. Nästföljande operation är att skapa fickorna som rullarna 
senare ska få plats i. Detta görs i två steg. Det första steget är att klippa upp fickorna, 
så kallad delning. Det andra steget är att hyvla kanterna på fickorna. Det återstående 
momentet är att svarva hållaren för att rätt dimensioner ska uppnås.  
Operationsordningen för en hållare tillverkad med tvådrag är den samma med det 
undantaget att skålen som dras i pressen saknar botten.  
De rörämnen som används som råmaterial genomgår följande processer. De dras i en 
press, delning av fickorna, hyvling av fickorna samt en svarvning för den slutgiltiga 
formen. 
 

4.4 Produktionslokalen och tillverkningen 

Den del av fabriken där produktionen äger rum ligger på fabrikens andra våning. 
Lokalen är relativt trivsam med tanke på dess ålder och i jämförelse med övriga 
fabrikslokaler på området känns den fräsch och nyrenoverad. Bild 1 visar en 
schematisk bild över produktionslokalen. Golvet är av förstärkt betong för att kunna 
bära den tunga produktionsutrustningen. Längs ena sidan och i taket finns ljusinsläpp. 
Belysningen är god och endast i undantagsfall, till exempel vid vissa omställningar, 
kan den vara otillfredsställande. Truckgångar löper längs hela fabriken och är 
uppmärkta i golvet. I anslutning till personalintensiva områden, så som utgångar och 
operatörspaneler, finns gula skyddsräcken för att öka säkerheten. Vidare är 
buffertzoner uppmärkta och ligger i anslutning till de berörda produktionsområdena. 
Varje arbetslag i H1 har också ett skåp placerat i produktionslokalen som innehåller 
lager av handskar och där varje anställd kan lägga personliga tillhörigheter. Toaletter 
finns tillgängligt för alla i produktionen. I anslutning till dessa ligger även en 
informationstavla som informerar personalen om vilka produkter som ska produceras 
under arbetspasset. Där finns också information om hur Total Process Management 
(TPM) fortlöper, vem som ansvarar för vad i produktionen och hur svåråtkomliga 
ställen ska städas eller servas. 
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Bild 1 Schematisk bild över produktionslokalen 
  
 
 
Dispositionen av maskiner i lokalen är logiskt gjord efter dimensionen på de 
produkter som tillverkas. Längst ner i ena hörnet står press 7A, längst ner till vänster 
på bild 1, den åtföljs i lokalens breddriktning av två stansmaskiner av större modell. 
Det sista produktionssteget är svarvning vilken ligger ytterligare ett steg längre in i 
fabriken. Vidare måste hållarna tvättas innan de skickas till blästring. Detta sker i en 
för ändamålet avsedd tvätt, vilken är placerad längst in i lokalen, fortfarande i 
breddriktningen räknat. 7A pressar också detaljer till lasercellen. 
 

 
Bild 2: Press 7A 
I lokalens längdriktning ser dispositionen liknande ut. Allt startar med en press vilken 
följs av stans, svarv och tvätt operationen. Tre produktionslinor är uppbyggda på detta 
sätt. Dessa är också mer automatiserade och tar mindre yta i anspråk än den först 
beskrivna linan. Materialet till två av dessa linor, XED 1 och 2, kommer från en 
stansmaskin vilken stansar ut plåtrondeller ur coils. Dessa rondeller laddas sedan i 
kassetter i pressen där en robot tillser att materialet hamnar på plats.  Stansmaskinerna 
är placerade längs den långsida på byggnaden som även är försedd med fönster. Längs 
denna sida går också en transportbana för metallskrot.  
 

L
okalens bredd 

Lokalens längd 
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Bild 3: Press till XED-2. Till höger ses   Bild 4:Rondellstans. Väggen till höger är en  
transportbandet till stansoperationen  yttervägg med ljusinsläpp. 

 
 
Den sista av de tre linorna, XED-3, får sitt material antingen från stansen i form av 
plåtrondeller eller så kommer för pressade koppar som endast stansas och svarvas. 
Den press som förser lina 14 med material är placerad alldeles intill linan och utgör 
den sista fronten mot nästa produktionsavsnitt i fabriken.  
 
Det efterföljande avsnittet är lasercellen och tanemolinan, även kallat H2. I H2 ingår 
även produktionen av carbhållare. Denna maskin är placerad i lokalens översta 
vänstra hörn, se bild 1.  
Tranemolinan är en helautomatisk lina där det ingående materialet kommer i form av 
coils. Press, stans och klipp operationer är alla inbyggda. Ett transportband leder 
produkterna via trumling till ett roterande bord där de samlas ihop för att sedan 
packas. Packningen sker direkt ner i halvpallar och är flödesmässigt helt avskiljd från 
det som fortsättningsvis kommer att kallas för packningen.  Denna del kan ses som en 
autonom del av hållarefabriken, då den varken är beroende av pressar från övrig 
produktion eller av den gemensamma packningen.  
Lasercellen är ett produktionsavsnitt som får sina produkter främst från pressen 7A. 
Det handlar då om relativt stora dimensioner, både vad gäller plåttjocklek och 
ytterdiameter, vilka endast med svårighet kan stansas.  
 
Det sista produktionsavsnittet, kallat H3, innehåller blästring, fosfatering, packning 
och produktion av borrade hållare. Produktionen av borrade hållare innefattas inte av 
detta arbete och beskrivs därför inte närmare. Produktionen är vidare avskiljd från den 
övriga produktionen vilket även det gör den mindre intressant att behandla. Blästring, 
fosfatering och packning är dock högintressant för arbetet. Dessa funktioner är 
placerade längst ner i fabriken och det är här som de största problemen finns.  
Produkter från produktionen lagras i en buffertzon som är placerad mellan 
blästringen/fosfateringen och packningen. 
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Bild 5: Buffertzon för material till blästring, fosfatering och  

packning. Öppningen på höger sida leder till blästringen 
 
 
Produkterna transporteras sedan in till blästringen där ytan förfinas. Cykeltiden i 
blästrarna är endast tre minuter och man kör två bord växelvis i respektive bläster, se 
bild 6. Detta innebär att frekvensen med vilken lådorna hanteras är mycket hög. I det 
enklaste fallet när precis en låda med hållare får plats på blästerbordet kommer ca 40 
lådor i timmen att hanteras. Då varje låda väger 14,7 kilo kan man snabbt konstatera 
att det inte är en tillfredsställande arbetssituation.  
Golvet runt om blästern kan bli halt på grund av att de små metallkulor som används 
vid blästringen hamnar utanför blästringsmaskinen. Vidare är ventilationen objektivt 
sett underdimensionerad, vilket resulterar i en dammig och på sommaren varm 
arbetsplats. Speciell utrustning finns inte annat än en stol att temporärt vila benen på 
och dom personliga hörselskydden.  
 

 
Bild 6: Bild på blästern med ett av borden i påfyllnings-  

läge medan det andra bordet bearbetas. 
 
Vägg i vägg med blästringsrummet finns ytterligare en bläster som fungerar på 
samma sätt som tidigare beskrivits. Dock finns här ett lyftverktyg vilken utnyttjas 
sparsamt och då främst vid blästring av stora dimensioner. Till plåtlådorna finns dock 
ingen lyfthjälp.  
I samma rum som bläster nummer två finns även ilastningsstationen till fosfateringen. 
I detta produktionssteg plockas hållarna ur lådorna och hängs på speciella ställ eller 
läggs i trumlor. Därefter går de på en taktad lina genom fosfateringens alla steg. I 
slutändan töms trumlorna, som innehåller mindre hållare, på ett transportband som 
passerar genom en torkugn. Bandet slutar tvärt vid ett lyftbord vilket är anpassat efter 
plåtlådorna. Återigen lastas plåtlådorna med hållare för att köras till buffertzonen 
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vägg i vägg med både fosfateringen och paketeringen.  De hållare som lämnar 
fosfateringen i ställ går en annan väg och lastas av längs ett transportband. Utrymmet 
för denna avlastning är i minsta laget och naturligtvis lastas de fosfaterade hållarna i 
plåtlådor. De största hållarna packas direkt i halvpall då de helt enkelt inte får plats i 
plåtlådorna.  
 

 
Bild 7: Urlastningen till fosfateringen.  

Utrymmet till vänster om banan är 160cm. 
 
Packningsmomentet som följer efter fosfateringen ligger tvärs över gången från 
fosfateringen sett. Rummet är ljust, golvet målat och bullret från den övriga 
produktionen stör relativt lite. Packningen sker längs en rullbana där halvpallar byggs 
upp successivt med pallkragar. Ilastningen sker från plåtlådorna ner i pallarna och alla 
produkter som packas räknas. Pallarna försluts med lock och band, förses med 
fraktinformation och körs till lagret för vidare transport till monteringsfabrikerna. 
Även i denna avdelning är hanteringen av plåtlådor frekvent. Till en halvpall kan det 
gå sex plåtlådor med hållare. Det finns två packningsstationer; En för de lite större 
hållarna och en för de lite mindre. Den för de större är beskriven ovan. Rullbanan som 
pallarna går på är placerad på en höjd av ca 50 centimeter över marken. Inlagt i 
rullbanan finns även lyftbord för att förbättra arbetshöjden, se bild 8. Lyftborden 
utnyttjas av olika anledningar relativt sparsamt. 
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Bild 8: Bild på lyftbordet i packningen. 

Packningsstationen för mindre hållare är uppbyggd på liknande sätt. Här byggs dock 
en halvpall åt gången vilken sedan rullas ut på en bana och förses med lock och 
buntband. 
Figur 1 visar den principiella skillnaden mellan de båda packningsstationerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Figuren visar skillnaden mellan packning av stora och små hållare. Överst ses 
packningen för stora hållare och underst ses packningen för mindre hållare. 

4.4 Utrustning och arbetsstationer 

Nedan följer en kortare beskrivning av de arbetsmoment som berörs av lådorna. Några 
av funktionerna i fabriken beskrivs inte här men berörs trots det av plåtlådorna. 
Beskrivningen är mycket kortfattad och momenten kan innehålla fler uppgifter än vad 
som redovisas i texten. I texten finns angivet vilka lastbärare som används idag och 
om det finns speciella moment som kräver extra hänsyn vid införandet av en ny 
lastbärare. 
 
 

Rullbana för halvpallar 

Rullbanor 
för 
plåtlådor 

Rullbana för halvpallar 

Halvpal
lar och 
pall-
kragar 
 

Rullbanor 
för 
halvpallar 
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Maskin/ Arbetsmoment: 
Press 7A, Stans 3A 

 
Bild 9: Press 7A. Till vänster ses en hiss för  

automatisk transport av hållare till stans 3A 
 
Arbetsinnehåll: 

• Pressning av rondeller med stor diameter. 
• Pressning av rörämnen, "skålar" (2 drag) samt stansning av dessa. 
• Stansen 3A kan även matas manuellt med material men då gäller det 

framförallt axialer. 
• Pressning av rörämnen och rondeller till laser och ARBOGA 100 linan. 

  
Rondeller: 
Pressen matas med robot som tar materialet från en pall. De pressade ämnena lastas 
efter operationen på europapallar där packningsmönstret varierar beroende på 
hållartyp. Vid lastningen på pall måste de färdiga ämnena vändas för att passa in i 
tvätten. Ämnena transporteras sedan till tvätten och lasern för skärning. Packning av 
mindre hållare sker i pallbur. 
 
Rörämnen: 
Dessa ämnen matas in i maskinen för hand. Det sker genom påmatning på en slinga. 
Ämnena går automatiskt från pressen till stansen (3A) via transportband. Efter pressen 
packas de manuellt i pallburar. Pallburarna måste täckas i botten för att inte pressoljan 
ska droppa ner på golvet. 
 
Antal olika lastbärare: 
Samma lastbärare används vid i- och urlastning. De två sorter som används i de båda 
fallen är för rondeller pallar och för rörämnena pallburar. 
 
Begränsningar: 
Rörämnen: Droppet av olja på golvet begränsar utformningen av lastbäraren. Ilastning 
i pressen är en bit ifrån urlastningen ur stansen vilket gör att två sysslor måste skötas 
från olika platser.  
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Maskin/ Arbetsmoment: 
Arboga 100 

 
Bild 10: Bilden visar ilastningen till Arboga 100 

 
 
Arbetsinnehåll: 
Arbetet består främst i att ladda maskinen från pallburar upp på hängare i maskinen. 
Urlastningen sker automatiskt ner i tre ihop skruvade plåtlådor. Dessa förflyttar sig 
automatiskt på ett rullband vilket tillåter operatören att ta en paus emellanåt. Hållarna 
packas från plåtlådorna på rullbanan ner i plåtlådor placerade vid sidan om 
operatören. Färdigpackade lådor om fyra ställs i buffertzonen för vidare transport till 
svarven.  
  
Antal olika lastbärare: 
Två: Vid inlastningen används pallburar och vid utlastningen används plåtlådorna.  
 
Begränsningar: 
Utmatningen ur maskinen är anpassad för plåtlådorna. Möjligtvis skulle en halvpall 
kunna rymmas, men då med endast två pallkragar. Det finns ingen egentlig yta avsatt 
för att lasta in material i maskinen vilket gör att det känns lite trångt. 
 
Maskin/ Arbetsmoment: 

• Svarv 10K 
• Svarv 11K  

 

   
Bild 11: Arbetsutrymme kring svarv 10K  Bild 12: I och urlastning till svarv 11K 
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Arbetsinnehåll: 
För båda svarvarna gäller att truckar hämtar de färdiga produkterna i plåtlådor.  
 

• Svarv 10K: Maskinen laddas och töms manuellt. Detaljerna bearbetas 
styckevis. Laddning sker från en plåtlåda som står till höger om maskinen och 
vid inspänning i svarvchucken krävs fotarbete (en pedal för vänster fot). Vid 
tömning läggs den svarvade hållaren i en plåtlåda som är placerad på en 
rullbana till vänster om maskinen, se figur 2. Den låda som töms på hållare 
placeras på rullbanan till vänster och fylls med svarvade hållare. Lådorna 
måste alltså lyftas från höger till vänster. Lådorna till och från maskinen är 
staplade i höjder om tre lådor. De skickas också iväg i samma höjd. När de 
packas står de på en ca 10 cm hög rullbana. Detta innebär att den totala höjden 
på den sista lådan som packas ut från svarven blir tre lådhöjder plus 10 cm.  
Spillet från svarven landar i en mindre fast behållare. När denna är full lyfts 
spillet över i en större behållare som körs iväg och töms. Spillmaterialet 
förflyttas för hand mellan de två behållarna. Golvet framför maskinen har en 
mindre matta som ska avlasta fötterna. 

 
Figur 2: Schematisk bild över svarv 10K och hanteringen av lådor. 
 
 

• Svarv 11K: Laddningen av material till själva svarven är automatiserad. Dock 
måste påfyllning till laddningen och urplockningsrännan skötas för hand. 
Arbetshöjden blir varierad beroende på hur många lådor som för tillfället är 
packade. Dock ska alltid fyra lådor i höjd packas. Urplockningen och 
upphängningen av hållare för bearbetning sker för hand. Det spill som 
uppkommer i form av metallspånor lyfts vid behov från en 
uppsamlingsbehållare till en transportbehållare. 
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Maskin/ Arbetsmoment: 
XED-linorna 1,2, 3 
 
Arbetsinnehåll: 
Dessa linor arbetar automatiskt. Rondeller lastas in i ena änden och bearbetas 
automatiskt tills färdiga hållare kommer ut i andra änden. Beroende på 
plåtrondellernas storlek tar det olika lång tid mellan påfyllningarna. Påfyllningen sker 
från plåtlådor vilka placeras på ett lyftbord för att få rätt arbetshöjd. De färdiga 
hållarna packas i plåtlådor för att transporteras till ytbehandling/packning. Lådorna i 
slutet av processen fylls på snabbare än de töms i början. Detta beror på att 
pressningen ingår i processen vilket ökar volymen på plåtrondellen avsevärt. Spill i 
form av metall från stansen samlas upp i en plåtlåda strax nedanför denna maskin. 
Detta spill säljs medan spill från svarven går till skrot.  
Linorna kan vid behov matas manuellt. Detta görs också för vissa modeller av hållare. 
Vid dessa tillfällen kommer det ingående materialet i pallburar.  
 
Antal olika lastbärare: 
I vissa av linorna används halvpallar när produkten lastas ur. Till transporten av 
hållare från linorna till buffertzoner och vidare i produktionen används plåtlådor. 
 
Begränsningar:  
Framförallt är uppsamlingen av spill begränsande då utrymmena och 
tömningsanordningen är anpassad för storleken på plåtlådorna. Utrymmet vid 
urlastningen är inte optimalt för att manuell packning ska kunna ske. Se bild 13. 

 
Bild 13: Bilden visar urlastningen i en av de tre 

XED-linorna. I bakgrunden ses en blå spånvagga. 
 
Övrigt: 
Det spill som uppkommer vid arbetsstationerna töms av den som arbetar där. Detta 
görs genom att lådan körs iväg med truck till tömningsstationen.   
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Maskin/Arbetsmoment: 
Blästring av små och medelstora hållare. 
 
Arbetsinnehåll:  
De arbetsmoment som ingår är att köra fram material som ska blästras, packa in det i 
blästern, packa ur maskinen och sedan packa ner i lådor igen. Vid behov körs lådorna 
till fosfateringen.  
För medelstora hållare åtgår cirka en låda hållare till en laddning i blästern. Det tar tre 
minuter för blästern att bearbeta materialet och under den tiden packas förra 
laddningen ur och en ny laddning förbereds.  
För de små hållarna räcker en låda till mer än en laddning varför det lätt blir brist på 
lådor. Arbetstempot ökar också då mindre hållare blästras. 
För de stora hållarna används flera lådor till en laddning. Detta medför att hanteringen 
av lådor blir mer frekvent.   
 
Speciella moment: 
När lådorna töms och hållarna placeras i blästern placeras den tomma lådan i en stapel 
för blästrade hållare. Den låda som precis tömts fylls med blästrade hållare. Genom att 
ständigt se till att ta plocka ur en låda som är på samma nivå i en stapel med icke 
blästrade hållare som den lediga platsen i stapeln för blästrade hållare kan man 
reducera lyftets inverkan, se bild 14. Detta görs dock inte av alla som arbetar i 
blästringen.  
 
 
 
  

 
Bild 14: Bild på hur lådorna vid blästringen idealt ska hanteras. 

 
Antal olika lastbärare: 
Plåtlådor är den mest frekvent förekommande lastbäraren. För de största hållarna 
används pallar och i enstaka fall även pallburar. 
 
 

1. Hållare 
till 
bläster. 

3. Samma låda 
fylls med 
blästrade 
hållare 

2. Tom låda 
ställs på 
samma höjd i 
en ny stapel 
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Begränsningar: 
Storleken på hållarna begränsar så till vida att det påverkar med vilken frekvens 
lådorna hanteras. Den snabba bearbetningstiden på endast tre minuter är en annan 
faktor som spelar in.  
 
Maskin/ Arbetsmoment: 
Fosfatering 
 
Arbetsinnehåll: 
De blästrade hållarna lastas på i ena sidan av fosfateringen. Där tas de ur plåtlådor och 
placeras i speciella ställningar för att sedan skickas in i fosfateringsautomaten. I andra 
änden plockas de av och packas i plåtlådor. Packningen av hållare till plåtlådor är 
inklämd mellan returbanan för använda ställningar och en fosfateringstank för hållare 
som på grund av sin storlek inte får plats i den ordinarie fosfateringsanläggningen. 
Avståndet mellan tanken och returbanan för ställningarna är 160 centimeter.  
När samtliga lådor är färdigpackade och staplade (fyra stycken på höjd) ska dessa dras 
ut i korridoren där de väntar på att bli packade. De stora hållarna packas direkt vid 
avlastningen i fosfateringen.  
Den minsta sorten hållare passerar genom fosfateringen i trummor. Dessa töms 
automatiskt och hållarna passerar genom en ugn för att torkas. Bandet i ugnen slutar 
vid en plåtlåda där de sedan packas och går ut till buffertzonen i väntan på att packas 
om.  
 
Antal olika lastbärare: 
Halvpallar: Används för att packa de största hållarna i. 
Plåtlådor: Används för att packa små och medelstora hållare. 
Pallburar: Används för de större axiallagerhållare och i nödfall även för andra hållare. 
 
Begränsningar 
De hängare som används genom fosfateringen är utformade så att flera olika 
dimensioner kan packas på samma hängare. Detta innebär att flera olika dimensioner 
kommer ut ur fosfateringen samtidig. Hållarna måste alltså sorteras innan de packas i 
slutet av fosfateringen. Utrymmet för packningen är begränsat till 160cm i bredd. 
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Maskin/ Arbetsmoment: 
Packningen 

 
Bild 15: Bild på packnings stationen.  Se även figur 1. 

 
Arbetsinnehåll: 
Medelstora/stora hållare: 
Plåtlådor med hållare körs in i lokalen från den buffertzon som ligger mellan 
packningen och fosfateringen. Lådorna placeras i närheten av packningslinjen där 
hållarna sedan packas i halvpallar i ett förutbestämt mönster. Pallarna märks upp och 
emballeras och lyfts sedan av rullbandet med hjälp av en truck.  
Själva packningen består i att flytta hållare från en plåtlåda till en halvpall. När en 
plåtlåda är tom ställs den åt sidan och urlastning av nästa låda tar vid. De fulla lådorna 
kommer i staplar om fyra och de tomma lådorna staplas om fem.  
Det rullband som används vid packningen är inte reglerbart i höjdled. 
Packningsmomentet innehåller även uppgiften att räkna antalet hållare i varje pall. 
Detta arbete försvåras då höjden gör att korta människor har svårt att nå längst in i 
pallen och räkna hållarna. 
Rullbandets höjd gör också att benen inte riktigt får plats. Fötterna går in under 
rullbandet men mer än så kan man inte få plats med, skenbenen tar emot.  
 
Små hållare: 
De små hållarna paketeras i samma lokal med vid en fristående arbetsstation. Denna 
är anpassad för två personer åt gången och är mer genomtänkt än den förra stationen.  
 
De lådor som tömts i packningen körs ut till buffertzonen igen där personal från 
produktionen hämtar tomma lådor för att återigen fylla dom med hållare.  
 
Antal olika lastbärare: 
Plåtlådor: Det är så materialet kommer in i packningen. 
Halvpallar: Färdiga hållare packas i halvpallar för vidare trasport till kunderna. 
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4.5 Dagens lastbärarsystem 

Det lastbärarsystem som idag används inom fabriken är inte unisont. Material 
levereras in i pallburar, halvpallar, helpallar och coils. Inne i fabriken används 
plåtlådor, pallar och halvpallar. Till viss del används även pallburarna. Det som styr 
vilken lastbärare som används är framförallt hållarens diameter. Plåtlådorna används 
till alla hållare med en diameter under 490 mm.  
Lastbärare med halvpalls format och helpallsformat hanteras med truckar. Plåtlådorna 
hanteras för hand och när de är fulla så transporteras de med truckar. Nedan följer de 
analyser som gjorts på plåtlådan med hjälp av NIOSH-ekvationen. 
 
Repetitiv uppgift 
Måtten på den kvadratiska plåtlådan är 570x570x345 mm och den väger 14,7 Kg. Ur 
dessa mått sammantaget med en standardiserad arbetsställning kan NIOSH ekvationen 
lösas. Mått vid både start och mål har tagits för att se hur lyftet ser ut i respektive 
ytterläge. Vidare krävs det precision för att stapla lådorna ovanpå varandra och då 
föreskriver NIOSH att även mätningar i ytterläget görs.  

Värden för plåtlåda
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     Diagram 1: Värden för plåtlådan genererade av NIOSH ekvationen, repetitiv uppgift.  
 
Resultaten ovan är relativt nedslående. Både vid start och mål överstiger den verkliga 
vikten på lådan den rekommenderade lyftvikten, se diagram 1. När man tittar på 
lyftindexet så ligger det långt över ett för ändläget och strax över ett vid starten. När 
indexet är ett så klarar 90 % av männen och 75 % av kvinnorna lyftet utan risk att 
skada sig. När det ligger över ett är det färre som klarar sig. Det är tydligt att risken 
för skador är överhängande vid ändläget. Vid startläget är det dock något med osäkert 
hur stor skaderisken är. En utförligare beskrivning av NIOSH-ekvationen finns i 
kapitel 6.Av bilaga 5 framgår vilka reduceringsfaktorer som har haft störst inverkan. 
Enligt denna är den största boven i dramat den horisontella multipeln. Denna 
reducerar det slutliga värdet med över hälften för ändläget men detta skulle bara ge en 
marginell ökning i RWL-värde och lyftindexet skulle fortfarande vara över ett. Det är 
således inte lyftet i sig som är det felaktiga utan snarare lådans egenskaper. Genom att 
laborera med reduceringsfaktorerna i NIOSH-formuläret kan man se vilken förändring 
som ger det största resultatet. Om till exempel lådans höjd ökar med tre centimeter får 
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man kanske samma resultat som om man hade kapat upp handtag. På detta sätt kan 
man finna de minsta förändringarna som ger störst resultat. Det ska dock påtalas att 
det ytterläge som analyserats endast förekommer vid var fjärde låda som lyfts. Det 
handlar således om ett worst case scenario. Om ett snittvädre istället används så ger 
det en förändrig i lyftindexet i andra decimalen vilket inte skulle göra någon större 
skillnad i det här fallet. Om reduceringsfaktorerna studeras en efter en så avslöjas att 
de multipler som härrör från hur arbetet utförs är lyftfrekvensen och den 
asymmetriska multipeln. Om dessa skulle sättas till ett blir RWL-värdet och LI-värdet 
8,54 Kg respektive 4,97 Kg. De övriga multiplarna kan hänföras till det lyfta objektets 
egenskaper. Den vertikala multipeln påverkas av objektets höjd och hur många 
enheter av objektet som staplas på varandra. Den horisontella multipeln är beroende 
av objektets bredd/djup. Enligt formlerna för den horisontella multipeln är det ideala 
avståndet mellan kroppen och greppet om objektet 25 centimeter. När det horisontella 
avståndet blir mer än 25 centimeter blir multipeln mindre än ett och reducerar således 
lyftkonstanten nedåt. Händerna kommer att röras längre bort från kroppen när en låda 
placeras ovanpå en annan varför det vertikala avståndet här blir längre. Om objektet 
ska staplas krävs att tyngdpunkten hamnar mitt på stapeln. Alltså måste objektet föras 
framåt för att kunna stå stabilt. Figur 4 illustrerar resonemanget. I det speciella fallet 
med plåtlådorna är den första horisontella multipeln 28,5 centimeter och när den 
staplas blir den 57 centimeter. 

 

 
 
 

Figur 3: Kroppens tyngdpunkt under ett lyft. 
 
På samma sätt hanteras den vertikala multipeln. Det är då avståndet från händernas 
grepp till marken som räknas.  
 
Av de reduceringsfaktorer som kan hänföras till objektets egenskaper finns det en 
tydlig förbättring som kan göras. Den första är den vertikala multipeln som lätt ändras 
genom att minska stuvarna. Genom att sänka till tre lådor istället för fyra kan man 
sänka RWL och LI till 4,19 Kg respektive 3,51.  Detta skulle också påverka 
lyftavståndet D. Om man räknar baklänges så skulle varje reduceringsfaktor behöva 
vara 0,92 för att RWL skulle bli 14,7 kilo. Detta ger i sin tur följande värden på 
faktorerna: 
HM= 25/H   �  H=25/0,92=27,2 cm 
VM= 1-(0,003x|V-75|)� 48,3 cm<V>101,7cm 
DM=0,82+(4,5/D) �  D= 45cm 
AM= Tabellerat � Uppskattat till ca 27 grader 
FM= Tabellerat � F=0,6 och V≥76,2 ger Arbetstiden 1-2 timmar 
    För fler timmar än så finns inget värde under 0,81. 
CM= Tabellerat � OM greppet bedöms vara godkänt ges poängen   
    0,95. 
 

Kroppens 
tyngdpunkt 
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Multiuppgift 
Uppgiften har delats in i fyra moment. Vart och ett av dessa moment består i sin tur av 
ett start och ett målläge. Det första momentet innebär att lådan lyfts från golvet och 
placeras på en annan plats på golvet. Nästa moment innebär att en låda lyfts från 
golvet och placeras på den första lådan. Tredje och fjärde momentet utförs på samma 
sätt tills en stapel om fyra lådor har byggts upp. De ingående värdena baseras på 
lådans storlek.  
Denna analys resulterade i ett CLI värde på 4,829 vilket inte heller det är något vidare 
bra värde. Återigen är det i ändläget som de stora förbättringsmöjligheterna finns. I 
diagram 2 visas de lyftindex som varje enskilt moment ger upphov till. Diagrammet 
visar också CLI-värdet. 
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Diagram 2: Värden för plåtlådan genererade av NIOSH ekvationen, multiuppgift. 
Det som framgår av diagrammet är att b-uppgifterna, det vill säga ändlägena, är de 
som drar upp CLI och det är då framförallt handens vertikala position som är den mest 
inflytelserika faktorn. Ju högre staplarna med lådor blir, desto större är risken att 
personalen skadar sig. 
 
 
 

4.6 Sammanfattning 

Bilden som framträder av nuläget är relativt god. Underhållet på lokalen är bra och 
förbättringar sker fortlöpande. Dagens lastbärarsystem har den stora fördelen att det är 
anpassat efter alla processer som krävs för att framställa en hållare. Maskinerna, 
truckar, rulbanor och tvättar är anpassade efter plåtlådan. Allt fungerar således på ett 
tillfredställande vis ur ett produktionsperspektiv. 
Plåtlådan har dock vissa nackdelar. Den stora nackdelen är dess tyngd som gör att 
belastningen på personalen blir onödigt hög. Lådornas ålder gör att det naturliga 
slitaget deformerat lådorna. I förlängningen innebär detta att hållarna riskerar att 
skadas och att personalen utsätts för större risker då lådornas runda botten gör att 
stuvarna kan välta. En ytterligare faktor som talar emot plåtlådorna är att de ger 
upphov till onödigt högt buller. Den anpassning av produktionsutrustning till lådornas 
yttermått som gjorts under åren har lett till att man i vissa ställen har byggt in sig. 
Detta gäller framförallt hanteringen av skrot och tillverkningen av rondeller som 
borde ha kunnat lösas på ett bättre sätt. En av de kanske största bristerna som finns i 
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dagsläget är att hållarna måste packas om innan de skickas till kunder. Lådornas 
format och konstruktion gör att de inte kan skickas utanför fabrikens väggar. Formatet 
som inte någon multipel av halvpallsmått gör att monteringslinorna får det svårt att 
hantera dessa lådor. Lådorna är vidare perforerade med små hål vilket gör att smuts 
snö och is kan tränga in i lådorna under transport.  
 

4.6.1 Återkoppling till målformulering 
Nedan återkopplas hur väl dagsläget stämmer överens med den målformulering som 
ställts upp av SKF. 
 
De punkter ur målformuleringen som dagens system uppfyller är: 

• Tillförlitliga 
• Hanterbara 
• Ekonomiska 
• Tvättbara 
• Miljöanpassade  
• Möjliga att förvara utomhus 
 

De punkter ur målformuleringen som dagens system inte uppfyller är: 
• Ergonomiskt 
• Kan ej användas av kunder och leverantörer 
• Är ej en standard produkt 
• Är ej lämpliga ur bullersynpunkt 
• Åsamkar hållarna skada 

 
Dagens system uppfyller SKF:s målformuleringen relativt väl men vissa faktorer, 
såsom de ekonomiska, är svåra att hantera rättvist mellan ett befintligt system och ett 
nytt system. 
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5. Kravspecifikation och utvärderingsfaktorer 
Nedan presenteras arbetet med kravspecifikationen och de ingående variablerna. 
Målformuleringen har legat till grund för kravspecifikationen men nya aspekter har 
lyfts in allt efter som arbetet har fortlöpt och kunskapen om hanteringen av lastbärarna 
har ökat. 
 

5.1 Kravspecifikationen 

Ur målformuleringen lyftes huvudrubrikerna Ergonomi, Ekonomi och Tillförlitlighet. 
Varje rubrik delades in i mindre punkter som var lättare att mäta. 
 
Ergonomi 
Denna punkt behandlar den ergonomi som arbetet med lådorna kräver. Ett första steg 
var att utöka punkten till att även gälla arbetsmiljö. Den slutgiltiga 
kravspecifikationen hade följande punkter under huvudrubriken 
Ergonomi/Arbetsmiljö: 

• Arbetsställning där bedömningen är att arbetsställningen ska förbättras 
• Grepp för händerna, en lastbärare måste kunna greppas om den ska hanteras 

manuellt. 
• Buller, där buller orsakar av lastbäraren avses. 

 
Ekonomi 
Denna rubrik förvandlades snabbt till att heta kostnader. Här har olika aspekter som 
påverkar kostnaden för lastbäraren samlats. Vissa punkter i kravspecifikationen 
uppfyller flera krav. Därför finns vissa punkter som har en ekonomisk innebörd inte 
listade under denna huvudrubrik. Punkterna under kostnad listas nedan. 
Inköp, där priset för lastbäraren avses 

• Leveranstid 
• Kostnad för att ersätta skadad lastbärare 
• Ombyggnation, där en uppskattning av kostnaden för systemet avses. Det vill 

säga om det är dyrt billigt eller håller en normal kostnadsnivå. 
• Standard, det vill säga om produkten är en standardprodukt och finns hos flera 

olika leverantörer. 
 
Tillförlitlighet  
Denna rubrik förvandlades till att heta underhåll. Här under ryms punkter som har att 
göra med underhållet av systemet och hur det hanteras. De punkter som inryms under 
denna rubrik är: 

• Lätt att underhålla, det vill säga om fel snabbt upptäcks och snabbt kan 
åtgärdas 

• Möjlighet att lyfta fulla lastbärare. Detta är ett krav som framkom i diskussion 
med produktionschefer och handlar om att avsyning ska kunna ske även efter 
att hållarna är packade. 

• Möjlighet att tvätta, vilket innebär att lastbäraren ska kunna rengöras för att 
inte smutsa ner produkterna som den ska transportera. 
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• Möjlighet att köra axialtvätt, vilket innebär att hållare kan tvättas i lådorna. 
För detta finns speciella tvättar och kravet handlar således om att en lastbärare 
ska kunna få plats i den tvätten. 

• Implementering, innebär att lastbäraren ska vara lätt att implementera. Detta 
för att produktionen ska störas så lite som möjligt. 

 
Då dessa punkter ur målformuleringen inte räcker till för att täcka in alla krav som 
kan tänkas ställas på en framtida lastbärare utökades kravspecifikationen med 
huvudrubrikerna Material, som avser materialet som lastbäraren tillverkas i, och 
övrigt som är punkter som inte riktigt hör hemma någon annan stans. 
 
Material 

• Under denna rubrik samlas de aspekter som har att göra med lastbärarens 
fysiska egenskaper. Nedan listas de punkter som ingår i material 

• Vikt, avser materialets vikt densiteten har varit vägledande 
• Hållfasthet, där en bedömning om lastbärarens hållfasthet har gjorts. Även om 

materialet nöts snabbt finns med under denna punkt. 
• Kemikalieresisten, viket avser om materialet kan motstå de kemikalier som 

finns i tvättar och övrig produktion. 
• Livslängd, avser slitaget på lådorna eller hur hållbara de är. Det är en 

bedömning av hur en lastbärare skulle kunna användas i produktionen och hur 
hanteringen där skulle påverka den. 

• Resistens mot kyla, avser att uppfylla kravet på att lastbäraren ska kunna 
lagras utomhus. 

 
Övrigt 
Dessa punkter kan ha en tudelad betydelse eller passa in under fler än en underrubrik. 

 
• Lätt att transportera, avser hur transporterna till och från arbetsstationerna ska 

skötas. 
• Standardmått, avser att avslöja hur lastbäraren kan hanteras externt och är 

också ett av kraven från målformuleringen. 
• Omlastning innan transport, syftar till att undvika den extra omlastning som 

finns i dagsläget. 
• Lyfthjälpmedel, avser om det finns konventionella lyfthjälpmedel att tillgå. 
• Staplingsbara, avser att lådorna inte får gå ner i varandra då produkterna som 

då transportera skulle kunna skadas. 
• Hålla smutsen borta, avser huruvida smuts kan utestängas under transporter. 
• Känslighet för störningar. Punkten ska avslöja i vilken omfattning 

produktionen störs av trasiga lastbärare. 
• Klarar externa transporter. Det vill säga om lastbäraren kan användas externt 

eller inte. 
• Returtransporter. Det vill säga om lastbäraren kan göras mindre vid 

returtransporter.  
• Märkning på två sidor: Detta är ett krav från produktionschefernas sida. Det 

ska göra att transporthandligar kan läsas oavsett om lastbäraren står inpackad 
eller inte. 

• Flexibilitet, ska tydliggöra om systemet förutsätter permanenta och 
oåterkalleliga förändringar. 
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• Lastbar volym, är en jämförelse med dagens system och syftar till att inte 
minska volymen som kan packas. Det har också att göra med att 
arbetsrutinerna inte ska förändras i så stor utsträckning. 

• Täckning av sortiment, avser hur stor del av produktsortimentet som kan 
täckas in av lastbäraren 

• Stock, avgör om mer plats för mellanlagring av färdiga hållare behövs på 
grund av lastbäraren. 

• Specialdon för lyft. Behövs ett verktyg för att lyfta lastbäraren. 
 

5.2 Utvärderingsmallen 

Kravspecifikationen omvandlades till en utvärderingsmall, se bilaga 7, i samarbete 
med produktionschefer och handledare. Utvärderingsfaktorerna viktades för att 
differentiera de olika faktorernas inverkan. Vikterna 1 till 5 delades ut där vikten 5 
gjorde att faktorn fick stor inverkan.  
 
Under rubriken Ergonomi/Arbetsmiljö gav stor vikt åt buller och arbetsställning då 
detta ansågs vara viktigt. Mindre viktigt ansågs vassa kanter vara. 
Samtliga faktorer under material ansågs vara viktiga då dessa härrör ur lastbärarens 
livslängd och funktionalitet i produktionen. Vikt, kemikalieresistens och resistens mot 
kyla ansågs viktigast medan hållfasthet, återvinningsbarhet och livslängd inte ansågs 
vara fullt så viktiga. 
Faktorerna under rubriken kostnad har haft underordnad betydelse men den som givits 
störs vikt är övrig ombyggnation. Denna punkt är en jämförelse mellan förslagen där 
den billigaste lösningen har fått högst vikt och förslagen sedan viktats efter kostnad 
där 1 givits till det dyraste förslaget.  
Under rubriken underhåll har punkterna lätt att under hålla tillsammans med 
möjligheten att användas vid axialtvätt givits högst vikt. De övriga punkterna har 
givits en normal vikt. 
Rubriken övrigt innehåller fyra faktorer med hög vikt. Dessa är Standard mått, 
omlastning innan uttransport, smutssäkerhet och känslighet för störningar. Övriga 
faktorer har givits hög och medelhög vikt. Returtransporter och stock har givits lägst 
vikt. 
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6.Teori 
Nedan presenteras de teorier som har använts i arbetet. Tonvikten ligger på NIOSH-
lyftekvation. CICMHE:s materialhanterings principer beskrivs kortfattat och dessa har 
endast använts som ett stöd och något av en checklista i projektet. Som ytterligare 
stöd i arbetet har idealsystem metoden använts.  
 
NIOSH-lyftekvation har använts då den utgår ifrån att även objektet som hanteras har 
inverkan på hur skadligt lyftet är. En metod som skulle kunna användas är RULA 
(Rapid Upper Limb Assessment). Den huvudsakliga tyngdpunkten i RULA ligger i 
sättet som ett objekt hanteras men då produktionen på SKF:s hållarefabrik påbjuder 
att alla kan arbeta på olika sätt är det bättre att ha ett analysverktyg som fokuserar på 
objektet snarare än arbetsmetoderna.  

6.1 NIOSH    

För att analysera den ergonomiska situationen gällande lastbärarna på SKF:s 
hållarefabrik har analysmetoden NIOSH lifting equation använts. Denna metod 
hanterar tvåhandslyft och är speciellt bra för lyft mellan olika höjder. NIOSH står för 
National Institute Of Occupational Safety and Health och är en Amerikansk federal 
instans som arbetar med forskning kring arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Som 
strategiska mål har institutet att;  

• Verka för säkra och hälsosamma arbetsplatser genom bland annat 
rekommendationer 

• Öka den globala arbetsplatssäkerheten genom internationellt samarbete.  
 
6.1.1 NIOSH-Lifting equation, reviderad version [5] 
NIOSH-lifting equation presenterades 1981. Den innehåller en mängd olika variabler 
så som, lyfthöjd, tyngd hur långt utifrån kroppen ett lyft utförs och med vilken 
frekvens. Den reviderade versionen av ekvationen presenterades 1991 och är 
egentligen bara en uppdaterad version av den gamla. Den senare tillåter vidare ett 
bredare användningsområde och inkluderar fler lyftsituationer, däribland vridning, än 
den tidigare versionen.  
Syftet med ekvationen är att räkna fram ett RWL-värde, där RWL står för 
Recommended Weight Limit. Detta värde är specifikt för de förhållanden som gäller 
vid den analyserade arbetsstationen och kan därför inte direkt jämföras med andra 
arbetsstationer. För att lösa detta problem används ett index kallat lyftindex. Det 
intressanta med värdet som genereras är om det ligger över eller under ett. Ett värde 
på precis ett indikerar att lyftet inte är skadligt för 90 procent av männen och 75 
procent av kvinnorna. För att kunna utföra beräkningen krävs nedanstående faktorer. 
Se bild 16 för ytterligare beskrivning av faktorerna. Ytterligare faktorer finns 
illustrerade i bilaga 6. 
  

� Det horisontella lyftavståndet (H). Räknas som avståndet mellan 
händerna och en punkt mitt mellan fötterna.  

� Händernas höjd från golvet räknat (V) 
� Det vertikala lyftavståndet (D). Måttet är ekvivalent med (V)start 

– (V)mål 
� Tiden mellan lyft eller lyftfrekvensen (F). Anges i lyft per minut.  
� Lastens vikt (L) 
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� Asymmetriska vinkeln (A). Den vinkel som kroppen vrids under 
lyftet. 0 grader är ett lyft rakt framför kroppen. 

�  Greppets utformning (C). Tar med hur greppet inverkar på 
lyftet. 

 

 
Bild 16: Faktorer för NIOSH ekvationen [4] 

 
 
NIOSH-lyftekvation är framställd för att gälla vissa situationer. Vissa 
grundförutsättningar och antaganden måste uppfyllas för att ekvationen ska vara 
tillförlitlig. Nedan följer en kort redogörelse för dessa förutsättningar och antaganden. 
 

1. Ekvationen förutsätter att det övriga arbetet inte kräver tungt manuellt arbete. 
Ekvationen fungerar dock om mindre perioder av bärande ingår, men det ska 
då handla om låga laster. 

2. Ekvationen tar inte hänsyn till extrema förhållanden på arbetsplatsen. Det 
gäller tillfälliga extremt tunga laster, fall eller snubblingar och extrema 
förändringar i inomhus miljön (till exempel värme, luftfuktighet och liknande). 

3. Ekvationen är inte anpassad för lyft i sittande position, lyft på för trånga 
arbetsytor, lyft av ostabila laster (till exempel av behållare med vätska) eller 
knästående lyft. Vidare gäller inte ekvationen för skottning eller bruk av 
skottkärror. Alla lyft måste också vara tvåhandslyft. 

4. Ekvationen förutsätter att den statiska friktionskoefficienten mellan sko och 
golv är minst 0,4. Som exempel att jämföra med anges att 
friktionskoefficienten mellan ett torrt, slätt golv och sulan på en ren, torr 
arbetssko är 0,4-0,5. 

5. Ekvationen förutsätter att både lyft av last och nedsänkning av last orsakar 
samma risk för skada på ryggen.  
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Om lyftsituationen uppfyller ovanstående krav kan man fortsätta arbetet genom att 
reda ut huruvida det är en repetitiv uppgift, där samma moment upprepas gång på 
gång, eller en multiuppgift.  Den senare kan ha variationer i viker, lyfthöjder, handtag 
etcetera.  

6.1.2 Repetitiv arbetsuppgift 
Den repetitiva arbetsuppgiften definieras som en arbetsuppgift med liten eller ingen 
variation. Det kan också vara en uppgift där endast ett moment är av intresse eller där 
man bara studerar ”worst case scenario”.  Vidare kan denna typ av uppgift innebära 
att de ingående arbetsmomenten är så likartade att en uppdelning endast skulle göra 
analysen svårare. Ett talande exempel kan vara kassapersonalen i mataffären. Att dela 
upp dennes arbetsuppgifter i olika matvaror skulle endast göra analysen och 
beräkningsarbetet oändligt svårt. Då kan det istället vara lämpligt att ta någon form av 
medelvärde eller att gå efter worst case scenario. För att ekvationen ska gälla krävs 
dock att personen i kassan står upp.  
 
Formeln för ett repetitivt arbetsmoment blir enligt nedan: 
  
 CMFMAMDMVMHMLCRWL ××××××=   

, där  
LC, Last konstanten (sätts alltid till 23 Kg)  

 HM, Horisontella faktorn 
 VM, Vertikala faktorn 
 DM, Avståndsfaktorn 
 FM, Frekvensfaktorn 
 AM, Asymmetriska faktorn 
 CM, Handtagsfaktorn 
  
Multiplarna HM, VM, DM och AM har formler för hur de beräknas, se bilaga 6. De 
återstående värdena, FM och CM, är tabulerade. Samtliga faktorer är baserade på 
omständigheterna och förhållandena kring arbetsmomentet. De är vidare mindre än 
eller lika med ett.  Den enda faktorn som skiljer sig från detta är LC som är 
lastkonstanten som alltid sätts till 23 Kg. De övriga faktorerna är reduceringsfaktorer 
som reducerar LC tills ett RWL –värde har uppnåtts. RWL-värdet blir ett riktvärde på 
vilken vikt som är lämplig att lyfta i den givna situationen. Genom att dela RWL-
värdet med den reella lasten erhåller man ett lyftindex (LI). Är detta index större än 
noll innebär det att den rekommenderade lastgränsen är överskriden. Om det är 
mindre än ett indikerar det att lasten är lägre än den rekommenderade lastgränden.  
Det man bör komma ihåg är att de värden som ingår i ekvationen är observerade 
värden vid en speciell tidpunkt eller vid ett flertal olika tidpunkter varför det kan 
finnas många möjliga felkällor. Till exempel kan uppgiften utföras olika av olika 
operatörer. Ett värde som ligger på 0,95 är alltså inte automatiskt bra likväl som ett 
värde på 1,12 inte per automatik är dåligt. En närmare bedömning av de ingående 
faktorerna bör göras om indexet ligger i trakterna kring ett. Huvudregeln är dock att ju 
närmare noll indexet kommer desto mindre är risken för att en belastningsskada i 
samband med lyft ska uppkomma.  
Lyft av laster tyngre än 23 Kg ger automatiskt ett lyftindex (LI) på över ett. Lasten på 
23 Kg är enligt NIOSH den last som under ideala förhållanden är säker för 90 procent 
av männen och 75 procent av kvinnorna att lyfta. Med ideala förhållande menas att 
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alla reduceringsfaktorer är ett.  Figur 4 visar ett NIOSH-analys blad och vad som finns 
i de ingående fälten. 

 
Figur 4: NIOSH arbetsanalysblad. 

 

6.1.3 Multiuppgift 
En multiuppgift är en uppgift där många olika typer av arbetsmoment ingår. Vikter, 
storlekar och höjder varierar. Ett typiskt exempel på detta kan vara en postanställd 
som sorterar paket. Denna arbetsuppgift kan innehålla lyft av allt från bildörrar till 
paket med kuddar. Att det finns en stor skillnad mellan dessa uppgifter är inte svårt att 
inse. Många av uppgifterna kan dock vara av en kritisk karaktär varför en analys 
baserad på multiuppgifter behöver göras. Syftet med att dela upp arbetsuppgiften i 
mindre moment är att man lättare ska kunna identifiera de problemområden som 
finns. Vidare finns fördelen med att en mer detaljerad bild av lyftet analyseras. I det 
aktuella fallet är det framförallt problematiken med en varierande lyfthöjd som gör att 
denna metod används. I andra fall kan det vara vikten på lasten eller lastens form som 
varierar.  
 
För en multiuppgift är NIOSH-ekvationen lite mer avancerad. Metodiken är som 
följer.  
1. Mät och notera variablerna. (L, H, V, D, M, A, F, C) 

 

 
 
2. Beräkna reduceringsfaktorerna för respektive variabel. Om uppgiften kräver 
precision i ändläget ska både start och målvärden beräknas. 

LC , sätts 
alltid till 
23 Kg 

Vikten på 
det objekt 
som lyfts 

Reducerings-
faktorerna / 
multiplarna 

Uträknat 
lyftindex 
(LI) 
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3. Beräkna RWL-väde för samtliga i uppgiften ingående moment utan att ta hänsyn 
till frekvensmultipeln (FM). Detta ger FIRWL-värde (Frequency Independent 
Recommended Weight Limit) 
4. Beräkna STRWL genom att multiplicera FIRWL med FM. Detta ger RWL-värdet 
för varje enskilt moment. STRWL står för Single Task Recommended Weight Limit 
5. Beräkna Lyftindexet (LI) utan hänsyn till frekvensmultipeln. Detta görs genom att 
dela den verkliga lasten (L) med det frekvensoberoende RWL-värdet. Resultatet kalla 

FILI (Frequency Independent Liftning Index) 
FIRWL

L
FILI =  

6. Beräkna STLI vilket är LI värdet för varje enskilt moment. 
STRWL

L
STLI = . STLI 

står för Singel Task Lifting Index. 
7. Ge varje uppgift ett nytt ordningsnummer. Ett tilldelas det moment som har högst 
väder på STLI, två till det moment som har näst högst värde på STLI och så vidare. 

 
8. Beräkna CLI (Composite Lifting Index) enligt formeln nedan.   
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och, 
FM1,2 är den  sammanlagda tabulerade frekvensen för moment 1 och 
moment 2. Om F1=1 och F2=2 blir F1,2=3 och FM värdet för F1,2 =3 tas 
ur tabell. 
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STLI1 är det moment som vid omnumreringen av momenten hade högst FIRWL 
värde. 
Nedan visas hur ett analysblad för en multiuppgift kan se ut. 
 

 
 

 
 
 

6.2 Materialhanteringsprinciper enligt College-Industry 
on Material Handling Education (CICMHE) 

1966 antog ”Collage-Industry Council on Material Handling Education”, (CICMHE) 
20 regler för materialhantering. 1981 reviderades dessa 20 regler för att passa den 
moderna industrin. CICMHE är en oberoende organisation vars syfte är att 
tillhandahålla, utbilda och verka för forskning inom området materialhantering. 
Organisationen är sammansatt av undervisande personal vid olika universitet och 
collage, tillverkare av materialhanteringssystem, distributörer, användare och 
konsulter. Syftet med organisationen är att öka medvetenheten och förståelsen kring 
materialhantering. För att sträva mot detta syfte stödjer man forskning och utbildning.  
Organisationen grundades 1952 med samarbetet mellan 13 olika universitet. Gruppen 
har sedan dess utökats med representanter från bland annat industrin, distributörer, 
konsulter och tillverkare. Nedan presenteras de reviderade principerna som 
presenterades 1981. [6] 
Dessa principer har använts som en checklista på att arbetet som utförts är 
genomtänkt. Genom att kort svara på de krav som ställs i respektive regler täcker man 
in många olika aspekter på materialhanteringen inom hållarefabriken. Reglerna har 
dock inte följts slaviskt utan har fungerat som mer av en vägledare i detta arbete. De 

CLI för 
hela 
arbetsupp
giften 

Reduceringsfak
torer 
 

Ny 
numrering 
efter 
storleken på 
STLI 

Variabler 
för de 
ingående 
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RWL och LI värden 
med och utan 
frekvensfaktorn. 
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sista fem reglerna ligger inte inom arbetets ram varför endast reglerna och inga svar 
på dessa redovisas. 
 
1. Orienteringsregeln: Studera existerande metoder, problem, ekonomiska och fysiska 
begränsningar, framtida mål och behov. Detta ska göras grundligt och före den 
preliminära planeringen.  

1. Det finns idag fem olika lastbärare för materialtransporter inom 
hållarefabriken. De fem är Halvpall med ram, helpall, pallburar, 
plåtlådor och transportbanor. Den stora produktfloran kräver att fler än 
en lastbärare används. Den lastbärare som utsätter personalen för störst 
påfrestning är den kvadratiska lådan i plåt. Halvpallar med ram är även 
det påfrestande. Lastbärarna transporteras med hjälp av truckar inom 
fabriken och för externa transporter används lastbilar. De transportband 
som omnämns ovan är enbart länkar mellan olika maskiner i samma 
flöde. Det handlar alltså inte om att transportera material mellan olika 
produktionsmoment.  

2. Planerings regeln: Lägg upp en plan som inkluderar de grundläggande behoven, 
önskvärda funktioner och planera för det oförutsedda vad gäller materialhantering 
och lagerhållning. 

2. De önskvärda funktionerna för lastbäraren finns i kravspecifikationen 
och i målformuleringen. Vad gäller oförutsedda problem och händelser 
så ligger det i ordets natur att de är mycket svåra att planera för.  

 
3. System regeln: Lyft in de ekonomiskt genomförbara hanterings- och 
lagringsaktiviteterna i ett koordinerat system. Systemet ska innefatta mottagning, 
inspektion, lagring, produktion, montering och frakt.  

3. I hållarefabriken finns en godsmottagning dit allt inkommande 
material skickas. Det samma gäller för utleveranser. Idealt är om 
hållarna kan skickas i samma lastbärare som används inom fabriken. 
Detta skulle eliminera ett ompackningsmoment.  

 
4. Enhetslast regeln: Hantera produkten i så stora enhetslaster som det är praktiskt 
möjligt. 

4. Det finns några begränsningar i denna fråga. Då grundkravet är att 
lastbäraren ska kunna hanteras för hand och att den därmed ska vara 
lättare än i dagsläget finns det inte allt för många material att välja 
bland. Det material som är lätt och billigt är plast. Tyvärr kan en 
plastkonstruktion inte klara samma laster som samma konstruktion i 
metall. Detta innebär att materialet begränsar den största lastbara 
volymen. Vidare är det inte praktiskt att skicka för stora enheter till 
kunderna. Önskvärt är om så små modifieringar som möjligt måste göras 
hos kunderna. 

  
5. Yt utnyttjande regeln: Utnyttja allt kubiskt utrymme så effektivt som möjligt. 

5. Denna regel har inte direkt applicerats på problemet. Dock är 
lösningarna kvadratiska till sin form varför denna regel ändå kan anses 
vara tillgodosedd. 

 
6. Standardiserings regeln: Standardisera hanteringsmetoder och utrustning så fort 
det är möjligt. 
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6. Detta är kärnan i problemet. Material kommer in i många olika typer 
av lastbärare, lastas om till lastbärare för transport inom fabriken och 
lastas sedan om för lagring och extern transport. Hur materialet kommer 
in kan företaget inte påverka i allt för stor utsträckning. Det är därför 
viktigt att så snabbt som möjligt försöka få allt material på samma 
lastbärare. Det innebär mindre specialanpassningar och färre olika 
system. 

 
7. Ergonomiska regeln: Ta hänsyn till den mänskliga förmågan och begränsningar 
genom att konstruera materialhanterings verktyg och metoder så att samspelet mellan 
systemet och människan blir effektivt.  

7. Denna regel kan sägas vara tillgodosedd genom de beräkningar som 
gjorts med NIOSH ekvationen. Vidare är de förslag som inte kan 
analyseras med NIOSH noggrant genomtänkta även ur det ergonomiska 
perspektivet. 

   
8. Energi regeln: Inkludera systemets energiförbrukning när jämförelser eller 
ekonomiska rättfärdiganden görs.  

8. De energiaspekter som kan komma i fråga är de externa transporterna. 
Det är då framförallt lastbärarens vikt som kan komma att förändra 
energiförbrukningen. Problematiken med retur transporter kan också 
komma att påverka hur energin förbrukas. Lösningen med transportband 
är den lösning som kan komma att kräva mest energi. Detta då inga 
externa transporter kan ske med denna lösning samtidigt som systemet i 
sig kräver energi för att drivas. 

 
9. Ekologiska regeln: Använd materialhanteringsutrustning som minimerar skadliga 
effekter på miljön. 

9. Lådorna i plast görs av Polypropen eller Polyeten. Båda dessa 
material är återvinningsbara. Plasten kan smältas om och utnyttjas i 
andra applikationer så de är för slitna att användas som lådor. De burar 
på hjul som föreslås är av samma typ som de som har använts av posten 
i många år. Livslängden borde därför anses vara god.   

10. Mekaniseringsregeln: Mekanisera hanteringen där det är möjligt att öka 
effektiviteten och de ekonomiska fördelarna i materialhanteringen. 

10. Det är i dagsläget inte aktuellt med någon automatisering. Dock har 
några av lösningarna standardiserade mått vilket borde underlätta en 
framtida automatisering. Hanteringen av burar på hjul är svårare att 
automatisera än de lösningar som innefattar lådor. Detta beror på att 
burarna är tänkta att lastas ifrån sidan och inte uppifrån. 

11. Flexibilitetsregeln: Använd metoder och utrustning som kan lösa många uppgifter 
i många olika driftsförhållanden.  

11.  De speciella driftsförhållanden som gäller på hållarefabriken är 
redovisade i löpande text. Vissa av lösningarna är inte fullt funktionella 
för dagens förhållanden men kan med modifikationer i 
produktionsutrustningen bli det. Framförallt är det tvättningen av 
hållarna som ställer till problem. För att de ska kunna tvättas krävs att de 
finns i en behållare. Förslagen med transportband och burar på hjul 
kräver därför att materialet lastas om innan och efter tvättning för att det 
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ska gå att genomföra. Alla lådor måste ha hål i sig för att vatten 
avrinningen efter tvättningen ska kunna fungera på ett bra sätt.  

 
12. Förenklingsregeln: Förenkla hanteringen genom att eliminera, reducera, eller 
kombinera onödiga förflyttningar eller verktyg.  

12. Genom att så snabbt som möjligt lägga materialet i lådor med 
multiplar av pallformat kan man undvika den omlastning av hållare till 
halvpallar som finns idag då allt material i dagslägen levereras ut på 
halvpall.  
 

13. Gravitations regeln: Närhelst det är möjligt ska gravitationen utnyttjas för att 
förflytta materialet undantaget de fall så produktkvalitet, säkerhet eller kassationer 
kan uppkomma. 

13.  Denna regel är svår att realisera utan att äventyra kvalitén på 
hållarna. Det som kan bli aktuellt är lutande plan för att klara transporten 
av pallar. Denna lösning sparar också på energin. 
 

14. Säkerhetsregeln: Tillhandahåll säker materialhanterings utrustning och säkra 
metoder som följer lagar, regler och rekommendationer. Använd erfarenhet. 

14. De små förändringarna som görs kommer inte att innebära att 
säkerheten förändras. Om ett transportband införs bör en FMEA göras 
för att minimera risken för skador hos personalen.  

15. Datoriserings regeln: Överväg datorisering av materialhantering och lagring för 
ökad kontroll av material och information när omständigheterna tillåter det. 

15. Vid övergång till plastmaterial istället för trä får materialen en 
konstant vikt. Detta innebär att innehållet kan vägas istället för att 
räknas. Säkerheten om vad som finns i de lådor som levereras ökar. 
Transport bandet kan utrustas med räknare för att se vad som passerar en 
viss punkt. Detta skulle ge samma funktion som en vägning. 
 

16. Flödesregeln: Integrera dataflödet med det fysiska flödet för hantering och 
lagring. 
17. Layout regeln: Förbered operationssekvenser och verktygs/maskin layout för 
samtliga möjliga system. Välj därefter det alternativa system som bäst integrerar 
effektivitet och slagkraft. 
18. Kostnadsregeln: Jämför det ekonomiska rättfärdigandet för olika lösningar för 
metod och utrustning där den ekonomiska effektiviteten ska ses som kostnad per 
hanterad enhet.    
19. Underhålls regeln: Förbered en plan för förebyggande underhåll och 
schemalagda reparationer för all materialhanteringsutrustning. 
20. Nötningsregeln: Förbered en långsiktig sund ekonomisk plan för hur förbrukat 
slitet material ska ersättas. Ta hänsyn till livstids kostnaden efter skatt. 
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6.4 Idealsystem metoden 

Idealsystem metoden bygger på att arbetet ska grunda sig i ett teoretiskt idealt system 
för materialtransporter [6]. Denna punkt ses som toppen på en pyramid. Det teoretiskt 
ideala systemet kostar inget, ger perfekt kvalitet, innebär inga säkerhetsrisker, har 
perfekt utnyttjande av ytor samt inga hanteringsbrister. Det ultimata ideala systemet är 
något av en utopi men ändå möjligt att uppnå i framtiden. Det som begränsar detta 
system är att tillexempel teknologin inte kommit så lång som krävs i dagsläget. Till 
det teknologiskt ideala systemet finns all teknologi tillgänglig men kostnader för att 
införa det är för höga alternativt att det finns andra begränsningar. Det kan tillexempel 
vara teknologi som inte finns tillgänglig för allmänt bruk ännu. En jämförelse med 
dagens GPS system är representativ för problematiken. Denna lilla detalj sitter snart i 
varje bil men var från början förbehållen amerikanska militären. Som det har visat sig 
är användningen i bilar eftertraktad men att installera systemet i en bil i systemets 
tidiga fas hade inte bara varit svårt utan även väldigt kostsamt. 
Det rekommenderade systemet är ett system som är lätt att implementera och som 
även fungerar smärtfritt från start.  
 
Metodiken är följande: 
1. Sikta mot det teoretiskt ideala systemet 
2. Använd det ultimata ideala systemet som ett koncept. 
3. Konstruera det teknologiskt ideala systemet. 
4. Inför det rekommenderade systemet. 
 
Genom att följa denna metodik är det lättare att få ett system med lång livslängd. 
Tidshorisonten på problemet förlängs avsevärt. Metoden är avsedd att stimulera 
utvecklingen av alternativa system för materialtransporter. 
 

                                                 
6 Facilities planning, James A. Tompkins [et.al] 2nd edition, ISBN 0-471-00252-6, 
1996  
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7 Alternativa transportlösningar 
I detta kapitel redovisas de transportlösningar som senare kommer att utvärderas. 
Även dagens system beskrivs nedan. Transportlösningarna har tagits fram med hjälp 
av brainstorming, diskussioner med produktionspersonal, produktionschefer och 
handledare. Materialhanteringsmetoderna är valda för att de vid en första anblick 
passar hållarefabrikens produktion. Valen av metoder har också gjorts med tanken att 
de ska vara så enkla som möjligt. Ett enkelt system kan lättare anpassas efter nya 
förutsättningar, såsom nya produkter, produktionsmetoder eller produktionsutrustning, 
än ett mer komplicerat system. 

7.1 Dagens system 

Lådans egenskaper 
Dagens system bygger på en plåtlåda, bild 17, med vikten 14,7 kilo. Yttermåtten är 
570x570x345mm. Innervolymen är 77 liter och den största hållare som kan lastas i 
denna låda har en diameter på 495mm.  
 
Hantering av lådan 
Lådorna går att stapla på varandra. När fyra lådor staplats i höjd lyfts de bort med 
truck. I vissa arbetsstationer tillåter inte arbetshöjden att fyra lådor staplas ovanpå 
varandra. Dessa staplas då i högar om två och lyfts därefter med hjälp av truck upp till 
en stapel om fyra. Enskilda tomma lådor hanteras för hand medan staplar med lådor 
eller enskilda fyllda lådor hanteras med truck. Lådans mått stämmer inte överens med 
måtten i kundernas monteringslinor eller lastbilarnas flak. Av denna anledning kan 
inte dessa lådor användas till externa transporter. Vidare är sidor och botten på lådan 
perforerade vilket skulle tillåta smuts, fukt och snö att tränga in i lådan vid externa 
transporter.  

 
Bild 17: Dagens plåtlåda 

7.2 Bur med hjul 

Burens egenskaper 
Buren, bild 18, bygger på måtten av en europapall 1200x800mm. Höjden utgörs av 
galler och är närmare 1770 mm inklusive hjulen. Buren ska kunna öppnas längs dess 
långsida. Den kan utrustas med hyllplan på vilka material kan lastas. Den största 
diametern som går att lasta i buren är cirka 750 mm, det vill säga nästan hela burens 
bredd. 
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Hantering av buren 
Buren kan hanteras med både truck och rullas för hand. Dock är det svårt att använda 
konventionella lyfthjälpmedel så som lyftbord för att nå rätt arbetshöjd. Ilastning sker 
för hand och någon möjlighet till automatiserad ilastning finns inte. Mycket stora 
volymer av hållare kommer att rymmas i lastbäraren. Om öppningen till buren 
placeras på kortsidan kan hållare på upp till 1200 mm lastas om de rullas in och ställs 
på höjden. Packningen av burarna kan vara problematisk då det understa hyllplanet 
befinner sig mindre än två decimeter över golvnivå. 

 
Bild 18: Bild på postens bur med basmåtten 1200x800mm. 

7.3 Transportband 

En lösning med transportband kan fungera på två olika sätt. Antingen hanteras 
hållarna styckvis eller så hanteras de i behållare som är multipler av pallstorlekar. I 
det senare fallet skulle transportbandet löpa från urlastningen ur maskinerna fram till 
blästringen där någon slags buffring skulle behövas. Mellan blästringen och 
fosfateringen skulle ytterligare en buffertyta behövas. Cirkulationen med 
returtransporter av lådor måste lösas på ett lämpligt sätt. Vidare är mellanlagring av 
behållare vid arbetsstationerna svårt att lösa.  
Det geniala med just transportband är att hantering och lyft av lådor helt skulle 
elimineras. Denna idé förtas med införandet av behållare på transportband. Vidare 
måste produkterna, om man blandar in behållare, lastas om vilket medför ytterligare 
ett arbetsmoment. 
Det som då kvarstår är att transportera hållarna styckevis. Då flera olika hållartyper 
kan tillverkas samtidigt i fabriken skulle blästringen översvämmas med hållare i olika 
dimensioner och mycket energi skulle få läggas på att sortera produkterna.  

7.4 Lådor av lättare material 

Systemet ska baseras på multipler av en europapall, se bild 19. Två storlekar på lådor 
är då praktiskt möjliga; 600x400mm och 800x600mm. Dessa mått gör att hållare på 
upp till 575mm kan transporteras då avdrag för ramar runt pallen har gjorts.  
Hanteringen 
Hanteringen av systemet skulle vara likt det system som finns idag. Transporter av 
pallen med lådorna på skulle ske med hjälp av truckar och lådorna skulle lastas en och 
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en. Lyfthjälpmedel finns som klarar halvpallsformat dock finns vårigheter med att 
hantera separata lådor med truck. Då systemet är uppbyggt på multiplar av 
pallstorleken kan dessa skickas till kunder. 
 

 
Bild 19: Bild på backsystem uppbyggt av multipler av en pall. 
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8. Värdering och val av lösning 
Nedan redovisas arbetet med värdering av förslagen och hur valet av lösning har gått 
till. De förslag som valts bort redovisas i slutet av kapitlet tillsammans med en 
motivering till varför de inte håller måttet. 

8.1 Utvärderingsmallen 

Utvärderingsmallen består av huvudrubrikerna; Ergonomi/Arbetsmiljö, Material, 
Kostnad, Underhåll och Övrigt. Mallen speglar de mål och krav som SKF har på en 
ny lastbärare. Vissa av alternativen har inte direkt haft de egenskaper som efterfrågas. 
Dessa har då behandlats utefter bästa förmåga. Till exempel så kan av naturliga skäl 
ett transportband inte användas vid externa transporter. Lösningen har då blivit att 
poängsätta den hantering som skulle lösa problemet, det vill säga pallar med kragar på 
samma sätt som idag. De utvärderingsparametrar som valts har viktats för att ge de 
viktigaste egenskaperna tyngre vikt än de mindre viktiga.  
Vad gäller de ekonomiska bitarna har en uppskattning gjorts för att kunna rangordna 
alternativen. Detta gäller även för den kostnad som en eventuell ombyggnad skulle 
medföra. Av naturliga skäl får dagens system full poäng både vad gäller ombyggnader 
och övriga investeringar. Det enda ekonomiskt negativa med dagens system är att det 
är svårt att ersätta skadade eller trasiga plåtlådor samt naturligtvis den kostnad som 
sjukskrivningar och ohälsa orsakad av lådan medför. 
Tabell 1 visar ett utdrag ur utvärderingsmallen där utvärderingsfaktorerna har 
utelämnats och endast poängen för varje huvudrubrik redovisas. I bilaga 7 finns den 
fullständiga utvärderingsmallen redovisad. 
 
  Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 

  

  

Transportband Burar på hjul  
Plastbackar på 

plastpall  
Befintligt system 

Utvärderings  
faktorer   Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng 

Ergonomi/ 
arbetsmiljö                   

SUMMA   18 69 15 54 16 60 11 40 

Material                   

SUMMA   26 118 24 108 22 99 24 106 

Kostnad                   

SUMMA   9 26 13 39 17 49 16 51 

Underhåll                   

SUMMA   13 39 14 47 16 54 24 75 

Övrigt                   

SUMMA   46 172 47 182 54 214 46 174 

Total                   

Summa poäng 
av 125   117 424 113 430 125 476 121 446 

Procent   67,6 66,0 65,3 67,0 72,3 74,1 69,9 69,5 

Tabell  1: Sammanställning av poängen i utvärderingsmallen. 
 
Den materialhanteringsprincip som bäst passar in på hållarefabriken är enligt 
utvärderingsmallen förslaget med lådor i ett lättare material. Detta innebär dock inte 
att de andra alternativen är helt och hållet uteslutna. Till exempel kan lådor hanteras i 
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både burar med hjul på och på transportband. För att förenkla implementeringen så är 
det önskvärt att systemet fungerar på ett liknande sätt som dagens system. Det finns 
flera fördelar med detta.  
Dels blir förändringarna i arbetsförfarande kring arbetsstationerna så små som möjligt 
samt att samma utrustning med små modifikationer kan användas.  
Både systemet med lådor och burar på hjul har fördelen att de kan implementeras i 
liten omfattning från början för att se hur det fungerar och sedan successivt utökas till 
att gälla samtliga arbetsstationer. 
Som nämnts ovan får dagens låda höga poäng på vissa punkter. Det är framförallt i 
punkterna kostnad och material som plåtlådorna står sig bra i konkurrensen. Under 
rubriken övrigt gömmer sig bland annat praktiska detaljer så som returtransporter av 
tom lastbärare, om lastbäraren kan märkas på lämpligt sätt innan utleverans och hur 
känsligt systemet är för störningar.  I det senare fallet kan transportbanorna stå som 
exempel. Om allt material ska transporteras från maskinerna och vidare i 
tillverkningen med hjälp av transportband så innebär det att materialhanteringen 
måste skötas på annat sätt vid haveri eller reparationer/service av transportbandet. En 
fortsatt utredning av alternativet med lättare plastlådor följer i rapporten. 
 

8.2 De bortsorterade förslagen 

De förslag som valts bort förklaras närmare nedan. Där finns också en motivering till 
varför de valts bort. 
 

8.2.1 Transportband  

 
Ett transportband skulle helt ta bort den manuella hanteringen av material i 
produktionen. Buffertytor skulle försvinna och genom att leda transporten i taket 
skulle stora golvytor kunna frigöras. Dimensionerna på ett transportband blir svårt att 
uppskatta. För att samtliga produkter ska kunna transporteras krävs att det minst är 
992 mm brett. Vikten av ett sådant system är irrelevant men systemet måste hålla för 
den påfrestning som produkterna på bandet utgör. Fördelarna har delvis förklarats 
ovan med att den manuella hanteringen försvinner. Investeringen kan tänkas vara 
dyrare än de övriga lösningarna men i gengälld får man ett system med lång livslängd 
och relativ låg servicekostnad. De ergonomiska fördelarna med denna lösning är svåra 
att överträffa på annat sätt. Dock finns det andra aspekter som gör förslaget mindre 
attraktivt. Layouten av maskiner i hållarefabriken gör att transportbanden skulle 
behöva dras mellan samtliga maskiner. Systemet skulle bli invecklat och långt ifrån 
logiskt. Systemet med transportband skulle behöva flera växlingspunkter för att 
materialet ska kunna styras till rätt destination. Ett alternativ till växlingspunkter är att 
arrangera om maskinerna i lokalen. Följden av det första alternativet blir ett invecklat 
system som är svårt att överblicka och som dessutom är dyrt både vad gäller 
investering och underhåll. Den okulärbesiktning som sker efter svarvningen skulle 
försvåras med införande av transportband. 
Följden av detta kan bli kvalitetsbrister då fel upptäcks senare samt att många 
produkter bearbetas i onödan. Att bygga ett transportband med en bredd på närmare 1 
meter är inga problem, men vad händer om produktutbudet ändras? Om större 
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diametrar tillkommer i produktsortimentet kan det bli stopp i hela produktionen vid 
anpassningen till en ny produkt.  

 
Bild 20: Flexlink system [10]. 

 
Transportband har inga uppenbara ergonomiska nackdelar. Det som möjligtvis kan 
tänkas bli ett problem är själva avlastningen från bandet. Det kan vara svårt att 
anpassa arbetshöjden så att den passar alla på en fast installation. Vidare kommer 
hållarna förr eller senare packas i andra behållare för att kunna skickas till kunderna. 
En manuell packning av dessa hållare för tankarna till Fords löpande band tillverkning 
på 1930 talet vilket knappast kan anses vara en bra lösning i modern 
produktionsindustri. Eftersom flera olika typer av hållare produceras samtidigt i 
hållarefabriken och deras flöden går ihop vid blästring, fosfatering och packning 
kommer troligtvis belastningen att blir relativt stor i nämnda områden. För att detta 
förslag ska kunna genomföras krävs att hela kedjan automatiseras. I annat fall riskerar 
arbetet att bli allt för monotont. 
Transportbandet löser inte heller det akuta problemet. Transporten av material mellan 
arbetsstationerna fungerar bra i dagsläget men hanteringen av lådor vid 
arbetsstationerna är den ömmande tån.  

 

8.2.2 Burar på hjul  
En lösning är burar försedda med hjul. Bottenarean på dessa skulle motsvara en 
europapall, det vill säga 1200 x 800 mm. Höjden på buren blir cirka 1770 mm. 
Burarna är öppningsbara efter endera långsidan eller kortsidan och i botten skulle de 
största hållarna kunna rullas in. Vidare skulle burarna vara försedda med hyllplan 
varpå hållare skulle kunna travas. Vikten av en tom respektive fylld vagn är svår att 
uppskatta. Då den är försedd med hjul för att kunna rullas är detta dock av 
underordnad betydelse. Relativt stora förändringar i produktionslokalen måste ske för 
att detta ska kunna vara genomförbart. Bland annat måste de rullbanor som finns vid 
urlastningen till maskinerna ersättas eller tas bort. Buffertytorna vid 

                                                 
10 http://www.flex-lineautomation.com/FlexLink.htm 2005-11-25 13:07 
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fosfatering/packning måste eventuellt ökas då höjdstapling är svår att lösa med hjul på 
botten. Ilastningen av buren sker med fördel med öppningen längs burens långsida. 
Detta gör att den som packar inte måste sträcka sig så långt för att nå den innersta 
delen av buren. Ytterligare en fördel är att burarna kan förses med solid botten och 
användas vid transporter av produkter mellan pressarna och det efterföljande 
produktionssteget. Poängen med detta är att droppet av pressolja på golvet försvinner 
eller åtminstone lindras. Vissa nackdelar finns naturligtvis. Den höjd som det översta 
hyllplanen kan tänkas hamna på är över 1350 mm vilket kan vara en nog så hög höjd 
för många men kanske speciellt för kvinnor som i allmänhet är kortare än män. Då 
burens höjd gör att den måste packas från sidan och inte från toppen kan den inte 
packas lika tätt som en låda med fyra väggar. Detta beror på att hållarna eventuellt 
skulle rasa ur buren då den öppnas efter transport. Lösningen med hjul gör att burarna 
kan vara svåra att hålla på plats då det placeras i buffertzonerna. Hjulen gör det vidare 
betydligt svårare att använda lyfthjälpmedel såsom till exempel lyftbord. Transporten 
av buren kan komma att ställa till problem då den skymmer sikten för en truckförare. 
Den transporteras alltså säkrast manuellt. Tanken är att buren endast ska användas 
inom hållarefabriken men om den nyttjas även utanför så måste returtransporterna 
lösas på ett bra sätt. Burarna tar nämligen lika stor plats tomma som fulla. En 
ytterligare följd av ett system som endast ska/kan användas inom fabriken är att en 
omlastning mellan två olika lastbärare måste ske innan transporten ut från fabriken 
kan genomföras. Det blir alltså ett extra arbetsmoment. Om en lastbärare kan 
användas från första produktionsmoment till slutkund bör man så snabbt som möjligt 
lasta om till denna lastbärare.  Det denna förtjänst främst skulle innebära är att mycket 
tid sparas då omlastningar mellan olika lastbärare inte längre måste ske. Omlastningen 
mellan olika lastbärare bör ske efter operationer där det krävs att hållarna redan lastats 
ur sin föregående behållare.  

 
Bild 21: Bur på hjul med öppningen efter långsidan. 

 
Den stora nackdelen med dessa burar är problemen som uppstår då de ska lastas i och 
ur. För att kunna utnyttja botten på burarna krävs att man böjer sig ner och lastar. Den 
skulle alltså tvinga fram en arbetsställning på huk. Materialet skulle i de flesta fallen 
hämtas från en stående höjd och placeras i buren sittandes på huk. För att skona 
hållarna från skador måste buren delas in i sektioner, lämpligtvis på höjden. Detta 
innebär att den nödvändigtvis skulle öppnas från sidan och därmed även lastas från 
sidan. Det är just denna funktion som framtvingar den hukande arbetsställningen. 
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Funktionen med hjul gör att konventionella lyfthjälpmedel som till exempel lyftbord 
blir svåra att använda. Den vikt som buren förväntas få är inte allt för hög.  För att dra 
eller knuffa en vagn krävs att man håller en någorlunda framåtlutad ställning. Om 
buren är för tung när det sätts i rullning finns risken för skador. Det gäller både skador 
på ryggen och skador som uppkommer av olyckor, till exempel att personalen halkar.  
Det är möjligt att hållarna skulle kunna skickas i dessa behållare till kunderna men om 
inte detta skulle fungera så måste de packas om innan utleverans. Hur dessa burar 
skulle påverka arbetsmiljön hos kunderna är inte heller klart. 
En självklar fördel med denna lösning är att endast hållarna behöver hanteras för 
hand. Alla lyft av lådor tas bort men ersätts av knuffande och dragande av burar. 
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9. Detaljbearbetning av valda lösningsalternativ 
I detta kapitel redovisar hur detaljbearbetningen av det valda förslaget har gått till. 
Förutom en grundligare förklaring av hur förslagen skulle fungera i produktionen 
finns även resultaten från NIOSH-beräkninngarna redovisade.  

9.1 De vidarebearbetade förslagen 

Lådor är enligt den utvärdering som gjorts ovan den metod för transporter av material 
som är mest effektiv för hållarefabriken. Nedan presenteras de olika förslag på lådor 
som kan vara aktuella. Då det ursprungliga problemet är att dagens lådor är för tunga 
är NIOSH lyftekvation lämplig för att analysera problemet. Genom att först studera 
materialets inverkan på lyftet och sedan variera lådans form kan en lämplig form för 
lådan tas fram.  

9.1.1 Plastlåda med samma form och mått som i dagsläget  
Den enklaste lösningen på problemet skulle vara att konstruera en kopia på den låda 
som finns idag med undantaget att den nya lådan skulle vara i plast. Måtten blir då; 
Utvändigt: 570 x 570 x 345 mm; Invändigt: 495 x 495 x 315 millimeter. Vikten på 
lådan skulle beroende på konstruktion och förstärkningar hamna på 3-4 Kg. Lådan 
skulle hanteras på samma sätt som idag, det vill säga med truckar och speciella 
dragvagnar, se bild 22. 

 
Bild 22: Låddragare med två av dagens plåtlådor staplade på varandra. 

 
De förändringar som skulle krävas i produktionen är mycket små. Endast 
begränsningar i hanteringen av spillmaterialet skulle behöva införas. De fördelar som 
framförallt framträder med denna lösning är att den är snabb och enkel att 
implementera och att mycket små ekonomiska resurser behövs för att ändra i 
maskinerna. Listan med nackdelar blir dock något längre. Om lådan görs i plast kan 
det medföra att en stuv (stapel om fyra lådor på höjden) blir för tung och att stapeln 
därmed rasar om materialet ger vika. Materialet nöts lättare än dagens plåtlådor och 
när de ständigt förvaras på golvet kommer nötningen att gå än snabbare. Hanteringen 
med truck riskerar även den att fördärva lådorna då tanken är att man ska lyfta i den 
undre lådans flänsar, se bild 23. Detta kommer att innebära att påfrestningen på 
materialet i flänsarna blir för stor och att många lådor går sönder på det sättet. Vidare 
gör de till synes slumpmässiga måttet på lådan att de kommer att behöva 
specialkonstrueras vilket troligen gör konstruktionen dyrare. Ytterligare en nackdel 
med måttet på lådan är att det inte passar på pall och att man därmed blir tvungen att 
packa om materialet innan det transporteras ut ur fabriken.  
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Bild 23: Bild av dagens plåtlåda med flänsar. 

 

9.1.2 Aluminiumlåda  
En låda i aluminium har också analyserats. Denna har alla de fördelar som dagens 
plåtlåda har och är dessutom lättare. Den stora nackdelen är att den fortfarande inte 
har standard mått. Vikten skulle bli ca 8 kilo vilket innebär en stor förbättring jämfört 
med dagens låda. Hantering med truck skulle vara möjlig på precis samma sätt som 
idag då materialet är tåligare än det i den ovan beskrivna plastlådan. Hur denna låda 
tål de kemikalier som används i produktionen är oklart, men inga uppenbara 
svårigheter förväntas. Konstruktionen i aluminium är antagligen relativt dyr. 
Materialet i sig är fyra till åtta gånger så dyrt som plast och stål. Utöver denna kostnad 
tillkommer kostnaden för en egen konstruktion som inte baseras på standardmått. 
Ytterligare en nackdel är att antalet leverantörer av detaljer i detta material är färre än 
för de två övriga materialen.  
  

9.1.3 Plastbackar på plastpall  
Ett system med plastbackar finns också som förslag till lösning på problemet. 
Förslaget är baserat på ett pallsystem med halvpallar i plast med måtten 600 x 
800mm. På dessa ska plastbackar med måtten 600 x 800mm respektive 400 x 800mm 
kunna placeras, se bild 24. Backarnas vikt blir cirka 3-4 Kg beroende på storlek. 
Höjden blir runt 400mm på den mindre backen och 300mm på den större backen. Ett 
riktvärde på pallens höjd är 15 cm men det är beroende på vilken bärighet som önskas 
på pallen. Tanken är att hållarna ska lastas i backarna direkt efter att de har svarvats. 
De operationer som föregår svarvningen är inbyggda i linorna 12-14 så den närmaste 
materialhanterings aktivitet som förekommer är ilastning i maskinen och detta sker ur 
leverantörernas emballage eller från stansade coils. För den större linan som börjar 
med pressen 7A och går vidare till lasern eller Arboga 100 är denna lösning inget 
förbättrande alternativ. Den hantering som finns där idag kommer inte att förändras 
med införandet av detta system. Anledningen till detta är att dagens hantering 
fungerar väl med de diametrar som produceras. Vidare är transporterna av material så 
korta mellan 7A och Arboga 100 att det blir oförsvarbart krångligt att packa i flera 
olika små lådor istället för en stor behållare. För att systemet ska kunna fungera krävs 
relativt stora förändringar i lokalen. De banor som idag är anpassade efter plåtlådorna 
måste breddas eller bytas ut. För att få en smidig hantering i blästring och fosfatering 
behövs en rullbana vilken ska föra pallarna förbi operationerna. Förslagsvis nyttjas 
gravitationen för att förflytta pallarna. Genom att införa ett lutande plan med spärrar 
för pallarna slipper man slösa ström på att förflytta pallarna. Efter fosfateringen kan 

Flänsar 
som löper 
runt hela 
lådan 
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hållarna packas direkt och man slipper därigenom det extra packningssteget. Den 
största fördelen med detta förslag är just att det sista steget med packning kan 
elimineras. De ergonomiska fördelarna är främst att vikten reduceras till närmare en 
fjärde del av plåtlådans vikt. Att anpassa fabriken till ett pallsystem är snarare en 
investering än en kostnad. Trots den goda tanken med kvadratiskt formade lådor så 
använder resten av världen sig av rektanglar i form av pallsystem. En övergång till 
detta gör det snarare enklare vid installation av ny utrustning då denna med större 
sannolikhet kommer att vara anpassad efter pallsystemet än hållarefabrikens egna och 
till synes slumpmässiga mått. Returtransporterna av backar och pallar kan ställa till 
problem då de tar lika stor plats tomma som fulla.  
 

  
Bild 24: Plast backar i två olika storlekar. T v: 800x600mm. T h:400x600mm 
 

9.1.3 Lyft med plastlåda  
Repetitiv uppgift 
Genom att behålla plåtlådans form och byta materialet till plast fås värden enligt 
diagram 3. Uppgiften utförs på samma sätt som för lådan i plåt. Den förbättring man 
kan vänta sig, men som inte är medräknad, är att lådan vinklas när den lyfts vilket 
skulle innebära att den horisontella multipeln minskar. Detta är en följd av att lådan 
har blivit lättare.  

Värden för plastlåda
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Diagram 3: Värden för en plastlåda med mått som dagens plåtlåda, repetitiv uppgift. 
 
Det är alltså den låga vikten på lådan som ger de låga lyftindexvärdena. RWL-värdena 
är de samma som för lådan i plåt. En omräkning bakåt av NIOSH-ekvationen ger att 
multiplarna ska vara 0,76 för att LI ska bli 1. Detta ger nedanstående värden på 
faktorerna: 
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HM= 25/H   �  H=25/0,76=32,9 cm 
VM= 1-(0,003x|V-75|)� 0 cm<V>155cm 
DM=0,82+(4,5/D) �  D=64cm 
AM= Tabellerat � Uppskattat till ca 76 grader 
FM= Tabellerat � F=1 och V≥76,2 ger Arbetstiden 2-8 timmar 
CM= Tabellerat � Om greppet bedöms vara godkänt ges poängen   
    0,95. 
Slutsatsen av detta blir att större frihet att laborera med lådans egenskaper ges om ett 
lättare material väljs. Det är dock önskvärt att LI hamnar under ett och inte exakt på 
ett. Ju längre under ett desto mindre är risken för skador.  
 
Multiuppgift 
När samma låda studeras som multiuppgift fås värden enligt diagram 4.  

Multiuppgift plastlåda 
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Diagram 4: Värden för plastlåda med samma mått som dagens plåtlåda, multiuppgift. 
 
Värdena för uppgiften analyserad som multiuppgift och som repetitiv uppgift skiljer 
sig alltså åt. Multiuppgiften ger ett resultat som ligger över ett vilket gör att lådan inte 
är lämplig för den typ av lyft som utförs. 

9.1.4 Aluminiumlåda  
Repetitiv uppgift 
För att ytterligare klargöra hur materialet inverkar har en analys på en exakt likadan 
låda gjorts fast denna gång är materialet aluminium. Konstruktionens vikt skulle bli 
runt 7,3 Kg. Värdena som genereras av NIOSH-ekvationen redovisas i diagram 5.  
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Diagram 5: Värden för aluminiumlåda med samma mått som dagens plåtlåda, repetitivuppgift. 
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Återigen är de båda RWL-värdena de samma som för den ursprungliga plåtlådan. Det 
är endast LI som skiljer. Startvärdet är relativt bra men vid lyftets slut är det värre. 
Här når LI upp till 1,99 vilket är långt över de maximala 1,0. En av anledningarna till 
det är att staplarna med lådor är för höga. Om man väljer att stapla tre lådor ovanpå 
varandra istället för som i dagsläget fyra på höjd kan man reducera LI Mål till 1,74. 
Denna åtgärd räcker alltså inte. Istället får man konstatera att även aluminium är för 
tungt för just denna form på lådan.  
 
Multiuppgift 
När multiuppgiftsmetoden används blir CLI-värdet 2,13 vilket är högre än för den 
repetitiva uppgiften, se diagram 6. Detta värde är även det för högt för att kunna 
accepteras. Dock är det nära nog hälften av de värden som genereras av plåtlådan. 
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Diagram 6: Värden för aluminiumlåda med samma mått som dagens plåtlåda, multiuppgift. 
 
Lådans form 
När det nu är fastställt att materialet ger större friheter att laborera med lådans form är 
det lämpligt att prova lite olika former. Då det är ett önskemål från företagets sida att 
lastbäraren ska vara en standardprodukt provas en låda med mått som är multipler av 
en europapall med måtten 1200 x 800mm.  
 
 
 
                                 1/4pall 
               
 
Att använda mått mindre än 600x400 mm skulle inte vara försvarbart då allt för få 
detaljer skulle få plats i lådan.  
 

9.1.5 Kvartspall 600x400mm 
Repetitiv uppgift 
Den enda multipel som går att laborera med i detta fall är lådans höjd. Önskvärt är 
naturligtvis att så mycket som möjligt ska rymmas i lådan. Då volymen av en halvpall 
jämförs med volymen hos 4 plastbackar med höjden 410 mm kan det konstateras att 
lådorna endast saknar 5 liter för att nå upp till samma volym. Detta är en minskning 
med 1,9%. Se bilaga 4 för utförligare information om volymer och 

1200mm 

400m
m

 1/2pall 
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volymförhållanden. Anledningen till att just 410 mm används är att det finns som 
standardmått hos leverantörer. De faktiska mått som ges av ekvationen blir då: 
HM= 25/H   � H=20 cm � HM=1 
VM= 1-(0,003x|V-75|)� V=38 cm �VM= 0,89 
DM=0,82+(4,5/D) �  D=53 cm �DM=0,9 
 
För att se vilket spelrum som finns på övriga multiplar används NIOSH ekvationen 
återigen för att räkna bakåt. Vikten på lådan är 3,7 kilo vilket gör att de kvarvarande 
multiplarna kan vara så låga som 0,57 för att LI inte ska överstiga ett. Att sätta dessa 
faktorer så lågt är dock inte att rekommendera. Nedan redovisas vilka konsekvenser 
det får för resten av lådan och arbetet runt den: 
AM= Tabellerat � A=135 grader 
FM= Tabellerat � F=2 och V≥76,2 ger Arbetstiden 2-8 timmar 

Det är alltså möjligt att lyfta fyra gånger så 
ofta som i dagsläget. 

CM= Tabellerat � Om greppet bedöms vara dåligt ges poängen   
    0,95. 
De ovanstående faktorerna ger följande värden för RWL respektive LI: 

Värden för plastback 600x400 mm
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Diagram 7: Värden för plastback 600x400 mm, repetitiv uppgift. 
 
Dessa värden är lägre än de för en plastlåda i samma format som plåtlådan. Den 
främsta faktor som spelar in är lådans djup. VM och DM påverkas då lådorna ställs 
två i bredd och två i höjd på en pall istället för att staplas i höga staplar. LI värdet 
ligger långt under det rekommenderade värdet för både start och mål.   
 
Multiuppgift 
När arbetet med lådan analyseras med multiuppgift kan även lyftet av pallen tas med i 
beräkningarna vilket ytterligare klargör bilden av vad lyftet har för inverkan på 
personalen. CLI blev 0,769 vilket är högre än det LI-värde som beräknades för den 
repetitiva uppgiften. Förklaringen är troligtvis att pallen har inkluderats i detta 
moment. Lyftet av pallen ses i diagram 8 som stapel 1. 
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Värden för plastback 600x400 mm 

0,26
0,34

0,60

0,34

0,66

0,38

0,65

0,38

0,650,758

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b

STLI = L/FIRWL

CLI=

 
Diagram 8: Värden för plastback 600x400 mm multiuppgift. Stapel 1 representerar lyftet av 
pallen. 
  

9.1.6 Halvpall 800x600 mm 
Repetitiv uppgift 
För att täcka in en större del av hållarsortimentet har även en låda med mått efter en 
halvpall analyserats. En mer specifik beskrivning av lådan finns tidigare i detta 
kapitel. 
HM= 25/H   � H=30 cm � HM=0,83 
VM= 1-(0,003x|V-75|)� V=32 cm �VM= 0,87 
DM=0,82+(4,5/D) �  D=43 cm �DM=0,92 
AM= Tabellerat � A=135 grader 
FM= Tabellerat � F=2 och V≥76,2 ger Arbetstiden 2-8 timmar 

Det är alltså möjligt att lyfta fyra gånger så 
ofta som i dagsläget. 

CM= Tabellerat � OM greppet bedöms vara godkänt ges poängen   
    0,95. 
 
Ovanstående multipler ger värden på RWL och LI enligt nedan: 
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Diagram 9: Värden för plastback 800x600 mm, repetitiv uppgift. 
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Dessa värden ligger över de värden som gavs för en plastlåda med samma mått som 
dagens plåtlåda. Fördelen med denna låda är då istället att den utgår från 
standardiserade mått och således är lättare att hantera för maskiner och truckar. Det 
som främst gör att värdena på denna låda blir sämre än plastlådan i samma mått som 
plåtlådan är den horisontella multipeln. Tyvärr är det just lådans bredd som gör den 
aktuell som lastbärare på hållarefabriken.  

 
Multiuppgift 
Med multiuppgifts analys ger denna lösning ett CLI-värde på 1,082, se diagram 10. 
Detta värde ligger så nära ett att endast små förändringar kan göra att värdet ligger på 
rätt sida av det rekommenderade värdet. Vid en närmare titt på de ingående 
reduceringsfaktorerna ser man att det är de horisontella faktorerna som står för den 
största reduceringen. Det standardlyft som använts förutsätter att lådan lyfts utan att 
den vinklas och att dess position i det horisontella planet är 20 centimeter framför 
frontalplanet. I det verkliga fallet kommer antagligen lådan att lyftas vinklad vilket 
skulle innebära att lådan hamnar närmare kroppen och det horisontella avståndet 
mellan frontalplanet och kroppen minskas. Detta innebär i sin tur att CLI-värdet 
hamnar under ett. 
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Diagram 10: Värden för plastback 600x800 mm, multiuppgift. 
 

9.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att materialet har stor inverkan på lådornas resultat i 
NIOSH-ekvationen. Vidare är formen av yttersta vikt. Plastlådan är endast 300 gram 
lättare än den större av det två plastbackarna. Trots detta ger den större lådan bättre 
resultat i ekvationen. I diagram 11 redovisas LI-värdena för samtliga lådor. Tabellen 
visar LI för både start och mål värt att notera ytterligare en gång är att det 
rekommenderade gränsvärdet på LI är ett. Vidare kan man konstatera att samtliga 
alternativa lådor utom dagens låda ger LI-värden under ett i start punkten. Endast de 
två lådorna i plast klarar att komma under ett i ändläget även om det är med en 
hårsmån för den större lådan. Det bör tilläggas att den plastlåda som gjorts som en 
kopia av dagens plåtlåda nästan klarar gränsen. Genom att minska stuvarnas höjd till 
tre lådor istället för fyra kan man komma ner på ett. Dock kvarstår vissa problem med 
materialet och hanteringen av lådorna. 
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Diagram över Lifting index för fem typer av lådor
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Diagram 11: Sammanställning över Lifting Index för de olika analyserade lastbärarna, repetitiv 
uppgift. 
 
Diagram 12 nedan visar det ackumulerade lyftindexet (CLI) för samtliga fem lådor. 
Den bild som ges av multiuppgift beräkningarna styrker de slutsatser som dragits av 
analyser med den repetitiva metoden. Beräkningarna är gjorda på en standardiserad 
arbetsuppgift för att få jämförbara resultat. I verkligheten kan man anta att lådor med 
lägre vikt kommer att vinklas för att greppet ska komma närmare kroppen. Detta 
kommer att innebära att den vertikala faktorn kommer att minska och därmed kommer 
även lyftindexen (LI) och (CLI) att minska för dessa lådor. Vidare har det i den 
standardiserade arbetsuppgiften antagits att varje låda lyfts från marken och upp på 
stapeln med lådor. Inte heller detta kommer att göras i verkligheten då lådorna 
antagligen kommer att tas ur en stapel och ställas i en annan.  
 

Diagram över Ackumulerat lyft index (CLI) för fem typer av lådor
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Diagram 12: Sammanställning över CLI för de olika analyserade lådorna, multiuppgift. 
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10 Resultat 
 
Till en början togs tre principiella förslag på lastbärare fram; Burar på hjul, lådor i 
lättare material och transportband. Dessa utvärderades i en utvärderingsmall vilken 
konstruerats efter de önskemål som SKF ställt på lastbäraren. Genom att vikta de 
ingående faktorerna gavs vissa egenskaper större inflytande över resultatet än andra. 
Det förslag som fick flest poäng var lådor vilket även är det förslag som utvecklats 
vidare i rapporten. Då det framförallt är plåtlådornas tyngd och lyften av dessa som 
gjort dem illa omtyckta på hållarefabriken så valdes NIOSH-lyftekvation som metod 
för att utreda huruvida en låda är bra eller inte. Analyser gjordes först på dagens 
plåtlåda där ett standardiserat lyft taget ur blästringen fått stå modell. Därefter 
varierades materialet i lådan med bibehållen geometri. Då materialets inverkan 
påvisats har lådans form ändrats. Det konkreta resultatet blev att en låda i plast med 
samma mått som dagens plåtlåda med nöd och näppe är tillräckligt lätt för att hanteras 
för hand. Dock finns andra problem i hanteringen av lådorna i kombination med det 
valda materialet som gjorde att dessa lådor inte höll måttet. Framförallt finns 
tveksamheter i hur materialet ska hålla någon längre tid om de hanteras på samma sätt 
som idag. Vidare är tillverkningen och kompletteringsköp av en låda som inte har 
standard mått betydligt dyrare än en låda i standard mått. För att komma runt 
problemet som plastmaterialet och hanteringen av lådorna ställer till med så 
analyserades även en låda i aluminium. Denna låda visade sig dock bli för tung för att 
hanteras på samma sätt som i dagsläget. Materialet till lådorna är också 4 till 8 gånger 
dyrare än plast eller stål.  
Slutsatserna av detta måste alltså bli att en låda i plast är önskvärt men den kan inte 
hanteras på samma sätt som idag. Vidare är standardiserade mått att föredra då dessa 
är billigare i inköp och kompletteringsköp. Med denna slutsats i ryggen har analyser 
på två typer av lådor gjorts. De aktuella måtten är 600x400mm och 800x600mm 
vilket motsvarar kvarts och halvpalls mått. Resultaten av analysen är jämförbara med 
resultaten av plastlådan med samma format som plåtlådan. Hanteringen av dessa lådor 
innebär dock att staplarna inte blir lika höga vilket i sin tur ger en bättre poäng i 
analysen. Vidare baseras systemet på att lådorna ska staplas på en pall, gärna i plast, 
vilket medför att de inte kommer att lastas på samma sätt som plastlådor som hanteras 
utan pall. Då materialet lastas på bredden istället för på höjden ges bättre 
förutsättningar för att nå en bra arbetshöjd. En ytterligare fördel är att hållarna kan 
skickas direkt i dessa lådor utan att de behöver lastas om.  
 
Då material kommer in i fabriken i många olika lastbärare och lämnar fabriken i 
huvudsak i halvpallar är det inte försvarbart att hantera materialet på ett tredje sätt 
inom fabriken. Genom att införa halvpallar så tidigt som möjligt i produktionskedjan 
kan man undvika onödiga omlastningar.   
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10.1 Återkoppling till målformuleringen 

På följande punkter uppfyller den nya lastbäraren målformuleringen helt 
• Den är ett ergonomiskt bättre alternativ än dagens system 
• Den är hanterbar så till vida att den går att lagra på höjden. Systemet tar dock 

lika stor plats vid returtransporter som vid leveranser men då transporter sker 
internt är detta inget problem.  

• Systemet bygger på en standardprodukt 
• Systemet är miljöanpassat så till vida att plasten kan återanvändas i nya 

konstruktioner 
• Systemet stör inte produktionen utan är snarare lätt att implementera med små 

modifikationer 
 
Följande punkter ur målformuleringen uppfylls med reservationer 

• Systemet kan användas av kunderna men en utredning av konsekvenserna för 
arbetsmiljön på berörda monteringsstationer måste först göras så att inte läget 
förvärras för den personalen 

• Systemet är tvättbart om man gör en modifiering i konstruktionen och förser 
lådorna med hål så att vattnet kan rinna ut. Laserns överblivna tvätt kan 
användas för att tvätta de större lådorna 

• Systemet bör inte åsamka hållarna skada vid lastning, lossning och transport 
men då detta inte testas kan inga garantier göras för att så är fallet. 

• Systemet bör minska den ljudnivå som finns i produktionslokalen men inga 
mätningar har gjorts som stödjer detta.  

• De ekonomiska konsekvenserna av införandet av ett nytt system är svåra att 
beräkna då det framförallt är arbetsmiljöproblem som åtgärdas med lösningen. 
Detta diskuteras vidare i kapitel 11. 

 
 

Följande punkter i målformuleringen uppfylls inte av systemet 
• Systemet kan inte användas av leverantörer då plastbackarna är alldeles för 

små för att vara effektiva. 
 

Målformuleringen är relativt väl uppfylld. Den enda punkt som inte alls uppfylls är att 
systemet ska kunna användas av leverantörer. Problemet med detta är att råmaterialet 
ser olika ut beroende på vilken typ av hållare som ska tillverkas. Vissa typer tillverkas 
ur coils, andra ur rörämnen och ytterligare andra ur fördragna rörämnen. Problemet 
med buller, och då framförallt impulsljud, bör dämpas då metall mot metall undviks. 
Transporter inom SKF:s fabriksområde bör inte bli några problem då varje lastbil som 
går till lagermonteringen kan ta en lika stor returlast. Vidare är fördelen att plasten 
kan färgas så att produkter i olika skeden av produktionsprocessen kan skiljas åt 
genom färgkodning. Nedan följer några exempel på hur färgkodningen kan användas. 
 

• Tvättade och otvättade hållare 
• Göra skillnad på olika typer av hållare, axialer, carb och vanliga hållare. 
• Som prioritering på vad som är bråttom och inte. 
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11 Diskussion 
 
Det förslag som förordas i rapporten är plastlådor på plastpallar. Detta system är i 
många avseenden ett bra system för hållarefabriken. Systemet har inga egentliga 
brister men heller inga oändligt stora fördelar. Några av fördelarna är att systemet är 
relativt likt det system som finns idag. Detta bör underlätta implementeringen av 
systemet. Vidare är systemet baserat på ett standard mått vilket bör kunna underlätta 
senare automatisering. Samma tema går igen vad gäller materialet i lådorna. Plast 
sväller inte vilket trä gör. Detta innebär att innehållet kan vägas istället för att räknas 
vilket bör kunna spara tid vid packningen och eventuellt också personal. I 
förlängningen kan all hantering som sker i plåtlådor bytas ut mot hantering i 
plastlådor.  
 
Plåtlådorna bör behållas för hantering av metallskrot och plåtrondeller. För denna 
hantering finns inget annan rationell hantering då innehållet i dessa lådor kan uppgå 
till en vikt av närmare 400 kilo.  
Det sköra materialet kan vändas till en fördel. Istället för att som i dagsläget hantera 
plåtlådor med tvivelaktig funktion kan dessa plastbackar inte användas när det till 
exempel är spruckna. Detta innebär att backarna går sönder istället för att deformeras.  
 
Att ersätta dagens plåtlådor är mycket svårt. De många fördelar som plåtlådan har är 
svåra att överträffa. Dock är den stora nackdelen att personalen i produktionen tar 
skada av lådorna. Att fortsätta nöta ut personalen nu när en grundlig utredning om 
lådans skadliga effekter har gjorts är inte att rekommendera. Detta argument får därför 
väga tungt för ett byte av lastbärarsystem. Det nya systemet kommer inte att kunna 
lösa lika många uppgifter som dagens befintliga system. Det är lite som att försöka 
byta ut en stridsvagn mot en Volvo, där volvon ska ha samma egenskaper som 
stridsvagnen hade samtidigt som den ska vara snygg, modern och billig. Man måste 
helt enkelt ta fördelarna med nackdelarna.  
 
Den arbetssituation som gäller vid urlastningen vid fosfateringen är något som måste 
åtgärdas i samtliga lösningar. Arbetsytan är alldeles för liten vilket påverkar hur 
personalen kan utföra sitt arbete. En för trång arbetsplats erbjuder inte tillräckligt med 
utrymme för personalen att lyfta på det sätt som känns bäst. Då bredden på gången, 
till lika packningsutrymmet, som finns vid fosfateringen endast är 160centimeter och 
då dagens lådor stjäl 57 centimeter av dessa så finns det inte ytterligare utrymme för 
lyfthjälpmedel så som till exempel pallyftare. Om en låda ska lyftas upp på en stapel 
av lådor måste den lyftas rakt upp för att en samtidig vridning ska undvikas. Det 
kvarvarande utrymmet mellan lådan och returrännan för fosfateringsställ, operatören 
ej inräknad, blir endast 66 centimeter. Ytterligare en fördel med att utöka utrymmet 
kring urlastningen i fosfateringen är att packning kan ske i samband med att hållarna 
lastas av. Som det fungerar i dagsläget så packas hållarna i plåtlådor och buffras i 
väntan på att packas. Resultatet av denna ombyggnad skulle då bli att personalen i 
fosfateringen måste utökas och att packningen så som den ser ut i dag kan plockas 
bort. Vilken personalbesparing detta skulle ge är svår att sia om men klar är att ett 
omlastningsmoment försvinner vilket bör innebära en personalbesparing. En fråga 
som är väsentlig i detta resonemang är hur länge fosfateringen kommer att finnas kvar 
i den form den har idag. Utrustningen är sliten och om den ska bytas ut inom några år 
så kan det vara dumt att göra en stor investering för att bygga om kring denna 
arbetsstation.  
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Lagringen av plastbackar med pallar kommer att kräva något större utrymme till en 
början. Detta gäller både vid maskinerna och i källaren. Då målet är att antalet pallar 
med kragar ska reduceras kraftigt samtidigt som plåtlådorna ska försvinna helt bör 
ytan som tas upp av fabrikens lastbärare minska.  
 
Lösningen med transportband är inte utesluten. Det är fullt möjligt att transportera 
materialet i lådor på ett transportband. Hur av- och pålastningen på bandet ska skötas 
är en annan fråga. På samma sätt kan en bur på hjul användas för att transportera 
lådorna. Hur bra eller dålig dessa lösningar är diskuteras inte vidare.  
Införandet av ett lastbärarsystem bestående av plastbackar innebär inte allt för stora 
förändringar. Systemet är uppbyggt enligt samma princip som dagens system. Den 
största investeringen som uppkommer är ombyggnaden kring fosfateringen följt av 
investeringen i själva plastbackarna. Den ombyggnation som kan komma på tal vid 
produktionslinorna går med största sannolikhet att lösa internt.  
 

10.1 Ekonomin relaterad till de nya lastbärarna 

 
En uppskattning av hur många lådor som kan tänkas behövas för att ersätta dagen 
lådor kan baseras på att det genom fosfateringen i snitt passerar 20 stuvar med 
plåtlådor per skift. Till detta kommer buffert för ca sju dagar, det vill säga 12 skift, 
framåt. Detta skulle innebära att det totalt behövs kring 420 stuvar för att tillgodose 
produktionen med lastbärare. I dessa stuvar är även monteringsfabrikerna 
medräknade. Hur länge materialet lagras i monteringsfabrikerna är inte klarlagt varför 
siffran kan få justeras i efterhand. Det förutsätts vidare att materialet från 
produktionen snabbt transporteras till ytbehandling och packning för behovet av lådor 
inte ska bli allt för stort. En stuv med plåtlådor motsvarar en plastpall med fyra lådor 
sett till volym. Priserna på lådorna ligger kring 140 sek för den mindre lådan 
(600x400 mm) och ca 220 sek för den större lådan (800x600 mm). Om 50 % av 
behovet består av små lådor och 50 % av behovet består av den större lådan skulle 
kostnaden för 420 stuvar bli: 
 
(210x120x4) + (210x220x4) = 285 600 sek 
 
Till detta kommer kostnaden för 420 stycken plastpallar i halvpallsformat. En 
uppskattning av kostnaden för dessa är ca 300 sek per styck. 
 
420x300=126 KKr 
 
Och den totala kostnaden för 420 stuvar blir då: 
 
126000+285600= 411,6 KKr 
 
Denna siffra måste jämföras med kostnaden för dagens lastbärarsystem, det vill säga 
plåtlådor plus halvpallar med ramar. Hur stor denna kostnad är besvaras inte i detta 
examensarbete.  
 
Kostanden för att omlokalisera handfosfateringen uppges vara ca 1600 KKr, enligt 
uppgift från Christer Landgren. De omkostnader som systemet skulle innebära för 
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produktionsområde H1 är svåra att sia om men med en summa om 700 KKr borde 
man komma långt i arbetet mot en anpassning till det nya lastbärarsystemet.  
 
Den totala summan för att införa lastbärarsystemet blir således 
1600+700+411.6+126= 2 837,6 KKr 
 
Det faktum att många företag och kommuner nu börjar införa så kallade hälsobokslut 
för att kunna sätta reda pengar på vad en sjukskrivning kostar borgar för att det finns 
pengar att spara inom arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Kalkylerna för detta är dock 
av sådan karaktär att det för en lekman inte är att rekommendera att göra själv varför 
även denna post lämnas åt sitt öde i detta examensarbete.  
 
En ytterligare post som är svår att beräkna är den störning som dagens lådor innebär. 
En uppskattning är att varje medarbetare inom produktionen i genomsnitt har problem 
relaterade till lådorna under två minuter vid varje skift. Om varje person totalt arbetar 
309 skift per år så innebär detta en betydande tidsförlust. Hur denna ska översättas i 
rena pengar är svårt att uppskatta men helt klart är att det är ett hinder som skulle 
kunna reduceras eller helt elimineras med införandet av ett nytt lastbärarsystem.  
 
Samtliga siffror ovan är avsedda att vara en vägledning om i vilken region en 
investering kan tänkas hamna. Priset på lådor och pallar går med stor sannolikhet att 
förhandla ner. Dock kommer systemet att kräva att trasiga lådor byts ut. Detta medför 
en kostnad som inte finns med ovan. Inga siffror är avsedda att kunna plockas in 
direkt i en kalkyl utan att först dubbelkollas. 
 

10.2 Osäkerheter i arbetet 

 
Den största osäkerheten som kan ses med arbetet är att analyserna är uppbyggda på en 
schematisk rörelse. Med all den personal som är involverad i produktionen på 
hållarefabriken är det sannolikt att någon klarar sig bättre än analyserna visar. Det är 
också lika sannolikt att vissa klarar sig sämre än analysen.  
Vidare är de ekonomiska analyserna av problemet något bristfälliga såsom diskuteras 
ovan. Att räkna hem en arbetsmiljöförbättring är inte det lättaste. Den verkliga 
förtjänsten med uteblivna sjukskrivningsdagar går inte riktigt att ta på. I det värsta av 
scenarier måste en nyanställd ta den sjukskrivnes plats vilket medför en konkret 
kostnad. Problemet blir då istället att kunna härleda sjukskrivningen till det aktuella 
arbetsmiljöproblemet. Ett rimligt antagande är att en förbättring av arbetsmiljön leder 
till en ökad tillfredställelse på arbetsplatsen vilket i sin tur kan leda till ökad 
effektivitet.  
 
 
 



62 

12 Rekommendationer 
 
Då någon form av låda visat sig vara det bästa sättet att transportera material inom 
hållarefabriken så kan inte ett annat system rekommenderas. Därför föreslås att ett 
system med plastbackar byggt på halvpalls och kvartspallsformat införs. Backarna ska 
hanteras på pall, gärna av plast, för att minimera det utvändiga slitaget. Systemet kan 
införas i liten skala på någon av XED-linorna till att börja med och sedan utvärderas. 
Under försöken kan vanliga träpallar användas och lådorna cirkuleras endast inom 
fabriken. Fram till detta behövs endast små modifikationer göras. Det handlar om att 
flytta ett lyftbord och förkorta en rullbana vid en XED-lina. I övrigt skulle samtliga 
rullbanor vid XED-linorna må bra av en översyn. Faller försöken väl ut kan systemet 
stegvis införas i alla XED-linor och Arboga100-linan. När en lösning hittats för 
dispositionen av de axialtillverkande singelmaskinerna kan även systemet införas där. 
När systemet fungerar inom fabriken kan man även implementera det hos kunderna på 
fabriksområdet i Göteborg. Att i förlängningen införa det även hos de internationella 
kunderna bör undvikas då returtransporten skulle bli allt för dyr och systemet därför 
skulle bli något av en lyxig engångsförpackning.  
 
Den påverkan implementeringen av systemet i förlängningen skulle ha på fabriken är 
följande: 

• Flytt av fosfateringstank för stora hållare 
• Ombyggnader av urlastningsstationer i XED-linor. 
• Anpassning av truckar till pallstorlek 
• Införandet av rullbanor och lyft/tilt bord i blästringen. 
• Införandet av rullbanor och lyft/tilt bord i fosfateringen 
• Eliminering/flytt av packningen. 

 
Systemet är inte anpassat för följande: 

• Hantering av skrot 
• Hantering av plåtrondeller 
• Produktion av hållare med större diameter än 755mm 
• De större lådorna 800x600mm kan inte tvättas i separat tvätt utan att 

modifikationer på tvätten först görs. 
 
Förväntade fördelar med systemet: 

• Färre sjukskrivningar orsakade av tunga lyft 
• Minskad personalstyrka i packningen 
• Införandet av standard medför billigare och enklare kringutrustning 
• Lägre ljudnivå i lokalen, framförallt i packningen och fosfateringen som redan 

i dagsläget har relativt låg ljudnivå 
• Lätt att implementera och få acceptans för hos personalen. 

 
 

Förväntade nackdelar med systemet: 
• Kortare livslängd än dagens system 
• Förändrade packmönster 
• Mer frekvent kassation av backar 
• Mer frekventa returtransporter till och från kunder.  
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• Höjden på pallen med de mindre backarna, 600x400mm, är högre än dagens 
pallar med krage. Detta kan ställa till problem hos kunderna. 

 
Ett fullt utvecklat lasbärarsystem av den här modellen har rullbanor för pallar, 
tilt/lyftbord och lyfthjälpmedel där det behövs. Vidare bör två system införas där ett 
cirkuleras inom fabriken och ett utanför fabriken. Fördelen med detta är att backar 
som används inom fabriken kan förses med hål i botten för att kunna köras lastade 
genom den befintliga lådtvätten. Om dessa backar skulle skickas till externa kunder 
finns risken att smuts eller fukt kommer in under transporten och förstör hållarna. 
 
Mer allmänt rekommenderas att fosfateringstanken för stora hållare flyttas för att ge 
plats åt en ny packningsstation. Genom att göra det sparas ett arbetsmoment med 
ompackning av hållare in och med största sannolikhet kan även personal sparas in på 
denna åtgärd. Då hållarna packas direkt från fosfateringsbanan kan en utökad 
personalstyrka i fosfateringen under dagtid sköta stora delar av packningen, varpå 
personal i packningen på sikt skulle kunna sparas in. Eftersom en del av 
arbetsuppgifterna i fosfateringen redan idag består i att packa hållarna kan denna 
uppgift inte bli betungande för den befintliga personalen. För att ytterligare underlätta 
arbetet i packning/fosfatering kan en vägningsstation installeras. Genom att väga 
produkterna istället för att räkna dom förväntas arbetet gå snabbare varpå en högre 
genomströmning av produkter kan tillåtas. En konsekvens av denna investering blir 
också att räknefel elimineras så att varje utskickad pall innehåller ett exakt antal 
hållare. Detta bör underlätta arbetet även för logistikavdelningen. Förutsättningen för 
att vägningen ska fungera är att emballage materialet håller en konstant vikt. Denna 
förutsättning uppfylls av plastmaterialet.  
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[2] Informationspärm för nyanställda på SKF 
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[5] WORK practices guide for manual lifting, ed.by Donald W. Badger/D.J Habes, 
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[6] Facilities planning, James A. Tompkins [et.al] 2nd edition, ISBN 0-471-00252-6, 
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Målformulering 
 
Att föreslå ett ergonomiskt, tillförlitligt, hanterbart, ekonomiskt lastbärarsystem för 
Hållarefabrikens produktion. En fördel är om lastbärarna även kan användas av 
kunder och leverantörer. Eftersträvansvärt är att lastbärarna är en standardprodukt. 

Med ergonomisk avsees även buller. 

Tillförlitligt innebär att lastbäraren i sig skall vara hållbar och ej störa produktionen 
samt att hållarna ej får åsamkas skada vid lastning, lossning eller transport.  

Intressenter 
 
Leverantörer 
 
H1 ledning och operatörer 
flöden, ergonomi, buller 
 
Logistik buffertering 
 
H2´s ledning och operatörer 
 
H3´s ledning och operatörer Fosfatering/packning 

Bilaga 1 
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Material Legering Anmärkn.

Densitet 

[g/cm ]

E-modul 

[GPa]

Böjspänni

ng [Mpa]

Dragspän

ning [Mpa]

Relativ 

kostnad

Stål Låglegerat

A36 - 7,85 207 220-250 400-500 1

1020 - 7,85 207 210 380 0,8

1040 - 7,85 207 290 520 1,1

4140 - 7,85 207 417 665 2,6

4340 - 7,85 207 472 745 3,5

405 Rostfritt 7,8 200 170 415 IU

440A Rostfritt 7,8 200 415 725 6,7

17-7HP Rostfritt 7,65 204 1210 1380 12

Gjutstål

G1800 Gråstål 7,3 66-97 IU 124 1,9

G3000 Gråstål 7,3 90-113 IU 207 1,9

G4000 Gråstål 7,3 110-138 IU 276 1,9

G60-40-80 Duktila stål 7,1 169 276 414 2,4

G80-55-06 Duktila stål 7,1 168 379 552 2,4

G120-90-02Duktila stål 7,1 164 621 827 2,4

Aluminium

1100 - 2,71 69 34 90 12,3

2024 - 2,77 72,4 117 124 14,1

6061 - 2,7 69 55 124 7,6

7075 - 2,8 71 103 228 13,4

365.0 - 2,69 72,4 124 164 15,7

Magnesium

AZ31B - 1,77 45 220 290 15,7

AZ91D - 1,81 45 97-150 165-230 5,4

Polymerer

LDPE - 0,925 0,172-0,282 9,0-14,5 8,3-31,4 1,8

DHPE - 0,959 1,08 26,2-33,1 22,1-31,0 1,9

PP - 0,905 1.14-1,55 31,0-37,2 31,0-41,4 1,8

PS - 1,05 2.28-3,28 IU 35,9-51,7 1,5

Kompositer

Armidfibre

r-

epoxymatr

is Vf=0,60

- 1,4 76/5,5 IU

Longidudi

nell 1380 

Transvers

ell 30

84

Högmodul 

kolfibrer- 

epoxymatr

is 

(Vf=0,60)

- 1,7 330/6,9 IU

Longitudin

ell 760 

Transvers

ell 28

71

Dagens låda

IU 5,34** IU IU IU IU*

* En uppskattning är kring 3

** Beräknat värde

3

Bilaga 3



Typ av lastbärare

Bredd 

(Inner/ytter 

mått)

Längd 

(inner/ytter 

mått)

Höjd (inner/ytter 

mått) Area cm2

Plåtlåda 49.5/57 49.5/57 30,5/34.5 3249

Burpallar 87 126 94 10962

1/2 pall 80 60 4800

Europa/SJ pall 80 120 9600

Ny låda 35,5/40 55,5/60 35 1631,7

Lastbar volym med inner mått

Typ av lastbärare Bredd Längd Höjd Volym cm3 Liter

Plåtlåda 49,5 49,5 31,5 77182,875 77

Burpallar 77,6 125,7 72 702311,04 702

1/2 pall 75 55,6 58,5 243945 244

Europa/SJ pall 75 115,6 58,5 507195 507

Ny låda (stor) 75 55 29 119625 120

Ny låda (liten) 35,5 55,5 41 80780,25 81

Plastlåda blå (2st) 33 54 23,5 41877 42

Plastlåda Grå (2st) 33 54 22 39204 39

Inbördes volymförhållande

Typ av lastbärare Plåtlåda Burpall 1/2 Pall Europa pall Ny låda

Plåtlåda 9 1/10 3 9/56 6 4/7 1 2/43

Burpall 10/91 33/95 13/18 10/87

1/2 pall 25/79 2 29/33 2 3/38 1/3

Europa pall 7/46 1 5/13 38/79 7/44

Ny låda (liten) 43/45 8 59/85 3 1/50 6 17/61

Inbördes areaförhållande

Typ av lastbärare Plåtlåda Burpall 1/2 Pall Europa pall Ny låda

Plåtlåda 3 3/8 1 21/44 2 21/22 1/2

Burpall 8/27 7/16 7/8 7/47

1/2 pall 44/65 2 21/74 2 17/50

Europa pall 22/65 1 1/7 1/2 9/53

Ny låda(Liten) 2 6 28/39 2 16/17 5 53/60

Bilaga 4
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Utvärderings  

faktorer Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng
Ergonomi/ 
arbetsmiljö
Möjlighet till 

förbättrad 

arbetsställning
5 5 25 3 15 4 20 3 15

Grepp för 

händerna
3 3 9 3 9 4 12 3 9

Vassa kanter 2 5 10 5 10 4 8 3 6
Buller 

(förorsakat av 

lastbäraren)
5 5 25 4 20 4 20 2 10

SUMMA 18 69 15 54 16 60 11 40

Material
Vikt 5 5 25 3 15 5 25 1 5
Hållfasthet 4 5 20 5 20 3 12 5 20
Kemikalie 

resistens
5 4 20 5 25 4 20 5 25

Återvinningsbar 4 3 12 2 8 5 20 4 16
Livslängd 4 4 16 5 20 3 12 5 20
Resistens mot 

kyla
5 5 25 4 20 2 10 4 20

SUMMA 26 118 24 108 22 99 24 106
Kostnad
Inköp 3 2 6 2 6 4 12 5 15
Leveranstid 2 2 4 3 6 4 8 2 4
Kostnad för att 

ersätta 

skadade 
3 1 3 3 9 4 12 3 9

Övrig 

ombyggnation
4 1 4 3 12 2 8 4 16

Standard (flera 

leverantörer)
3 3 9 2 6 3 9 1 3

SUMMA 9 26 13 39 17 49 15 47
Underhåll
Lätt att 

underhålla
5 3 15 5 25 4 20 4 20

Möjlihet att 

lyfta full 
2 5 10 3 6 2 4 5 10

Möjlighet att 

tvätta
3 2 6 2 6 4 12 5 15

Kan användas 

vid axialtvätt
4 1 4 1 4 3 12 5 20

Implementering 2 2 4 3 6 3 6 5 10
SUMMA 13 39 14 47 16 54 24 75

Utvärderings mall för förslagen

V
ik

tn
in

g
s
 fa

k
to

r

Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5

Transportband Burar på hjul 
Plastbackar på 

plastpall 
Befintligt system
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Övrigt
Lätta att 

transportera
4 5 20 3 12 4 16 4 16

Standard mått 5 3 15 4 20 5 25 1 5
Omlastning 

innan 

uttransport
5 3 15 3 15 5 25 2 10

Lyfthjälpmedel 4 3 12 2 8 4 16 4 16
Staplingsbara 4 2 8 2 8 4 16 4 16
Håller smutsen 

borta
5 4 20 4 20 4 20 4 20

Känslighet för 

störningar
5 2 10 5 25 5 25 5 25

Klarar externa 

transporter
3 1 3 3 9 4 12 1 3

Returtransporte 2 4 8 4 8 4 8 4 8
Kan märkas på 

två sidor
4 4 16 4 16 4 16 4 16

Flexibilitet 

(bygger man 

fast sig)
4 3 12 4 16 4 16 3 12

Lastbar volym 3 5 15 4 12 3 9 3 9
Täckning av 

sortiment
4 0 0 0 0

Stock              

(i källaren)
2 3 6 2 4 2 4 3 6

Specialdon för 

lyft
3 4 12 3 9 2 6 4 12

SUMMA 46 172 47 182 54 214 46 174

Summa poäng 

av 125 117 424 113 430 125 476 120 442

Procent 67,6 66,0 65,3 67,0 72,3 74,1 69,4 68,8
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